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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.e. = Nem értelmezhető

2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti
eredmények?
n.e. = Nem értelmezhető

3. Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti
eredményekhez képest az egyes területeken?
n.e. = Nem értelmezhető

2. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai

1. Hogy jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése?
A tanmenet tartalmazza a tanév során fejlesztendő kompetenciaterületeket.
2. Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását?
A tanmenete a helyi tanterv cél- és feladatrendszerét bontja le egységekre.
3. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások
tervezése a tanmenethez és a tantervi követelményekhez?
Tanulói fellépések, koncertek, koncertlátogatások az intézményi munkatervhez
igazodnak.
4. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások
tervezése a személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz?
Az előző pontban részletezett tevékenységek a közösségfejlesztést szolgálják.
5. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos
feladatok?
A kiemelkedően tehetséges, illetve a felzárkózásra szoruló növendékkel külön
foglalkozás keretében végez munkát.
6. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások?
A tantárgyi koncentráció a terveiben érvényesül.
7. Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire?
A tanulók előzetes ismereteire (pl. általános iskolai ének-zene órán tanultak) épít.
8. Hogy jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban?
A tervezése során a fogalmak egymásra épülésére figyel.
9. Hogy jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok?
Egyéni óráin (de a csoportos óráján is) az egyéni tanulói igényekre figyelemmel
tervez.
10. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök?
Értékelésének eszközei a célkitűzéseit segíti.

11. Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket? (Tankönyv,
munkafüzet, e-eszközök, egyéb szükséges eszközök)
Tanmenete a pedagógiai célkitűzéseinek megfelelő tanulási eszközöket tartalmaz.

3. Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése
1. A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű
szaktudományos ismereteknek?
Az óratervében szereplő tartalmi elemek megfelelnek a szaktárgyhoz kapcsolódó
korszerű szaktudományos ismereteknek.
2. Hogy jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások?
Óratervében megjelennek a tantárgyi belső és külső kapcsolódások.
3. A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek,
tanulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése?
A feladatok, célkitűzések teljesülését segítik a tervezett módszerek,
tanulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése.
4. A célkitűzés mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását?
A célkitűzések támogatják a megszerzett tudás alkalmazását.
5. Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája?
Az órák/foglalkozások tervezésénél teljes mértékben érvényesül a cél–tananyag–
eszköz koherenciája.
6. Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében?
Óratervében megjelennek az egyéni tanulói igények.
7. Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? (Csoportos oktatás
esetén.)
n.é.
8. Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai?
n.é.
9. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök?
A tervezett értékelési eszközök megfelelnek a célkitűzéseknek.
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 épít alternatív módszertani és tartalmi megoldásokat is.

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.)
Naplóvezetése naprakész, foganatosít bejegyzéseket, feljegyzéseket.
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.)
A tanulók munkájából a tananyagban való haladásból a rendszeresség leszűrhető.
2. Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása?
A tanulói egyéni munka hibáinak javítása követhető.
3. A tanulói produktumok, illetve ahol szükséges, a füzetek tartalma összhangban van-e az
éves tervezés dokumentumaival és a helyi tanterv követelményeivel?
A tanulói füzetek tartalma összhangban van az éves tervezés dokumentumaival és
a helyi tanterv követelményeivel.
4. A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e?
A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető.
5. A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is?
A tanulói produktumokban megjelennek más tantárgyak kapcsolódó elemei is.
6. Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre
szóló differenciálás a tanulói produktumokban?
A tanulói dokumentumokban nyomon követhető az egyéni tanulói igényeknek
megfelelő pedagógiai munka, a személyre szóló differenciálás.
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?
- Saját iskolai belső információs rendszer által
- Szakmai beszélgetések alapfokon, középfokon, felsőfokon tanító kollégákkal
- Szakmai továbbképzésen való részvétel (belső, külső)
- Internetes szakmai anyagok (továbbképzésen javasolt, megbízható források,
szakmai oldalak)
- Megyei és helyi könyvtár könyvei, folyóiratai
2. Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú
tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket?
- Módszerek: Célkitűzés, lehetőségek feltárása, meghatározás, felülvizsgálat,
módosítás
- Szempontok:
- központi és helyi irányelvek, követelmények
- a tanév aktualitásai, helyi elvárások, előző tapasztalatok
- gazdasági, környezetvédelmi szempontok
- belső értékrend
- Korrekció:
-folyamatos
-egyéni sajátosságok, motiváció, szülői háttér, iskolai/telephelyi igények és ezek
változásainak figyelembe vétele

3. Hogyan méri fel a tanuló(k) értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső
struktúráját?
- Óra eleji –óra végi állapotfelmérés, egyéni beszélgetés a tanulóval, szülővel telefonos
vagy személyes beszélgetés, szükség esetén osztályfőnökkel/napközis
tanítóval/ének-zene szaktanárral/ iskolapszichológussal szakmai megbeszélés
4. Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel szokott
együttműködni?
- szakmai munkatársak, szülő, osztályfőnök, napközis tanító, iskolapszichológus,énekzene tanár, logopédus
5. Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez,
vállal?
- Úgy érzem, jó a kapcsolatom a szakmai munkaközösség tagjaival, rendszeres és
kölcsönös a szakmai tapasztalatcsere, segítségnyújtás közöttünk.
- Iskolánk MAG-csoportjának tagjaként a vezető/vezetők által megjelölt feladatok
elvégzése. A telephelyi vezetőkkel, pedagógusokkal, dolgozókkal rendszeres
kommunikáció, ezek továbbítása a kollégáknak. A telephelyi közös programokban
együttműködés (szereplés, előadás, bemutató óra).
6. Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi
eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor?
- órai beszámoló, szóbeli felelet, írásbeli felelet, félévi és tanév végi vizsga (csoportos
és egyéni), szereplés
- Az órán folyamatos szóbeli tanári értékelés, óra végén tanulói és tanári szóbeli
értékelés. Nagyon fontosnak tartom a fejlesztő értékelést, az egyéni haladási tempó
és adottság figyelembe vételét, a motiváció fenntartását az értékeléskor. Az
értékelés formáját igyekszem úgy megválasztani, hogy a tanulás hatékonyságát
fokozza, a biztos tudást segítse elő.
7. A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen
céllal alkalmaz szívesen?
- Eljárások tanórán kívül:
o tanszaki koncert családtagoknak /barátoknak/meghívott vendégeknek,
szereplés ének-zene órán, telephelyi osztályünnepségen/iskolai ünnepségen,
szereplés óvodában, idősek klubjában, felnőtt rendezvényen,
népzenei
tábor
- Cél:
o Megtapasztalják a növendékek
 a muzsikálás örömét másoknak, a zenélést mint ajándék adását
másoknak
 a tanórán tanultakat hogyan tudjuk előadni a közönség életkorának,
összetételének a témának, tárgyi körülményeknek megfelelően
 a csoportos, páros és egyéni kiállás lélektani helyzetét, sikerét,
tanulságaitkötetlenebb körülmények között , más tanárokkal,
diákokkal is ismerkedve, együttműködve tanulás

8. Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit?
- Sokoldalúan, a lehető legtöbb alkalmat megragadva, minél több tantárgyhoz
kapcsolódva:
- a mondókák, népdalok/ dalok/ zenei szemelvények szövegein, származási helyükön,
keletkezési idejükön, hangzó és képi anyagain keresztül (magyar irodalom és
nyelvtan, hon-és népismeret, természetismeret, idegen nyelv, erkölcstan, történelem,
technika, matematika, informatika)
- ének-zene órán, szolfézson, hangszeres órán tanultak felhasználása
9. Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását?
- a szolfézs, hangszeres és ének-zene órákon tanultak felhasználása-ismétlés,
gyakorlás, új helyzetben a régi ismeretek használata
- ösztönzés, felkészítés, hogyha saját hangszere van, családi ünnepségeken, otthon
zenéljen, másokat is vonjon be éneklésbe, osztálytársakkal köszöntsenek fel kedves
tanárokat énekkel, hangszeres kísérettel
- tanszaki szereplés családtagoknak /barátoknak/meghívott vendégeknek, szereplés
ének-zene órán, telephelyi osztályünnepségen/iskolai ünnepségen, szereplés
óvodában, idősek klubjában, felnőtt rendezvényen
- versenyeken részvétel
10. Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően?
- Friss levegő , megfelelő fény biztosítása, mozgásos játékhoz megfelelő hely
teremtése, tisztán hangolt hangszer, többféle hangszer használata
- Színes, érdekes, megfelelő méretű
képek bemutatása könyvekből, helyi
kiadványokból, okostelefon, laptop használata (zene, képek), fűszernövény
szaglása, magvak, anyag tapintása
- Elfogadó, támogató, érdeklődő, motiváló légkör teremtése
11. A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a
motivációs eszközöket?
- érdeklődés, kíváncsiság felkeltése, minél több örömmel teli helyzet teremtése,
dicséret, biztatás, tanulói vélemény meghallgatása, pozitív közösségi légkör
kialakítása, a fejlődés folyamatának kiemelése, nem pusztán a jó jegy szerzésére
törekvés, rendszeres ellenőrzés,értékelés, jutalmazás, felkérés szereplésre,
versenyen részvételre
- hosszú távon pozitív hatást tudjak elérni, kitartásra ösztönözzön mind az
óralátogatásra, az órai figyelemre, aktív munkára, mind az egyéni felkészülésre
vonatkozólag, ösztönözzön a tanórán kívüli zenei és közösségi tevékenységre
12. Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök?
- Autentikus népzenei anyagok pendrive-on átadása, okostelefonon lejátszása mp3
formátumban,
- Audacity programmal zenei felvételek készítése,anyagszerkesztés
- szereplések, versenyek felvétele okostelefonnal, youtube-os videók készítése,
lejátszása, elemzése laptopon
- szereplésekről fotók készítése, dokumentálás okostelefonnal, saját kézzel írt kották
fotózása, küldése e-mailben tanulóknak, szülőknek
- szemléltető képek, videók bemutatása laptopon, okostelefonon
- munkatársakkal
konferenciabeszélgetés
Skype-on,előadástartás
projektor
segítségével
- e-mail-es kapcsolattartás szülőkkel, munkatársakkal

13. Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását, gyakorlását, munkáját?
- hangszertanulásnál, ha nincs még saját hangszere, felkészítem, megtanítom, hogyan
tud így is készülni az órára
- szövegtanulási, memorizálási technikák tanítása tanórán
- mp3, youtube-os vagy letölthető videóanyagról konvertált zenei anyagok küldése
gmail-en keresztül a tanulóknak
- saját youtube-csatorna általam készített videókkal (saját ének+szöveg), ingyenesen
használható
14. Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés?
- A növendékek egyéni sajátosságait, családi hátterét figyelembe vévő, elfogadó,
ezekre építő nevelést jelenti számomra. Fontos, hogy tanárként törekedjek az
együttműködés, tolerancia, esélyegyenlőség, a motivált, örömmel teli tanulás
megvalósítására, a szülőkkel és segítő munkatársakkal való jó kapcsolat
kialakítására.
15. Csoportos oktatás: Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát?
- Iskolánk tanáraként szerencsés vagyok, mert az egyéni órák keretében rugalmasan
alkalmazkodhatok a tanulók egyéni sajátosságaihoz, érdeklődéséhez, életkorához, a
tervezésnél is figyelembe veszem ezt, ill. a tanulás menetét, a tanítási módszereket
ehhez igazíthatom. A növendékek maguk döntenek arról, szeretnének –e az
egységes követelményen túl szereplést vállalni, mennyit, hogyan (csoportosan,
párban, egyénileg?). Csoportos szereplés esetén is úgy állítom össze a dalcsokrot,
hogy a különböző osztályú tanulók a saját fejlettségi szintjüknek megfelelő
nehézségben énekeljenek, játsszanak a hangszeren.
16. Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban?
- A tehetségesebb növendékek lehetőséget kapnak a gyorsabb tempóban haladásra
a tananyagban, ill. plusz zenei anyagot is tudunk velük tanulni. Többször vesznek
részt szereplésen, versenyen. Olyan gyerekek,akik bizonyos területen kevésbé
erősek, azokat speciális feladatokkal fejlesztem, több időt fordítva arra a területre.
17. Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában?
- A személyiségfejlesztés kiváló terepe az egyéni óra, a tanulók véleményének,
tapasztalatainak meghallgatása a tanuló-tanár beszélgetése során. A
közösségfejlesztés a csoportos órákon használt szituációs játékon, kooperatív
munkaformán túl a hagyománnyá váló faültetésen, a közös szerepléseken, közös
sütés-főzésen, nyári táborban is megvalósul.
18. Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani?
- Tanári viselkedésemmel, szavaimmal példamutatás a toleranciára, elfogadásra,
- az együttműködés , egymás tiszteletének elvárása,
- szakmai megbeszélés kezdeményezése a telephely pedagógusaival, segítő
szakembereivel
- kezdeményezés a szülőkkel való többféle kapcsolatfelvételre, szülői értekezleten
annak kiemelése, hogy minden gyermek fontos , nyílt órákra, egyéni találkozókra
lehetőség adása
19. Csoportos oktatás: Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő
értékeket a munkája során?
- A tanulók értékeinek elismerése egymás előtt, speciális feladatadással.

20. A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanuló(k) önértékelését
ösztönözni?
- A tanítási órák elején beszámolók során, tanítási óra végén kérdések feltevésével,
szereplések
utáni
önálló
vélemény,
érzések,
tapasztalatok
meghallgatásával,hangzó anyag vagy videóanyag megtekintése utáni elemzés
során. Fontos a pozitívumok felismerése és az építő önkritika tanítása.
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?
- Rendszeres szóbeli önértékelés kialakításával. Használja –e a tanuló a korábban
elhangzott szempontokat, tudatos, pontos volt-e a megfigyelése?
- Szakmai megbeszélések kezdeményezése adott helyzetek megoldáskeresésekor,
ill. rendszeres munkamegbeszélések során aktív részvétel.
- Szakmai segítségkérés e-mailben vagy telefonon , zsűritagok értékelésének
meghallgatása,telephelyünk pedagógusaival egyeztetés, közös szereplések,
beiskolázási szülői értekezlet, iskolacsalogató napok,
22. Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a
kapcsolatot a tanulók szüleivel?
- személyes beszélgetés, e-mail,telefon, Skype
- szülőkkel személyes beszélgetés, e-mail, telefon
23. Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés
igényét?
- Állandó bennem az igény a fejlődésre, a hatékony, építő módszerek megismerésére,
elsajátítására, a tervezés felülvizsgálatára, módosításokra.
24. Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban?
- Kiemelkedő terület: Nyitottság, elhivatottság a szakmai fejlődésre
- Fejleszthető terület: Az IKT-eszközök használatának bővítése pedagógiai
munkámban
25. Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne?
- A szülők válási folyamatába került növendékekkel való hatékony bánásmód,
konfliktusmegelőzés és konfliktuskezelés módszereinek megismerése mind a tanulótanár, mind a tanuló-tanulói közösség viszonylatában.

További kérdések:
Az e tanévben megvalósított/tervezett fellépések, versenyek listája:
Időpont

A verseny
helyszíne

2016.11.05

Budapest
Debrecen Kodály
Zoltán
Zeneművészeti
Szakközépiskola
2017.01.11
és Zeneiskola
Gödöllő
Damjanich János
2017.03.24.-26. Általános Iskola
2017. május

Mándok

2017. május

Verseny pontos megnevezése

Verseny típusa (helyi,
megyei, regionális,
országos, nemzetközi)

Résztvevők

XI.Vass Lajos Népzenei
Találkozó és Verseny

Kárpát-medencei
döntő

Tűzliliom
Együttes

VIII.Országos Népzenei
Verseny

országos/területi

Tűzliliom
Együttes

VIII.Országos Népzenei
Verseny

országos/ döntő

Tűzliliom
Együttes

19.KÓTA Népzenei Minősítő

országos

Liliom Együttes

19.KÓTA Népzenei Minősítő

országos/nagydíjas

Tűzliliom
Együttes

2017.május

Budapest Bartók
Zeneház

Fehér Galamb Országos
Népzenei Verseny

országos/térségi

Jenei Petra

2017.május

Budapest Bartók
Zeneház

Fehér Galamb Országos
Népzenei Verseny

országos/döntő

Jenei Petra

Eötvös -Ki mit tud?

helyi iskolai

jelentkező
tanulók

Ny. Eötvös
2017.május 26. Gyakorló

Időpont

Fellépés helyszíne

Fellépés elnevezése

Nyh. Nyitnikék
2016.09.28 Óvoda

Őszi Családi Nap

2016.12.01 Nyh. Eötvös

Karácsonyi tanszaki koncert

Felkérő

Résztvevők

2016.12.20 Nyh. Eötvös

Eötvös- karácsonyi koncert

2017.01.19 Nyh. Eötvös

Félévi vizsgakoncert

Molnár Ágnes
szakvezető
Garabonciás
Művészeti Iskola

2017.03.14 Nyh. Eötvös

Márc.15-i műsor

Nyh.Eötvös

Tűzliliom
Együttes
citera,népi
ének tanulói
citera,népi
ének tanulói
citera,népi
ének tanulói
citera,népi
ének tanulói

Tanév végi vizsgakoncert

Garabonciás
Művészeti Iskola

citera,népi
ének tanulói

2017.06.01 Nyh.E ötvös

Óvodavezető

2. A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának
önértékeléséhez
1. Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét?
Az értékelt pedagógust a nevelőtestület legképzettebb, legprecízebb, leglekesebb
pedagógusának tartom. Szaktárgyi, módszertani és pedagógiai felkészültsége
mintaértékű.
2. Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a
tanulócsoportoknak?
Mind az intézményi, mind pedig a tanulócsoportok elvárásainak maximálisan
megfelel a pedagógus tervezőmunkája.
3. Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a diákok önálló
tanulását?
Mind az egyéni és mind a csoportos óráin különös gondossággal válogatja meg a
tanulók számára leginkább hatékony módszert arra, hogy elősegítse a növendékek
önálló tanulását.
4. Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában?
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelésében oktatásában szerencsés
helyzetnek örvendhet a jórészt egyéni órát adó kolléganő, de időről-időre
megmutatkozik a tehetséges gyerekekkel való bánásmódjának hatékonysága,
hiszen tanítványai között gyakorta előfordulnak különösen tehetséges növendékek.
Nagyra értékelem a csoportos zenei tanulás terén – A CITERAZENEKARRAL – elért
eredményeit, amely a növendékek motiválsában nagy szerepet kap, nem mellesleg
az iskolánk hírnevét öregbítik ezáltal.
5. Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak?
A szülők és a tanulók elvárásainak teljes mértékben meg tud felelni. Ezt fémjelzik
azok a közösségi programjaik (pl. faültetés), amellyel mind ezt a célt szolgálja.
6. Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában?
Odafigyel a közösség kialakítására működtetésére. A szülőket bevonja a csoport
életébe. Közös programok szervezésével, a problémák közösen történpő
megoldásával.
7. Mennyire felel meg a pedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a
tanulócsoportoknak?
A pedagógus értékelő munkája megfelel az intézmény és a tanulócsoportok
elvárásainak.

8. Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel?
A pedagógus kapcsolata a tanulókkal és a szülőkkel példa értékű.
9. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal?
A pedagógus kapcsolata a kollégákkal szintén mintaértékű. Segítőkész, lelkesítőleg
hat, megbízható munkatárs.
10. Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása?
Irigylésre méltó mind az intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása is.
11. Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus?
Pályázati feladatokban vett részt, szakmai versenyekre jár a növendékekkel, kiváló
PR tevékenyséáget folytat.
12. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása?
Szakmai versenyeken való részvétel terén nyilvánult meg leginkább a pedagógus
kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása.
13. Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket?
Reális önismerettel rendelkezik.
14. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye?
Jellemző rá az önfejlesztés igénye.
15. Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével?
Elégedett vagyok a pedagógus munkájának eredményességével.
16. Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában?
Elhivatottságát, alázatát, hitét népzenei/zenei tudását, muzikalitását.
17. Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön?
Legyen egy kicsit rugalmasabb, lazább, vegye könnyebben a nehézségeket.
18. Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart
fenn a tanulók és/vagy a szülők körében?
E-mailes csoportokkal való levelezés.
19. Hogyan értékeli a pedagógus konfliktus megelőző és kezelő módszereit, képességeit?
Nagyra értékelem. A konfliktusmegelőzés, a konfliktus kezelés terén kifinomult
technikákat ismer.
További kérdések:

Jegyzőkönyv
Az eljárás azonosítója

O750599188872017A001

Az eljárás típusa

Önértékelés

Az értékelt neve

Dr. Szabóné Bugán Ágnes

Az értékelt azonosítója

75059918887

Az adatgyűjtés módszere

Megfigyelés

Az adatgyűjtést végző neve

Mészáros Béla

Az adatgyűjtést végző
oktatási azonosítója

78829131406

Az adatgyűjtés dátuma

2017.03.10.

1. Az óra-/foglalkozáslátogatás és megbeszélés megfigyelési
szempontjai
1. Milyen volt a pedagógus stílusa?
Közvetlen, segítő, támogató.
2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja?
Kommunikációja érthető, a növendékhez igazodó.
3. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?
n.e. (egyéni óra volt)
4. A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban?
A segítő és az irányító szerep, jelen volt az órán.
5. Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban
az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését?
A pedagógus órai fogalomhasználata támogatta a tanulókban az új fogalmak
kialakítását és a korábbiak elmélyítését, olykor szemléltető eszközökkel.
6. Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét?
A pedagógus kihasználta a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét, történelem, földrajz,
szolfézsos munkákkal.

7. Hogy határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal
tudatosítani?
A pedagógus az óra/foglalkozás célját az óra adott fázisában konkrétan
meghatározta, és sikerült azt a tanulónak tudatosítania.
8. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a cél elérését?
Az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek teljes mértékben támogatták a
cél elérését.
9. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás
tartalmához, az elvégzett feladatokhoz?
A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások illeszkedtek az óra/foglalkozás
tartalmához, az elvégzett feladatokhoz.
10. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz
kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKTmódszerek, projektmódszer, kooperatív technikák)
A használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz kapcsolódó
korszerű tudományos ismereteknek megfeleltek. ITK eszközöket használ az adott
témához kapcsolódóan. (hangszóró, bluetooth telefon).
11. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson?
Szóbeli dícséretet használt a pedagógus az adott órán.
12. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat
fokozni?
Sikerült a tanulót bevonni a foglalkozás menetébe, aktívan együttműködött az órán.
13. Hogy jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették
ezt?
A növendék önértékelésében pozitív hatással bírt az órai dicséret, a spontán
beszélgetés a panaszkodás és az elégedettség érzéséről, szembeállításukról.
14. Csoportos oktatás: Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök
segítették?
n.é.

15. Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az
órán/foglalkozáson?
n.é.
16. Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában?
A tanórán/foglalkozáson tükröződött a szokásrend a tanuló magatartásában.
17. Csoportos oktatás: Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése,
egymástól való tanulása?
n.é.
18. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése?
Az óra elején és végén történő spontán beszélgetés során megmutatkozott, hogy a
növendék tisztában van tudásszintjével, zenei téren az önértékelése objektív.
19. Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése?
Szóbeli dicséret által történt a tanuló értékelése.
20. Mennyire volt előkészített a házi feladat?
A házi feladat előkészített és tervszerű volt.
21. Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel?
Az óra elérte a célját, koherens volt az óratervvel.
22. Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak?
A pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak teljess mértékben
megfeleltek.
23. Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az
óramegbeszélésen?
Az óramegbeszélésen a pedagógus reálisan értékelte az egyes pedagógiai
szituációkban mutatott reakcióit.
24. Mennyire volt reflektív a pedagógus? (visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra, a
lényeges mozzanatok tudatosítása, alternatív cselekvésmódok kialakítása.)
A pedagógus reflektív volt. A lényeges mozzanatokat tudatosította, visszacsatolt a
növendék számára.

Mellékletek
Tanmenet
citera_tanmenet_2016-2017_buganagnes_A4

Tematikus terv
tematikus terv_bugananges_A4

Óraterv – I
oraterv_buganagnes_01

Reflexió az első óratervhez
reflexio az_elso_oratervhez

Óraterv – II
oraterv_buganagnes_02

Reflexió a második óratervhez
reflexio_a_masodik_oratervhez

Kérdőívek statisztikája
Önérékelő kérdőív statisztikája
Munkatársi kérdőívek statisztikája
Szülői kérdőívek statisztikája

_____Citera A4__________ TANMENET

2016/2017-es tanév

Az Iskola teljes neve: Garabonciás Művészeti Iskola
Az összeállító tanár neve: Dr. Szabóné Bugán Ágnes
Az összeállító tanár szakja: ének-zene-népzene
Évfolyam: A4
Cél- és feladatrendszer: A tizenhatodos ritmusaprózás, ti–riri és riri–ti ritmusok pengetésmódjának
gyakorlása. A tremoló játék alapjai . Az esztam kíséret továbbfejlesztése. Dunántúli terces és fríges
zárású dallamok. A biztos balkézjáték technikájának fejlesztése. Egyénileg összeállított dalcsokor
megszólaltatása egyénileg, csoportos játék.
Kompetenciaterületek: kulturális, személyközi, interkulturális, szociális és állampolgári, anyanyelvi,
matematikai, természettudományi, digitális, vállalkozói, a tanítás tanulása
Jóváhagyási adatok:

1

ÓRA
HÓNAP
HÉT

TÉMA,
TANANYAG

FEJLESZTÉSI CÉLOK
(Képesség,
készségfejlesztés)
motorikus kép. fejl.,
éneklési készség, tiszta
intonációs készség, zenei
emlékezet, ritmikai
készség fejlesztése
motorikus kép. fejl.,
éneklési készség, tiszta
intonációs készség, zenei
emlékezet, ritmikai
készség fejlesztése
rendszerező kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
rendszerező kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.

Szeptember
35. hét

1

Év eleji ismétlés

Szeptember
35. hét

2

Év eleji ismétlés

Szeptember
36. hét

3

Dunántúli
dalcsokor
/szereplés

Szeptember
36. hét

4

Dunántúli
dalcsokor/
szereplésre

Szeptember
37. hét

5

Sűrű pergetés tiriri/Megismerni

Szeptember
37. hét

6

2

Sűrű pergetés tiriri/Hej, két
tyúkomi

SZEMLÉLTETÉS,
ESZKÖZÖK
hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

DIDAKTIKAI
FELADATOK
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

KAPCSOLÓDÁSI
PONT

páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

előző tanévi
anyag

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

környezetismeret,

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

környezetismeret,

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

környezetismeret,
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
magyar
nyelv és
irodalom,

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

ALKALMAZO
TT
MÓDSZEREK
páros, egyéni
munka

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

előző tanévi
anyag

ELLENŐRZÉS,
GYAKORLÁS
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

REFLEXIÓ

7

Sűrű pergetés tiriri/Hol jártál az
éjjel

8

Sűrű pergetés
riri-ti/
Megismerni

Szeptember
38. hét

Szeptember
38. hét

Szeptember
39. hét

Leesett a makk
9
Sűrű pergetés/
Leesett a makk

Szeptember
39. hét

10
Október
40. hét
11
Október
40. hét
12
Október
41. hét

Sűrű pergetés/
Borsót vittem
Szűröm volna

13

3

Borsót vittem

motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

környezetismeret,
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
magyar
nyelv és
irodalom,

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

Október
41. hét
14
Október
42. hét

Sűrű
pergetés/Szűröm
volna

15

Sűrű
pergetés/Volt
nekem egy

16

Sűrű pergetés/
Házasodik a
tücsök

Október
42. hét

Október
43. hét
17

Gyakorlás

Október
43. hét
18

November
44. hét
November
44. hét
November
45. hét

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

környezetismeret,
magyar
nyelv és
irodalom,

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

környezetismeret,

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

környezetismeret,
magyar
nyelv és
irodalom,

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

-

Őszi szünet

-

-

-

-

-

-

-

-

Őszi szünet

-

-

-

-

-

-

-

Karácsony/
Mennyből az
angyal/közismert
változat

megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei olvasási
készség fejl.

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan

19

4

Gyakorlás

motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.,

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

November
45. hét
20

Karácsony/
Mennyből az
angyal
/közismert
változat

November
46. hét
21

Karácsony/
Keljetek fel

Karácsony/
Keljetek fel

November
46. hét
22

Karácsony/
Ím, megszületett

November
47. hét
23

Karácsony/
Ím, megszületett

November
47. hét
24

5

megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei olvasási
készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei olvasási
készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei olvasási
készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei olvasási
készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei olvasási
készség fejl.

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

December
48. hét
25

Karácsony/Nosz
a, nosza

motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.

Karácsony/Nosz
a, nosza

megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei olvasási
készség fejl.

December
48. hét
26

December
49. hét
27

Karácsonyi
népdalcsokor 1.
Karácsonyi
népdalcsokor 2.

December
49. hét
28

December
50. hét
29

6

Gyakorlás

motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
rendszerező kép.,
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
rendszerező kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.

magyarázat,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés,
páros, egyéni
munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan

alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan

alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

December
50. hét
30

December
51. hét

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

Gyakorlás

páros, egyéni
munka, magyarázat,

hasas/prímcitera,
pengető,
kotta, füzet

páros, egyéni
munka, magyarázat,

hasas/prímcitera,
pengető,
kotta, füzet

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

31

Karácsonyi
ünnepség

-

Téli szünet

-

-

-

-

-

-

-

-

Téli szünet

-

-

-

-

-

-

-

-

Téli szünet

-

-

-

-

-

-

-

megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,

32

Dunántúli
terc/Édesanyám
rózsafája

Január
1. hét
33

Dunántúli terc/
Édesanyám
rózsafája

Január
2. hét
34

7

rendszerező kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
rendszerező kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.

Dunántúli
terc/Uccu dárom

magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

Január
2. hét
35

Dunántúli
terc/Uccu dárom

Január
3. hét
36

Január
3. hét

37

Félévi ismétlés

Dunántúli
terc/Széna van az

Január
4. hét
39

Dunántúli
terc/Széna van az

Február
5. hét
40

8

Dunántúli
terc/Száraz dió

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

egyéni, páros
munka, magyarázat

egyéni, csoportos
munka

Félévi beszámoló

Január
4. hét
38

olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
rendszerező kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, fejl.

megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

hasas prím
citera,
pengető,

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasas prím
citera,
pengető,
pengető,
hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

félévi
vizsgakoncert
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

Február
5. hét
41

Dunántúli
terc/Dunaparton
van egy malom

Február
6. hét
42

Március 15.
Kossuth lova

Február
6. hét
43

Március 15.
Esik eső karikára

Február
7. hét
44

Március 15.
Ütik a rézdobot

Február
7. hét
45

9

Március 15.
Ütik a rézdobot

megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
Ének-zene
Környezetismeret

Ének-zene
Környezetismeret

Ének-zene
Környezetismeret

Ének-zene
Környezetismeret

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

Február
8. hét
46

Márc.15-i
dalcsokor

Február
8. hét
47

Márc.15-i
dalcsokor

Március
9. hét
48

Dunántúli
terc/Imolácsi

Március
9. hét
49

Dunántúli
terc/Imolácsi

Március
10. hét
50

10

Dunántúli
terc/Télen
nagyon

rendszerező kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
rendszerező kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

Ének-zene
Környezetismeret

Ének-zene
Környezetismeret

magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

Március
10. hét
51

Gyakorlás

Március
11. hét
52

Fríges
dallamok/Este jő

Március
11. hét
53

Fríges
dallamok/Este jő

Március
12. hét
54

Fríges dallamok/
Arass rózsám

Április
12. hét
55

11

Fríges dallamok/
Arass rózsám

motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.,
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.

magyarázat, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

Március
13. hét
56

Fríges dallamok/
Hol jártál
báránykám

Március
13. hét
57

Fríges dallamok/
Hol jártál
báránykám

Április
14. hét
58

Gyakorlás

Április
14. hét
59
Április
15. hét
Április
15. hét
Április
16. hét

12

Gyakorlás

megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
megfigyelő kép.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei
olvasási készség fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.,
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.,

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

bemutatás,
magyarázat,
szemléltetés, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

magyarázat, páros,
egyéni munka

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
új
ismeretszerzés, alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés
rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan
magyar
nyelv és
irodalom,
környezetismeret,
erkölcstan

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

-

Tavaszi szünet

-

-

-

-

-

-

-

-

Tavaszi szünet

-

-

-

-

-

-

-

60

Nemzeti
összetartozás
napja/Jó napot te
kisleány

motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.,

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyarázat, páros,
egyéni munka

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

Április
16. hét
61

Dél-dunántúli
népdalcsokor

Április
17. hét
62

Április
17. hét
Május
18. hét

Dél-dunántúli
népdalcsokor

páros, egyéni
munka, magyarázat

rendszerező kép.,
formaérzék,
tempóérzék, motorikus
kép. fejl., ritmikai
készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
rendszerező kép.,
formaérzék,
tempóérzék, motorikus
kép. fejl., ritmikai
készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.

páros, egyéni
munka, magyarázat

páros, egyéni
munka, magyarázat

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

-

-

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

63

64

Szlavóniai
népdalcsokor

Május
18. hét
65

13

rendszerező kép.,
formaérzék,
tempóérzék, motorikus
kép. fejl., ritmikai
készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
rendszerező kép.,
formaérzék,
tempóérzék, motorikus
kép. fejl., ritmikai
készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.

Szlavóniai
népdalcsokor

páros, egyéni
munka, magyarázat

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

-

-

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

Május
19. hét
66

Moldvai
népdalcsokor

Május
19. hét
67

Moldvai
népdalcsokor

Május
20. hét
68

Népdalcsokrok
gyakorlása

Május
20. hét
69

14

Tanév végi
ismétlés

rendszerező kép.,
formaérzék,
tempóérzék, motorikus
kép. fejl., ritmikai
készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
rendszerező kép.,
formaérzék,
tempóérzék, motorikus
kép. fejl., ritmikai
készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
rendszerező kép.,
formaérzék,
tempóérzék, motorikus
kép. fejl., ritmikai
készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
rendszerező kép.,
formaérzék,
tempóérzék, motorikus
kép. fejl., ritmikai
készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.

páros, egyéni
munka, magyarázat

páros, egyéni
munka, magyarázat

páros, egyéni
munka, magyarázat

páros, egyéni
munka, magyarázat

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

rendszerezés, rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

rendszerezés, rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

rendszerezés, rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

-

-

-

-

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

Május
21. hét
70

Tanév végi
ismétlés

Május
21. hét
71

Tanév végi
ismétlés

Május
22. hét

Május
22. hét
Június
23. hét

72

Tanév végi
ismétlés

73

Tanév végi
beszámoló

74

Értékelés,
tananyag
kedvenc dalainak
gyakorlása

Június
23. hét
75

15

Tananyag
kedvenc dalainak
gyakorlása

rendszerező kép.,
páros, egyéni
formaérzék,
munka, magyarázat
tempóérzék, motorikus
kép. fejl., ritmikai
készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
rendszerező kép.,
páros, egyéni
formaérzék, tempóérzék, munka,
motorikus kép. fejl.,
magyarázat
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
rendszerező kép.,
páros, egyéni
formaérzék, tempóérzék, munka,
motorikus kép. fejl.,
magyarázat
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció fejl.
egyéni, csoportos

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei olvasási
készség fejl.
motorikus kép. fejl.,
ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei olvasási
készség fejl.

páros, egyéni
munka,
magyarázat

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

páros, egyéni
munka,
magyarázat

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

rendszerezés, ,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

rendszerezés,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

-

-

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

-

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

-

-

tanév végi
vizsgakoncert
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

Június
24. hét
Június
24. hét

16

76

77

Választott
gyermekdalok,
népdalok
transzponálása
Választott
gyermekdalok,
népdalok
transzponálása

logikai gondolkodás,
transzferáló kép. fejl.

páros, egyéni
munka,
magyarázat

logikai gondolkodás,
transzferáló kép. fejl.

páros, egyéni
munka,
magyarázat

hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet
hasasprímcitera,
pengető,
kotta, füzet

alkalmazás,
ellenőrzés,
értékelés

-

alkalmazás,
ellenőrzés,
értékelés

-

tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése
tanuló
munkájának
folyamatos
megfigyelése

TEMATIKUS TERV
A pedagógus neve:
A pedagógus szakja:
Az iskola neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
A tanítási egység témája:
A tanítási egység cél- és feladatrendszere:

Tantárgyi kapcsolatok:
Tanuló, osztály:
Felhasznált források:
A megvalósítás időpontja:

Dr. Szabóné Bugán Ágnes Marianna
ének-zene-népzene
Garabonciás Művészeti Iskola
Művészetek-Zeneművészet
Citera
Dunántúli terces dallamok
A növendék legyen képes:
1. a dunántúli tercet tartalmazó népdalok
- dallamának pontos és hatékony ujjrenddel való játékára kotta nélkül, a bal és jobb kéz biztos játékára,
összehangolására
- középtempóban és friss tempóban való előadására, az egyenletes lüktetés tartására, feszes előadásmódú
hangszeres játékára
- 2/4-ben és ¾- 2/4-es váltakozó ütemben önálló előadására
-változatainak egymás után való pontos játékára, ritmusaprózásra, dallammotívumok variánsainak
memorizálására, önálló alkalmazására
-tanulására hallás után és kottából
- éneklésére-tiszta intonáció, érthető, pontos szöveg, megfelelő frazeálás, természetes dinamika, feszes
előadásmód
2. a dunántúli terc és szeptim fogalmának megértésére, a dunántúli terc és szeptim felismerésére, megnevezésére
3. a házasság előtti párkereséssel, alkoholfogyasztással, az érzelmek kifejezésével, hálával, elégedettséggel, a
Dunántúl megyéinek, a déli határon túli magyarsággal kapcsolatos ismereteinek, értékrendjének fejlesztésére
magyar irodalom és nyelvtan, hon- és népismeret, erkölcstan, matematika, természetismeret, ének-zene, szolfézs
A4
Balogh Sándor-Bolya Mátyás: Magyar Citerazene I.
2017. február-március

Óra

Tanítási
óra
anyaga
Édesanyám
rózsafája…

Didaktikai
feladatok

Fejlesztési területek:
készség, képesség

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret átadása
Rögzítés
Ellenőrzés
Értékelés

megfigyelő kép., motorikus kép.,
ritmikai készség, zenei memória,
ismeretek összekapcsolása,
formaérzék, éneklési készség, tiszta
intonáció, zenei olvasási készség
fejl., zenei reprodukció-felismerő
kottaolvasás fejlesztése

2.

Édesanyám
rózsafája…

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Rögzítés
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés

megfigyelő kép., motorikus kép.
fejl., ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék, éneklési
készség, tiszta intonáció, zenei
olvasási készség fejl., koncentrációmagyar irodalom, nyelvtan,
erkölcstan, természetismeret,
szolfézs

Az új dal játéka
kotta nélkül, a
népdal éneklése és
saját citerakíséret,
Somogy megye, a
népdalszöveg
értelmezése, a
házasság előtti
párkeresés

3.

Uccu
dárom …

Ismétlés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret átadása
Rögzítés
Ellenőrzés
Értékelés

megfigyelő kép., motorikus kép.
fejl., ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék, éneklési
készség, tiszta intonáció, zenei
olvasási készség fejl., zenei
reprodukció-felismerő kottaolvasás
fejlesztése

2b-3b, 2/4,
feloldójel, c’-c”, új
dal tanulása
kottából, 4 ujj
használata, ujjrend
önálló kialakítása

1.

Ismeretanyag,
fogalmak,
szabályok
2b-3b, 2/4,
feloldójel új dal
tanulása kottából, 4
ujj használata,
ujjrend önálló
kialakítása tripódia,
c’-c”

Módszerek, munkaformák

Szemléltetés,
eszközök

Szemléltetés
Kérdezés
Megbeszélés
Egyéni munka
Magyarázat
Gyakorlás
Társas zenélés
Ellenőrzés Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása
Meghallgatás
Szemléltetés
Egyéni munka
Magyarázat
Gyakorlás
Beszélgetés
Társas zenélés
Ellenőrzés Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása
Szemléltetés
Kérdezés
Megbeszélés
Egyéni munka
Magyarázat
Gyakorlás
Társas zenélés
Ellenőrzés Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása

hasasprímcitera,
pengető, kotta,
füzet

hasasprímcitera,
pengető, kotta,
füzet, térkép

hasasprímcitera,
pengető, kotta,
füzet

Megjegyzés

4.

Uccu
dárom…

Ismétlés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Rögzítés
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés

megfigyelő kép., motorikus kép.
fejl., ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék, éneklési
készség, tiszta intonáció, zenei
olvasási készség fejl., .,
koncentráció-magyar irodalom,
nyelvtan, erkölcstan,
természetismeret, szolfézs

Az új dal játéka
kotta nélkül, a
népdal éneklése és
saját citerakíséret,
Tolna megye, a
népdalszöveg
értelmezése, a
házasság előtti
párkeresés

5.

Széna van
az…

Ismétlés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret átadása
Rögzítés
Ellenőrzés
Értékelés

megfigyelő kép., motorikus kép.
fejl., ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék, éneklési
készség, tiszta intonáció, zenei
olvasási készség fejl.,

az új dal
megtanítása, 3b,
2/4, c’-c”
bipódia és tripódia,
dallamjáték citerán,
ének és saját
citerakíséret

6.

Széna van
az…

Ismétlés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Tények, jelenségek
sokoldalú elemzése,
fogalomalkotás
Rögzítés
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés

megfigyelő kép., motorikus kép.
fejl., ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék, éneklési
készség, tiszta intonáció, zenei
olvasási készség fejl., ismeretek
összekapcsolása, koncentrációmagyar irodalom, nyelvtan,
erkölcstan, hon-és népismeret,
természetismeret, szolfézs

dallamjáték citerán,
ének és saját
citerakíséret,
Szlavónia, a
házasság előtti
párkeresés

Meghallgatás
Szemléltetés
Egyéni munka
Magyarázat
Gyakorlás
Beszélgetés
Társas zenélés
Ellenőrzés Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása
Bemutatás
Szemléltetés
Egyéni munka
Magyarázat
Gyakorlás
Társas zenélés
Ellenőrzés Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása
Meghallgatás
Szemléltetés
Egyéni munka
Magyarázat
Gyakorlás
Beszélgetés
Társas zenélés
Ellenőrzés Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása

hasasprímcitera,
pengető, kotta,
füzet, térkép

hasasprímcitera,
pengető, kotta,
füzet

hasasprímcitera,
pengető, kotta,
füzet, térkép,
kép-pitvar

7.

Száraz
dió…

Ismétlés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret átadása
Tények, jelenségek
sokoldalú elemzése,
fogalomalkotás
Rögzítés
Ellenőrzés
Értékelés

megfigyelő kép., motorikus kép.
fejl., ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék, éneklési
készség, tiszta intonáció, zenei
olvasási készség fejl., ismeretek
összekapcsolása, gondolkodási
képesség fejlesztése, zenei
reprodukció-felismerő kottaolvasás
fejlesztése koncentráció-magyar
irodalom, nyelvtan, erkölcstan, honés népismeret, természetismeret,
ének-zene, szolfézs

8.

Dunaparton
van egy
malom…

Ismétlés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret átadása
Rögzítés
Ellenőrzés
Értékelés

megfigyelő kép., motorikus kép.
fejl., ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék, éneklési
készség, tiszta intonáció, zenei
olvasási készség fejl, ismeretek
összekapcsolása, zenei reprodukciófelismerő kottaolvasás fejlesztése,
koncentráció-magyar irodalom,
nyelvtan, erkölcstan, hon-és
népismeret, természetismeret, énekzene, szolfézs

9.

Imolácsi,
mamolácsi
…

Ismétlés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret átadása
Rögzítés
Ellenőrzés
Értékelés

megfigyelő kép., motorikus kép.
fejl., ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék, éneklési
készség, tiszta intonáció, zenei
olvasási készség fejl., gondolkodási
képesség fejlesztése, zenei
reprodukció-felismerő kottaolvasás
fejlesztése, koncentráció-magyar
irodalom, nyelvtan, erkölcstan, honés népismeret, matematika,
természetismeret, szolfézs

dunántúli terc
3b, 2/4, feloldójel,
c’-d”, új dal
tanulása kottából, 4
ujj használata,
ujjrend önálló
kialakítása
kvintváltó dallam,
dunántúli terc,
dunántúli szeptim,
népdalszöveg
értelmezése,
Somogy megye
az új dal
megtanítása, 2b,
3/4 -2/4 váltakozó
ütem
, c’-esz”,
dallamjáték citerán,
ének és saját
citerakíséret,
hüvelykujj
bújtatása, Vas
megye, házasság
előtti párkeresés
új dal tanulása
kottából, 1b, 3/4 2/4 váltakozó ütem
4 ujj használata,
ujjrend önálló
kialakítása,
népdalvariáns,
kvintváltó dallam,
dunántúli terc,
dunántúli szeptim,
Zala megye,
ivónóta,
alkoholfogyasztás

Szemléltetés
Kérdezés
Megbeszélés
Egyéni munka
Magyarázat
Gyakorlás
Társas zenélés
Ellenőrzés Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása

hasasprímcitera,
pengető, kotta,
füzet, térkép

Bemutatás
Szemléltetés
Egyéni munka
Magyarázat
Gyakorlás
Társas zenélés
Ellenőrzés Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása

hasasprímcitera,
pengető, kotta,
füzet, térkép

Szemléltetés
Kérdezés
Megbeszélés
Egyéni munka
Magyarázat
Gyakorlás
Társas zenélés
Ellenőrzés Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása

hasasprímcitera,
pengető, kotta,
füzet, térkép

10.

Imolácsi,
mamolácsi
…

Ismétlés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret átadása
Rögzítés
Gyakorlás
Ellenőrzés
Értékelés

megfigyelő kép., motorikus kép.
fejl., ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék, éneklési
készség, tiszta intonáció, zenei
olvasási készség fejl., koncentrációszolfézs, természetismeret

dal tanulása
ritmusaprózással
kottából, 1b, 3/4 2/4 váltakozó ütem
4 ujj használata,
riri-ti, riririri,
dallamvariációk,

11.

Télen
nagyon…

Ismétlés
Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret átadása
Rögzítés
Ellenőrzés
Értékelés

megfigyelő kép., motorikus kép.
fejl., ritmikai készség, zenei
memória, formaérzék, éneklési
készség, tiszta intonáció, zenei
olvasási készség fejl., zenei
reprodukció-felismerő kottaolvasás
fejlesztése, koncentráció-magyar
irodalom, erkölcstan,
természetismeret, szolfézs

12.

Gyakorlás

Ismereteink
rendszerezése,
gyakorlása,
ismétlése,
alkalmazás,
Ellenőrzés
Értékelés

motorikus kép. fejl., ritmikai
készség, zenei memória, formaérzék,
éneklési készség, tiszta intonáció
fejl., gondolkodási képesség,
kreativitás fejlesztése

új dal tanulása
kottából, 1b, 2/4, 4
ujj használata,
ujjrend önálló
kialakítása,
népdalvariáns,
kvintváltó dallam,
dunántúli terc,
dunántúli szeptim,
Baranya megye
/Ormánság,
hála, elégedettség
ugrós, friss

Szemléltetés
Kérdezés
Megbeszélés
Egyéni munka
Magyarázat
Gyakorlás
Társas zenélés
Ellenőrzés Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása
Szemléltetés
Kérdezés
Megbeszélés
Egyéni munka
Magyarázat
Gyakorlás
Társas zenélés
Ellenőrzés Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása

hasasprímcitera,
pengető, kotta,
füzet, térkép

Ellenőrzés
Önellenőrzés
Gyakorlás
Értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása
Osztályozás

hasasprímcitera,
tenorcitera
pengető, kotta,
füzet

hasasprímcitera,
pengető, kotta,
füzet, térkép

Óraterv
A pedagógus neve:
A pedagógus beosztása:
Az iskola neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
Növendék:
Az óra témája:
Az óra cél- és feladatrendszere:

Dr. Szabóné Bugán Ágnes Marianna
ének-zene-népzene tanár
Garabonciás Művészeti Iskola
Művészetek-Zeneművészet
Citera
A4
Dunántúi terces dallamok/Imolácsi, mamolácsi… ritmusaprózásos dallamváltozat
A növendék legyen képes:
1. a néphagyomány továbbvitelére építő módon, saját életkorának, értékrendjének
megfelelően
2. a már tanult dunántúli tercet tartalmazó népdal ritmusaprózással és
dallamvariánsokkal való játékára kottából
3.a bal és jobb kéz biztos játékára, összehangolására, az egyenletes lüktetés tartására
4.több dallamváltozat egymás után való játékára, ritmikai , dallami hasonlóságok és
különbözőségek memorizálására
5.a saját citerakísérettel való megfelelő éneklésre (tiszta intonáció, érthető, pontos
szöveg, megfelelő frazeálás, természetes dinamika)
6. kulturális, személyközi, szociális és állampolgári, anyanyelvi, természetismereti,
matematikai, vállalkozói, a tanítás tanulása kompetenciájának fejlődésére

Az óra didaktikai feladatai:

Ismétlés, Motiváció, Az érdeklődés felkeltése, Új ismeret átadása, Rögzítés, Gyakorlás,
Ellenőrzés, Értékelés
szolfézs, természetismeret

Tantárgyi kapcsolatok:
Felhasznált források:
A megvalósítás időpontja:

Balogh Sándor-Bolya Mátyás: Magyar Citerazene I.
2017. március 10.

Időkeret
3’

6’

16’

3’

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák
beszélgetés
hasas prímcitera,
I. Ráhangolódás, előkészületek
A tanuló érzelmi, fizikai állapotának felmérése
ellenőrzés
pengető, kotta,
Felszerelés előkészítése
füzet
A citera hangolása tanár által
hangolókulcs
páros munka
szék
II. II. Bemelegítő gyakorlatok, ismétlés
1.fej oldalra hajtása, vállkörzés, csuklókörzés, ujjak Gyakorlás
(diák-tanár)
hasas prímcitera,
zárása-nyitása
Társas zenélés
egyéni munka
pengető
2.Dunaparton van egy malom…kotta nélküli Ellenőrzés
bemutatása
Értékelés
3.Imolácsi, mamolácsi…kezdetű népdal ismétlése
citerával, ének és citerakísérettel
Az óra tartalma és menete

III. Új ismeretszerzés
Imolácsi,
mamolácsi…népdal
hangszeres
ritmusaprózásos változata
Motiváció
Célkitűzés
Daltanulás kottából tanári irányítással
Megfigyelési szempontok (előjegyzés, sűrűbb
ritmusok, szünetek)
IV. Összefoglalás, házi feladat
Imolácsi, mamolácsi… citera, ének+citera,citeraritmusaprózással, dallamvariánssal
Házi feladat: Imolácsi… ritmusaprózásos változat
pontos játéka önállóan kottából, gyakorlás: dallam,
ének+citera,
ritmusaprózásos
változat
dallamvariánssal

Szemléltetés
Kérdezés
Megbeszélés
Magyarázat

egyéni munka

hasas prímcitera,
pengető,
kotta, ceruza
térkép

Gyakorlás
Visszacsatolás
Ellenőrzés
Értékelés
Házi feladat adása

páros munka
(diák-tanár)
egyéni munka

hasas prímcitera,
pengető, kotta,
füzet

Megjegyzés
friss levegő, tisztán
hangolt hangszer,
megfelelő fény
bemelegítő
gyakorlatoktradicionális
jógagyakorlatok,
fejlesztő értékelés
szóbeli, írásbeli
megfelelő tanulói
felkészültség esetén
Zala megye
ujjrend kottába
írása, ritmikai
változások
kiemelése a
kottában,
fejlesztő értékelés
pozitív légkörű
legyen az
összefoglalás

2’

V. Értékelés

tanulói önértékelés,
óra értékelése
tanári értékelés

egyéni munka

szóbeli, fejlesztő
értékelés, tanuló
érzelmi, fizikai
állapotának
felmérése is

Reflexió I.– 2017.03.10.
Az óra elején sikerült megfelelő körülményeket teremteni a szellőztetéssel és
folyamatos szellőzés biztosításával, a hangszerek alapos behangolásával.
Szívesen vette a növendék, hogy az előző napi versenyéről érdeklődtem,
kellemes hangulat teremtődött.
A bemelegítő jógagyakorlatok több olyan testrészt megmozgattak, amelyek a
citerázáskor terhelésnek vannak kitéve, szívesen végezte őket a diák, szóban is
jelezte nekem. Az ismétlés a tervezetthez képest több dalra is kiterjedt, mivel a
diák eddig megszokott tanulási tempója nyelvi versenyre való készülés miatt az
utóbbi órákon lassabb lett. 2 dallamot írásbeli értékelésre is kiválóan bemutatott,
csillaggal jutalmaztam mindkettőt. Ezen kívül még 2 dallamot és a tervezett
Dunaparton… és Imolácsi… kezdetű népdalokat kottából együtt ismételtük,
gyakoroltuk énekkel és citerakísérettel. Dallamhangot javítottam, valamint a
dallamvariánsok szünetbeli különbségeit, ezeket a növendék egyedül is
eljátszotta pontosan, majd tanár-diák közös zenélésben. Az ellenőrzés, a szóbeli
értékelés segítette az éneklés és hangszerjáték fejlődését.
Az új anyagrész tanulásában sikerült motiválttá tenni a tanulót, már eddig is
tetszett neki két dallam hasonlósága, ill. az eltéréseik is, szóban kifejezte
számomra. Érdeklődéssel fogadta az ismétléskori dallamvariáns megtanulását,
könnyen elsajátította. A ritmusaprózásos dallamváltozat kottából való tanulói
elsajátítása eredményes volt, jól sikerült felépíteni a tanulás menetét. A hibák
előfordulásakor a kottában való kiemelés (bekarikázás, „mosolyka” jel), a
szóbeli pozitív, építő értékelő szavak segítették a javítást, a pontos lejátszást
újra.
Az összefoglaló részben diák-tanár zenéléssel adtuk elő a folyamatot, a
tervezetthez képest más sorrendben, a diákhoz igazodva (ének+citera, a dallam
citerázása ismétléskor dallamvariánssal, majd ritmusaprózással). Örömteli volt
ez a befejezés, pozitív élménnyel zárult a növendék számára, inspiráló az otthoni
gyakorláshoz, megfelelő alapot adva a későbbi kotta nélküli elsajátításhoz. A
házi feladat adása, az órai anyag tanulói füzetbe rögzítése után tanári szóbeli
értékeléssel zártam az órát.
A célt, a feladatokat sikerült megvalósítanom a tanórán, úgy érzem, a tananyag
felépítése, a fokozatosság elvének betartása, a tanuló egyéni haladásának
figyelembe vétele, a folyamatos ellenőrzés, értékelés hozzájárult az óra
sikerességéhez.

Óraterv
A pedagógus neve:
A pedagógus beosztása:
Az iskola neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
Növendék:
Az óra témája:
Az óra cél- és feladatrendszere:

Dr. Szabóné Bugán Ágnes Marianna
ének-zene-népzene tanár
Garabonciás Művészeti Iskola
Művészetek-Zeneművészet
Citera
A4
Dunántúi terces dallamok/Imolácsi, mamolácsi… ritmusaprózásos dallamváltozat
A növendék legyen képes:
1. dunántúli tercet tartalmazó népdal önálló kottából való tanulására
2. a bal és jobb kéz biztos játékára, összehangolására, az egyenletes lüktetés
tartására, hatékony ujjrenddel való játékra
3. több dallamváltozat egymás után való játékára, ritmikai, dallami hasonlóságok és
különbözőségek memorizálására
4. a saját citerakísérettel való megfelelő éneklésre (tiszta intonáció, érthető, pontos
szöveg, megfelelő frazeálás, természetes dinamika)
5. a hála, elégedettség érzésével, érzelmek kifejezésével kapcsolatos ismeretek,
értékrend fejlesztésére
6. kulturális, személyközi, szociális és állampolgári, anyanyelvi, természetismereti,
matematikai, vállalkozói, a tanítás tanulása kompetenciájának fejlődésére

Az óra didaktikai feladatai:

Ismétlés, Motiváció, Az érdeklődés felkeltése, Új ismeret átadása, Rögzítés, Gyakorlás,
Ellenőrzés, Értékelés
magyar irodalom, erkölcstan, természetismeret, szolfézs

Tantárgyi kapcsolatok:
Felhasznált források:
A megvalósítás időpontja:

Balogh Sándor-Bolya Mátyás: Magyar Citerazene I.
2017. március 10.

Időkeret
3’

7’

15’

3’

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák
beszélgetés
hasas prímcitera,
I. Ráhangolódás, előkészületek
A tanuló érzelmi, fizikai állapotának felmérése
ellenőrzés
pengető, kotta,
Felszerelés előkészítése
füzet
A citera hangolása tanár által
hangolókulcs
Gyakorlás
páros munka
szék
II. Bemelegítő gyakorlatok, ismétlés
1. vállkörzés, kézfej mozgatása, ujjak zárása-nyitása, Társas zenélés (diák-tanár)
hasas prímcitera,
légzéskontroll
Ellenőrzés
egyéni munka
pengető, kotta
2.Dunaparton…kezdetű népdal ismétlése kotta nélkül Értékelés
–citera, ének+citera
3.Imolácsi, mamolácsi… kezdetű népdal ismétlése
kotta nélkül–citera, ének+citera
4.
Imolácsi,
mamolácsi…
kezdetű
népdal
ritmusaprózásos változatának ismétlése kottából, kotta
nélkül
Szemléltetés
egyéni munka
térkép,
II. Új ismeretszerzés
Télen nagyon hideg van….. kezdetű népdal 1., Kérdezés
hasas prímcitera,
2.versszak citera, ének citerakísérettel
Megbeszélés
pengető,
Motiváció
Magyarázat
kotta, ceruza
Célkitűzés
Daltanulás kottából tanári irányítással
Megfigyelési szempontok (előjegyzés, ütemmutató,
zenei egységek, záróhang, kezdőhang, kezdőritmus)
Szövegértelmezés
Gyakorlás
páros munka
hasas prímcitera,
III.Összefoglalás, házi feladat
Télen nagyon hideg van…kezdetű népdal citera, Visszacsatolás (diák-tanár)
pengető, kotta,
ének+citera 1., 2. versszak
Ellenőrzés
egyéni munka
füzet
Házi
feladat:
Imolácsi…
ritmusvariánsos- Értékelés
dallamvariánsos változata kotta nélkül, Télen nagyon Házi feladat
hideg van…kezdetű népdal 1., 2. versszak kotta adása
nélkül citera, ének+citera
Az óra tartalma és menete

Megjegyzés
friss levegő, tisztán
hangolt hangszer,
megfelelő fény
bemelegítő
gyakorlatoktradicionális
jógagyakorlatok,
fejlesztő értékelés
szóbeli, írásbeli
megfelelő tanulói
felkészültség esetén

Baranya megye
/Ormánság,
ujjrend kottába
írása, dunántúli terc
önálló felfedezése,
fejlesztő értékelés

pozitív légkörű
legyen az
összefoglalás

2’

IV. Értékelés

tanulói
egyéni munka
önértékelés, óra
értékelése
tanári értékelés

szóbeli, fejlesztő
értékelés, tanuló
érzelmi, fizikai
állapotának
felmérése is

Reflexió II.– 2017.03.10.
Az óra a diákkal folytatott rövid megbeszéléssel indult, fizikai, lelki állapotának
felmérésével. A hangszerek megfelelő behangolása, a kellemes levegő,
megfelelő fény biztosítása kedvező körülményeket adott a tanuláshoz.
A bemelegítő gyakorlatoknál az egyes testrészek energetizálása mellett egy
légzéskontroll-gyakorlatot is beépítettem a csend, a nyugalom
megtapasztalására, előkészítésként stresszhelyzetben, szerepléskor való tudatos
alkalmazásra. Nyitott és csukott szemmel egyaránt együttműködően végezte a
növendék.
A tervezetthez képest több dallamot ismételtünk, a tanuló egyéni haladásához
rugalmasan állva. A Széna van…, Száraz dió…, Dunaparton…és az Imolácsi…
kezdetű dallamokat kottából játszottuk együtt, majd egyéni munkában is kértem
a bemutatásukat. Javítás a tiszta intonáció fejlesztésére, a magas hangok
levegőtámasszal éneklésére, előre elképzelésére („előre küldésére”) irányult. A
Száraz dió… dallamban a diák a megbeszélthez képest két hasonló
dallamfordulatban változtatott az ujjrenden, amelyeket elfogadtam, szakmailag
megfelelő volt így is, és a kottában rögzítettük ezt a változtatást. A
Dunaparton…dallam tanulásában továbbléptünk egy fokozatot, kotta nélkül, de
még diák-tanár közös játékban gyakoroltuk. Az ellenőrzés, a szóbeli értékelés,
az építő kritika jó hatással volt a növendék munkájának fejlődésére az ismétlés,
gyakorlás során. A diák szívesen kereste ki a dalok származási helyét a térképen.
Családi hátteréből fakadóan is nyitott a határon túli magyarság iránt,
érdeklődéssel fogadta Szlavónia néprajzi és történelmi térképen való
megmutatását egyaránt. A tervezetthez képest több időt fordítottam az
ismétlésre, gyakorlásra, de tudatosan annyit, hogy maradjon elegendő idő az új
anyag elsajátítására is.
A motiváció és a célkitűzés előremutató volt, várta a tanuló az új ismeret
elsajátítását, az egyéni munkában történő daltanulást kottából. Kiválóan
alkalmazta a szolfézsban tanultakat a dallamhangok, ritmus megszólaltatásában.
Egy hang javítását kellett csak kiemelnem, kigyakoroltatni. Az ujjrend
kialakításában nagyszerűen alkalmazta a korábban tanultakat, pontos ujjrendet
alkalmazott. Egyéni munkában önállóan, emlékezetből, pontosan írta be az
ujjrendet a kottába a tanuló. A szöveg értelmezésekor szívesen mondta el
véleményét , tapasztalatait , pozitív értékszemléletet sikerült erősíteni. Az
összefoglaló részben tanár-diák közös zenéléssel, tanulói kottából való citera és
ének+citera előadásban rögzítettük az új dallamot, majd a füzetbe írtam a házi
feladatot.

Az óra végén a szóbeli, fejlesztő tanári értékelés után kértem a tanulót az
önértékelésre. Ezen változtatok máskor, hatékonyabb fordítva alkalmazni.
Az óra célját, feladatait sikeresen elértem, aktív volt a diák végig a tanulásban,
jó lelki és fizikai állapotban fejezte be az órát.

2017. 03. 08.

Tanfelügyelet
Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer

Eljárások 
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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. 05.

1. Rendszeresen
a szaktárgyára és a pedagógia
legújabb

Munkatársi
kérdőív a tájékozódik
márc. 05.
Befejezve
2/2 tudományára vonatkozó2017.
eredményekről.
pedagógus
önértékeléséhez

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

2017. márc. 05.

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/O750599188872017A001/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. 05.

Munkatársi kérdőív a
pedagógus
önértékeléséhez

Befejezve

2/2

2017. márc. 05.



16. Használja
az internet
nyújtotta lehetőségeket a tanulás támogatásában.

Szülői kérdőív
a
Befejezve
3/3
pedagógus
önértékeléséhez

2017. márc. 05.

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/O750599188872017A001/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
Befejezve
pedagógus
önértékeléséhez

Statisztika Megjegyzések
Kitöltések

Határidő

1/1

2017. márc. 05.

2/2

2017. márc. 05.

0

3/3

2017. márc. 05.

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/O750599188872017A001/kerdoivek



Eredmény
Megnyitás

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

1

Á

1
2
3
Megnyitás

Megnyitás

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

0

1

2

3

4

5

4

0

0

0

0

1

0

Á

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

0

1

2

3

4

5

4

0

0

0

0

1

0

Á

0

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

0

1

Á

1/1

2017. 03. 08.

Tanfelügyelet
Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer

Eljárások 

Dr. Szabóné Bugán Ágnes (75059918887)  Kérdőívek

Mészáros Béla Intézmény



Kérdőívezés

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

Befejezve

Statisztika

1/1

Megjegyzések
Határidő
2017. márc. 05.

1. A kollégákkal
a kölcsönös megbecsülés,
együttműködésre való
törekvés,
más
Munkatársi
kérdőív a valókommunikációját
2017.
márc. 05.
Befejezve
2/2
véleményének tiszteletben tartása jellemzi.
pedagógus
önértékeléséhez

Szülői kérdőív
a a tantárgyközi
Befejezve
2. Nyitott
együttműködésre.
pedagógus
önértékeléséhez

3/3

2017. márc. 05.

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/O750599188872017A001/kerdoivek
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Eredmények - Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Statisztika
Kérdőívek
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Kitöltések
A pedagógus önértékelő 
kérdőíve

Befejezve

Megjegyzések
Határidő

1/1

2017. márc. 05.

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

2017. márc. 05.


Szülői kérdőív
a
Befejezve tanácsaival segíti.
2. Gyermekem
otthoni
tanulását
pedagógus
önértékeléséhez

2017. márc. 05.

3/3

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/O750599188872017A001/kerdoivek
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