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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?
Nem releváns.
2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti
eredmények?
Nem releváns.
3. Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti
eredményekhez képest az egyes területeken?
Nem releváns.

2. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai
1. Hogy jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése?
A tanmenet fejléce tartalmazza a tanulói kompetenciák fejlesztését.
2. Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását?
A tanmenetben a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását a cél- és
feladatrendszer taglalása biztosítja.
3. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások
tervezése a tanmenethez és a tantervi követelményekhez?
A tanulói fellépések az intézmény munkatervéhez igazodnak.
4. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások
tervezése a személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz?
A tanulói fellépések, rendezvények, egyéb iskolai és iskolán kívüli tevékenységek
tervezése a közösségfejlesztést szolgálják
5. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos
feladatok?
A kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos feladatok tervezése nem
jelenik meg.
6. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások?
A tantárgyi kapcsolatok nem jelennek meg az éves tervezésben.
7. Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire?
A pedagógus figyelembe veszi a tanulók előzetes tudását.
8. Hogy jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban?
A tervezés dokumentumaiban a pedagógus figyel a fogalmak egymásra épülésére, követi
a tanterv és a szaktárgy fogalomalkotás elvárásait.
9. Hogy jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok?
Nem jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő
folyamatok.
10. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök?
A tervezett értékelési eszközök megfeleltek a célkitűzésnek, de ezek tárháza
lehetne gazdagabb.

11. Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket? (Tankönyv,
munkafüzet, e-eszközök, egyéb szükséges eszközök)
Igen, a tanmenet tartalmazza a céloknak megfelelő tanulási eszközöket.

3. Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése
1. A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű
szaktudományos ismereteknek?
Igen, az óratervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek a szaktárgyhoz
kapcsolódó korszerű szaktudományos ismereteknek.
2. Hogy jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások?
Az óratervekben cask a tantárgyi belső kapcsolódások jelennek meg, Ezen kívűl a
tematikus tervben jelennek meg tantárgyi kapcsolatok.
3. A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek,
tanulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése?
Az órák felépítése, az óra részeinek egymásra épülése segíti a célkitűzés teljesülését.
4. A célkitűzés mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását?
A célkitűzés figyelembe veszi az előzetesen megszerzett tudást.
5. Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája?
Az órák tervezésénél a pedagógus logikusan tervezi meg a cél elérése érdekében
alkalmazott módszereket, az ehhez szükséges eszközöket és eljárásokat.
6. Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében?
Az egyéni tanulói igények nem jelennek meg a tervezés során.
7. Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? (Csoportos oktatás
esetén.)
Az óratervek “ A tanulók tevékenysége” fejezetben tartalmazza a tanulói
együttműködéseket. Ezeket az együttműködéseket a lehető legnagyobb mértékben
veszi figyelembe a tervezés során a pedagógus.
8. Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai?
A közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a “Célok és feladatok” részben
jelennek meg.
9. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök?
Tervezett értékelés cask az óra végi értékelésben jelenik meg. A célkitűzésnek ez
megfelel.

10. A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori
sajátosságaival?
Tanórán kívűli tervezés nem jelenik meg.
11. A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez,
célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez,
művészeti ágakhoz, intézményi innovációhoz.)
A tanórán kívűli tervezés nem jelenik meg a dokumentációban.
12. Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat?
A pedagógus nem épít az óraterveibe alternatív módszertani és tartalmi
megoldásokat.

4. Napló
1. Hogy követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit?
A beírt érdemjegyek száma megfelel a pedagógiai program elvárásainak.
2. Hogy követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését?
A napló szerinti haladás megegyezik a tanmenet éves tervezésével.
3. Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, bejegyzések,
feljegyzések.)
A napló vezetése naprakész állapotban van.
4. Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó szakértői
határozatok, javaslatok?
Nem.
5. Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szorgalmára,
viselkedésére vonatkozó bejegyzések?
Nem.

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.

Jegyzőkönyv
Az eljárás azonosítója

O725396436052017A001

Az eljárás típusa

Önértékelés

Az értékelt neve

Szabó Adrienn

Az értékelt azonosítója

72539643605

Az adatgyűjtés módszere

Interjúk

Az adatgyűjtést végző neve

Pokol Miklós

Az adatgyűjtést végző
oktatási azonosítója

77475943927

Az adatgyűjtés dátuma

2017.04.06.

1. A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának
önértékeléséhez
1. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?
Interneten igyekszem követni, illetve az új kiadványok és eszközök figyelésével és
megvásárlásával. Más szakmabeli óralátogatásával, velük való beszélgetéssel
tájékozódom az újdonságokról.
2. Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú
tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket?
Figyelembe veszem az adott csoport életkori sajátosságát, motiválhatóságát, a
csoport összetételét, nemek arányát, előzetes tudást. Erre építve állítom össze a
lehető legjobb rövid és hosszú távú tervet. Előfordulhat, hogy nem abban az ütemben
sikerül haladni, lassabban vagy gyorsabban. Ekkor tudni kell megfelelő módon
korrigálni.
3. Hogyan méri fel a tanuló(k) értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső
struktúráját?
Az érzelmi, értelmi szociális állapot megismerése elérhető a többi pedagógussal való
beszélgetéssel, a gyerekekkel való kommunikációval, illetve remek segítséget
nyújtanak a népi gyermek-és dámajátékok. Ezekben a feladatokban könnyen
észrevehető ki milyen személyiség, illetve milyen szinten vannak koruknak
megfelelően.

4. Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel szokott
együttműködni?
A művészeti iskola igazgatójával,a vezetőséggel, az ott dolgozó pedagógusokkal,
logopédusokkal, fejlesztő pedagógusokkal, szülőkkel.
5. Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez,
vállal?
Jó a kapcsolaton a szakmai közösség tagjaival, gyakran megyünk együtt táncos
rendezvényekre, segítünk egymásnak és beszélgetünk. Néptáncos fellépések
alkalmával műsor készítése, műsor lebonyolítása.
6. Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi
eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor?
Rendszerese kapnak házi feladatot, amiben az eddig tanultakat kell összefoglalni,
mindig a tanultakkal kapcsolatos,változatos feladatokat kapnak. Minden nagy téma
lézárásakor van számonkérés, ismétlés, gyakorlás. A számonkérés alkalmával a
többiek előtt mutatják be tudásukat. Minden óra végén szóban személyre szabottan
és csoportosan is értékelem őket. Kaphatnak piros, illetve fekete pontot,
osztályzatokat, kisebbeknek matrica stb. A gyerekeket mindig önmagukhoz, majd
egymáshoz mérve is értékelem. Mivel önmagához nézve is figyelembe veszem
mennyit fejlődött, így a korábbi számonkérés alkalmával látottakra is alapozok.
7. A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen
céllal alkalmaz szívesen?
Kutatómunka, viseletek lerajzolása,utána nézése, saját ruha tervezése, videó
keresése, elemzése.
8. Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit?
A néptánchoz szerencsére van tantárgyi kötődés amit könnyen be lehet építeni
óráimba. Például az ének és zene foglalkozások, drámaórák testnevelés órák azok a
tantárgyak, amik segítik munkámat. Hiszen a zeneiség,állóképesség, kommunikáció
mind-mind elengedhetetlen kelléke a táncórák sikerességének.
9. Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását?
Gyakoroltatás, bemutató tartása, mikor párban vagy csoportban adják elő a tanult
etűdöket. Ekkor véleményt is mondanak egymásról is. Illetve olyan feladatokat
kapnak amiben a tanult motívumokból kell önállóan összeállítani egy etűdöt melyet
elő kell adni. Ezzel sarkallva őket az önálló tanulásra, és az improvizációs készségek
fejlesztésére remekül alkalmas.

10. Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően?
Nagyon fontos dolognak tartom a tanulási tér, környezet kialakítását. Óráim
alkalmával mindig bevezetek valamilyen rendszerességet, ami biztonság érzetet ad a
gyerekeknek, és a fegyelem is kialakul ezáltal. Mindig tudják mire lehet
számítani,hogyan kezdődik az óra, mit fogunk csinálni. Az órák mindig pár perces
beszélgetéssel kezdődnek,van pár perc szünet dupla órák közben,vannak felelősök
akik a rendre, eszközökre, felszerelésre figyelnek. Az óra elején és végén is velem
szemben ülnek, ezzel keretes szerkezetet adva óráimnak. Változatos zenéket
használok, ami jó hangulatot teremt. Óra végén értékeléssel zárok, és hozzá teszem
mikor találkozunk,ezzel is érzékeltetem, hogy várom őket vissza.
11. A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a
motivációs eszközöket?
Motiválom őket már maga a megjelenésemmel, viselkedésemmel, ezzel példát
mutatva nekik az órai viseletre, magatartásmódra, beszédstílusra. Saját videókat
mutatok nekik mikor én táncolok a felvételeket, más együttesek munkáit mutatom
meg ezzel motiválva őket. Kapnak különböző feladatokat, melyek kihívás lehet
számukra, otthoni feladatokat kell megcsinálniuk, utána járniuk ezzel sarkallva őket
a kutatómunkára, önmaguk, tudásuk fejlesztésére.
12. Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök?
Laptop,digitális tábla,magnó,pen-drive. A laptop és a magnó mindennapos részét
képzi tanóráimnak, hiszen erről mennek a zenék, videókat nézünk youtube-on, archív
filmeket nézünk, elemzünk, ismerkedünk a viselettel, zenével, térképpel a digitális
tábla segítségével.
13. Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását, gyakorlását, munkáját?
A feladatokat, játékokat nem mindig nagy csoportos formában hajtják végre, kis
csoportos formában. A tanutakból kell önálló etűdöket össze állítaniuk, ezzel is
fejlesztve az improvizációs képességüket. A számonkérésekre készülniük kell, ezáltal
saját szorgalomból kell gyakorolniuk.
14. Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés?
Inkluzív pedagógiai módszer alkalmazását igyekszem előnyben részesíteni ezáltal
egymást segítő légkör biztosítása, kooperáció, együtt tanulás, frontális oktatás,
kreatív oktatási formák,

eredmények bemutatása különböző formákban, társas

képességek fejlesztése, egyenjogúság és egyenrangúság megteremtése.
15. Csoportos oktatás: Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát?

Kis és nagy csoportos oktatási formákat alkalmazok, igyekszem a gyengébb képesség
tanulókat és az erősebb képességű tanulókat külön feladatokkal ellátni, illetve
egymás segítik egy-egy feladat alkalmával.
16. Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban?
A táncművészetben rengeteg olyan feladat adható melyben külön csoportokban kell
dolgozniuk, ezáltal többféle típusú gyakorlatot kapunk, illetve a tehetségesebb
gyerek jobban haladhat, azok a gyerekek akik felzárkóztatásra szorulnak külön
gyakorolhatok velük, illetve egymásnak is segíthetnek.
17. Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában?
A személyiségfejlesztés a pedagógiai munka egyik legfontosabb feladata és célja. A
különböző

játékok

segítségével

fejlődik

személyiségük,

verbális-nonverbális

kommunikációjuk, a csoportkohézió, csoporthoz való tartozás kialakul bennük.
Érzések kifejezése, értékrendek, hovatartozás tisztázása, konfliktus kezelés, társas
együttműködés, alkalmazkodás mind-mind fejleszthető általuk.
18. Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani?
Magabiztos fellépés, megfelelő öltözet, igényes beszéd, sok beszélgetés, szép
táncterem, több stílusú zene, csoportkohézió kialakítása, sokféle játék, változatos
gyakorlatok, sok eszközhasználat.
19. Csoportos oktatás: Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő
értékeket a munkája során?
Egy-egy koreográfia alkalmával remekül megjeleníthetőek a különböző egyéniségek.
Van aki hangosan tud beszélni, van aki pontosan azért lesz érdekes és kaphat ennek
megfelelő szerepet mert félénk, van aki harsány, van aki szépen énekel stb. Egy táncos
bemutatóban remek, ha több különböző egyéniség van, hiszen mindenki saját magára
formálja az adott táncanyagot. Pontosan ezáltal lesz változatos, hogy ennyi -féle stílus
és egyéniség találkozik az adott táncanyag szabályrendszereit mégis betartva.
20. A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanuló(k) önértékelését
ösztönözni?
Rengeteg pozitív dicsérettel, odafigyeléssel, beszélgetéssel óra elején, közben és óra
végén. Mondja el mi tetszett neki, miért. Mondjon magáról véleményt. Ha beszél róla
önmaga is beláthatta,hogy esetleges hibái miért lehettek, ebből tanulhat.
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?

Beszélgetés

során

véleményt

mondhatnak

egymásról,

felelések

alkalmával

megkérdezem hányasra értékeli saját táncát, ezzel láthatom reális látja e önmagát,
illetve társait. Sokat beszélgetek a kollegákkal , megnézem mások óráit, fellépéseit.
22. Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a
kapcsolatot a tanulók szüleivel?
Személyesen fogadóórák, szülői értekeztelek, fellépések utáni beszélgetések
alkalmával. Illetve interneten facebook csoport létrehozása, iskolai honlap,telefon,email.
23. Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés
igényét?
Rengeteg fellépésre, színházi bemutatóra, műsorra, versenyre igyekszem elmenni,
ahol a többi koreográfiából csak tanulni lehet. Igyekszem folyamatosan tájékozódni,
keresek, kutatok az interneten és a könyves boltokban.
24. Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban?
Azt gondolom,hogy jó kommunikációs és problémamegoldó képességem van.
Szeretek és tudok is a gyerekek nyelvén beszélni, akik ezáltal nem csak pedagógusra
tekintenek, tudják bármit elmondhatnak. Sokféle zenét alkalmazok, és a néptáncon
kívül nem zárkózok el más táncstílus tanításától sem. Fejleszthető: az IKT eszközök
gyakoribb használatát és még alaposabb, precízebb papír munka.
25. Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne?
Még nagyobb játékismeret, népi drámajátékokban való még nagyobb elmélyülés, más
táncstílusok tanítása, stilisztikai fejlődés.

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 megfelelő.
2. Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a
tanulócsoportoknak?
A pedagógus tervezőmunkája elfogadható, néhány területen fejlesztésre szorul.
3. Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a diákok önálló
tanulását?
Hibajavítás, ellenőrzés, bíztatás, gyakoroltatás.
4. Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában?
A pedagógus nem vesz részt a kiemelt figyelmet érdemlő tanulók nevelésében,
oktatásában.
5. Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak?
A pedagógus igyekszik a lehető legnagyobb mértékben megfelelni a tanulók és a
szülők elvárásainak.
6. Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában?
A közösségfejlesztés rendszeresen jelen van a tanítási órán, hiszen a csoportos
oktatás e nélkül nem tud működni.
7. Mennyire felel meg a pedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a
tanulócsoportoknak?
A pedagógus értékelőmunkája teljes mértékben megfelel az intézmény és a
tanulócsoport elvárásainak.
8. Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel?
A tanulók elfogadják és szeretik. A pedagógus jó kapcsolatot ápol a szülőkkel.
9. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal?
A pedagógus kapcsolata a kollégákkal többnyire jó, munkatársi.
10. Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása?

A pedagógus szakmai aktivítása mind az intézményen belül, mind az intézményen
kívűl fejlesztésre szorul.
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?
Ezen a területen a pedagógusnak fejlődnie kell. A kezdeményezőkészsége kevés
területen nyilvánul meg. A rábízott feladatokat elvégzi, de önállóan nem
kezdeményez. A rábízott feladatokat többnyire felelősséggel végzi.
13. Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket?
A pedagógus nem minden területen rendelkezik realis önismerettel. A pozitív
visszajelzéseket minden esetben elfogadja, a negatív visszajelzéseket tudomásul
veszi.
14. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye?
A pedagógus több területen szeretne fejlődni, eredményeket elérni, és ennek
érdekében a tőle telhető legtöbbet teszi meg.
15. Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével?
Az alapfeladatok ellátásában elégedett vagyok a pedagógus munkájával, de a
tanulók szereplési lehetőségeinek kihasználásában van még mit fejlődnie a
pedagógusnak.
16. Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában?
A rábízott feladatokat igyekszik legjobb tudása szerint elvégezni.
17. Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön?
A közösségi munkában több feladatot vállaljon, innvációban, kezdeményezés
területen, a tehetséggondozásban, a fellépési lehetőségek job kihasználásában.
18. Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart
fenn a tanulók és/vagy a szülők körében?
Nincs.
19. Hogyan értékeli a pedagógus konfliktus megelőző és kezelő módszereit, képességeit?
A pedagógus nyíltan vállalja a véleményét. A konfliktusokat igyekszik megoldani.
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1. Az óra-/foglalkozáslátogatás és megbeszélés megfigyelési szempontjai
1. Milyen volt a pedagógus stílusa?
A pedagógus stílusa elfogadó, demokrata, közvetlen, segítő, barátságos.
2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja?
Kommunikációja érthető volt, a tanulók életkorához igazodó.
3. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?
A pedagógus a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vette az egyéni képességek
közötti különbözőségeket.
4. A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban?
A pedagógus irányító szerepe végig dominált az órán, de mindemellett a tanulók
folyamatosan be voltak vonva a munkafolyamatba. A vezető szerep teljesen indokolt
volt.
5. Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban
az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését?
A pedagógus órai fogalomhasználata elősegítette a tanulóknál az új fogalmak
kialakítását, valamint a korábbiak elmélyítését.
6. Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét?
A pedagógus nem használta ki a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét.

7. Hogy határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a tanulókkal
tudatosítani?
A pedagógus az óra célját az adott órafázisban konkrétan és egyértelműen
határozta meg.
8. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a cél elérését?
Az alkalmazott feladatok és módszerek teljesmértékben támogatták a cél elérését
és hatékonyan támogatták az új ismeretek elsajátítását.
9. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás
tartalmához, az elvégzett feladatokhoz?
A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások kellőképpen segítették az
ismeretek elsajátítását, valamint elmélyítését.
10. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz
kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKTmódszerek, projektmódszer, kooperatív technikák)
A tanítási órán használt módszerek, tanulásszervezési eljárások, IKT-módszerek
megfeleltek a tantárgyhoz kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek.
11. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson?
Dícséret, bíztatás.
12. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat
fokozni?
A pedagógus a tanulókat végig be tudta vonni a foglalkozás mentébe, néhány
tanulónál volt tapasztalható időnkénti fáradtság jele, de ezeknek a tanulóknak is
sikerült az aktivitását fokozni.
13. Hogy jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök segítették
ezt?
A személyiségfejlesztésben pozitív hatással bírt az órai dicséret, visszajelzés. Külön
kiemelten kezelte a pedagógus a tanulók hibátlan feladatmegoldásait.
14. Csoportos oktatás: Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök
segítették?
A közösségfejlesztés az egymásra való figyelés, a csoporthoz való tartozás, a közös
viselkedési szabálypk megismerése, a közös döntéshozatal során valósult meg. Ezt a
csoportmunka alkalmazása tette lehetővé.

15. Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az
órán/foglalkozáson?
Nem jelent meg.
16. Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában?
A szokásrend érezhetően tükröződött a tanulóknél a látogatott órákon.
17. Csoportos oktatás: Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése,
egymástól való tanulása?
Az alkalmazott csoportmunka során megfigyelhető volt a tanulók együttműködése.
18. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése?
Az óra végi értékelés során került sor a tanulók önértékelésére, irányított
kérdésekkel.
19. Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése?
Tanári közlés, visszajelzés, visszacsatolás, magyarázat, illetve a tanári kérdésekre
adott válaszokból épült fel az értékelés.
20. Mennyire volt előkészített a házi feladat?
N.É.
21. Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel?
A tanítási óra elérte a kitűzött célt és teljesen koherens volt az óratervvel.
22. Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak?
A pedagógus teljesen jól kezelte és oldotta meg a felmerült pedagógiai szituációkat.
23. Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az
óramegbeszélésen?
A pedagógus az óramegbeszélésen reálisan értékelte a saját reakcióit az egyes
pedagógiai szituációkban.
24. Mennyire volt reflektív a pedagógus? (visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra, a
lényeges mozzanatok tudatosítása, alternatív cselekvésmódok kialakítása.)
A pedagógus a látott órákon reflektív volt. A tervezését tudta követni,
megvalósította a kitűzött célt, az új ismereteket tudatosította, szükség esetén
alkalmazkodott a megváltozott helyzetekhez.

Mellékletek
Tanmenet
Tanmenet A3 folklór.doc
Tanmenet A3 néptánc.doc

Tematikus terv
Tematikus terv.doc

Óraterv 1
Óraterv 1.doc

Reflexió az első óratervhez
Óraterv 1 reflexió.doc

Óraterv 2
Óraterv 2.doc

Reflexió a második óratervhez
Óraterv 2 reflexió.doc

Kérdőívek statisztikája
A pedagógus önértékelő kérdőíve – statisztika
Munkatársi kérdőív – statisztika
Szülői kérdőív – statisztika

Fényképek a látogatott órákról
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Az Iskola teljes neve: Garabonciás Művészeti Iskola

Az összeállító tanár neve:Szabó Adrienn
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Évfolyam:A3
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fejlesztése.
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TEMATIKUS TERV
A pedagógus neve

Szabó Adrienn

A pedagógus szakja

Néptánc

Az iskola neve

Tuzsér, Lónyay Menyhért Általános Iskola

Tantárgy

Néptánc

Évfolyam

A3

A tanulási- tanítási egységek témakörei (ez
egységeknek megfelelő sorszámozással)

I. Ugrósok fajtáinak tudatosítása ( 9óra )
II. Somogyi ugrós motívumok bevezetése (
21 óra )
III. Eszközös ugrós ( 12 óra )
IV. Páros ugrós ( 9 óra )
V. Improvizáció a tanult somogyi
motívumokból (9 óra )
VI:Somogyi játékok tanulása (14 óra)
VII:Ugrós ismétlés (12 óra)
VIII.Koreográfia összeállítása ( 12 óra )
1.Játékok ismétlése
2.Kedvenc játékok kiválasztása
3.Térformák
4.Térirányok
5.Játékfűzés összeállítása
6.Párbeállítás, táncos sorokban való
elhelyezés
7.Koreográfiában használni kívánt népi
énekek, csujjogatások átismétlése,
megbeszélése

8.Etűdök összeállítása
9.Játékfűzés átismétlése
10.Etűdök és a játékfűzés összefésülése
11.Elkészült koreográfia gyakorlása
12.Tánctechnikai simítások,finomítások
VI. Koreográfia gyakorlása, bemutatása
(17 óra)
Tantárgyi kapcsolatok

Testnevelés, Drámapedagógia, Technika,
Ének-zene, Népi játék

A ……Koreográfia összeállítása………. tanulási- tanítási egység cél-és feladatrendszere
Zenéhez való illeszkedés, tempóbeli változásokhoz való alkalmazkodás. Páros viszony
kialakítása, megtartása, együttműködés, együtt táncolás. Tanultak párban való alkalmazása és
táncolása. Stílusos és precíz előadás és mozgásmemória fejlesztése. Mozgáskoordináció és
zeneiség fejlesztése, improvizációs készség fejlesztése. Játékok egymás utániságának elsajátítása,
játékélmény nyújtása, használandó énekek, csujjogatások beillesztése a koreográfiába. Etűdök és
játékfűzés összekapcsolása úgy, hogy egységes koreográfia jöjjön létre. Plasztika, dinamika,
ritmika megjelenése a játékfűzésben és az etűdökben.
Felelősségtudat, kötelességtudat alakítása, viselkedéskultúra megalapozása, tánc iránti igény
megalapozása, gyerekek társas kapcsolatainak megismerése és alakítása,
magyar népi játékkincs megismertetése és megszeretettetése.

A tanulási-tanítási egység előzményei, óraszáma, helye az éves fejlesztési folyamatban
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Központ
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2010
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Néptáncoskola

Planétás Kiadó

2007
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Zsuzsanna,
Kácsor-Ignácz
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Kovács Zsuzsanna

Dátum: 2016/2017 tanév

TEMATIKUS TERV TANÓRÁRA LEBONTVA
Koreográfia összeállítása

Óra A téma Didaktikai Fejlesztési területek:
órákra feladatok
készségek,
bontva
képességek
1.

1/86

Ismétlő óra

Ismeretanyag,
tevékenységek

Módszerek, Szemléltetés Megjegyzés
munkaformák i eszközök

Szabályrend
Tanult játékok
Nagy
betartása,
átismétlése
csoportos.
elindulás-megállás
játéktípusonként.
Közvetett
érzékeltetése,
Szabályok
tanári irányítás,
kudarcélmény
felelevenítése,
bemutatás.
elfogadása.
térformák ismétlése.
Bemutatás,
Önfegyelem,figyelem
javítás,
Beszédkészség
fejlesztése,
példamutatás,
véleményformálás és
nyilvánítás gyakorlása
bemutattatás,

Eszköz:
kendő

közlés
tevékenykedtetés.
2.

2/87

Ismétlő óra

Verbális és
Kedvenc játékok
Közvetett és
nonverbális
kiválasztása közösen,
közvetlen
kommunikáció,
melyet használni
tanári irányítás
önálló döntéshozatal,
akarunk a
Csoportos
kompromisszum
játékfűzésben mely
forma,
készség fejlesztése.
majd a koreográfia
kis csoportos
Beszédkészség
egy része lesz. Közös
forma.
fejlesztése,
összeírása táblára.
Bemutattatás,
véleményformálás és
Érvek-ellenérvek
nyilvánítás gyakorlása
elmondása.
közlés

Tábla,kréta

tevékenykedtetés.
3.

3/88

Gyakorló
óra

Koordináció
fejlesztése,
Térirány-saját tértérérzékelés
fejlesztése.

Különböző típusú
Közvetett és
térforma
közvetlen
gyakorlására szolgáló tanári irányítás.
gyakorlatok, cél a
Frontális,
térformák hibátlan
csoportos
megtartása, önálló
forma.
alkalmazása.
Bemutatás,
(Kör, félkör, sor,
javítás,
oszlop )
példamutatás,

Hangzó
anyag:
CD

bemutattatás,
közlés
tevékenykedtetés.
4.

4/89

Gyakorló
óra

Koordináció
fejlesztése,
Térirány-saját tértérérzékelés
fejlesztése.

Gyakorlatok a tér
Közvetett és
különböző irányaiba,
közvetlen
térben való
tanári irányítás
koordinálás,
Frontális,
korrigálás
Bemutatás,
elsajátítása.
javítás,

Hangzó
anyag:
CD

példamutatás,
bemutattatás,
közlés
tevékenykedtetés.

5.

5/90

Gyakorló
óra

Ének,kommunikáció
Játékfűzés
Közvetett és
fejlesztése ,beszédkés
összeállítása.
közvetlen
zség javítása,
Ének,kommunikáció tanári irányítás
verbális-nonverbális
fejlesztése a
kommunikáció
megtanult ismeretek
Frontális
fejlesztése.
alkalmazása,
oktatási forma.
figyelem,
Bemutatás,
koncentráció. Játékok
javítás,
egymás utániságának példamutatás,
megjegyzése.
bemutattatás,

Hangzó
anyag: CD

közlés
tevékenykedtetés.
6.

6/91

Gyakorló
óra

Véleményformálás és Párbeállítás, és párok Közvetett és
nyilvánítás
elhelyezése a
közvetlen
gyakorlása, önálló sorokban . Saját hely tanári irányítás
párválasztás.
megjegyzése,
megtartása.
Frontális,
Párválasztás.

Hangzó
anyag: CD

Kis csoport,

7.

7/92

Ismétlő óra

Kommunikáció,
Tanult népi énekek és Közvetett és
Hangzó
beszédkészség
csujjogatások
közvetlen
anyag:
fejlesztése,
ismétlése, amit majd tanári irányítás. CD somogyi
Tiszta éneklés, dallam
a koreográfiában
és sárközi
megtartásával.
használni szeretnénk.
Frontális
ugrós
oktatási forma. dallamok.

8

8/93

Gyakorló és
új ismeretszerző óra

Páros viszony
Hangzó
Etűdök összeállítása Közvetett és
elsajátítása,
közvetlen
anyag:
és elsajátítása, zenei
forgás,
lüktetés betartásával, tanári irányítás. CD somogyi
elindulás-megállás.
frontális
és sárközi
zenéhez való
Gyors koordináció,
oktatási forma.
ugrós
igazodással.
irányváltás,
Bemutatás,
dallamok.
tér érzékelés,
javítás,
Táncépítés
figyelem,
példamutatás,
gyakorlása,
koncentráció
bemutattatás,
fejlesztése.
motívumok fűzése.
Kudarc elfogadása,
közlés
Plasztika,dinamika,
szabály betartása.
ritmika használata. tevékenykedteHirtelen irányváltás.
tés.
Páros viszony
Improvizációs
megtartása, együtt
készsége fejlesztése,
táncolás.
táncszerkesztési
képességek
fejlesztése,
páros viszony
megtartása.
Etűdök megtanulása,
megjegyzése. először
zenei lüktetés
érzékeltetésével
( taps) majd zenére.
Hibátlan táncolása,
páros viszony
megtartása

9.

9/94

Ismétlő óra

Térformák betartása,
Közvetett és
Hangzó
Játékfűzés
ének tudás, zeneiség ismétlése,feleleveníté
közvetlen
anyag:
fejlesztése,
se. Önálló játszása a tanári irányítás CD somogyi
kommunikációs
és sárközi
szabályok és a
készség fejlesztése.
frontális
ugrós
térformák
Mozgásmemória
oktatási forma, dallamok.
betartásával.
fejlesztése, játék
élmény átadása.

Szabályok betartása,
kudarc elfogadása,
összetartás,
csoportkohézió
erősítése.
Csapatmunka,
csapatszellem
erősítése.

Plasztika,dinamika,
ritmika használata.

Bemutatás,
javítás,
példamutatás,
bemutattatás,
közlés
tevékenykedtetés.

10.

10/95

Gyakorló
óra

Játékélmény
fenntartása,
szabálytudat,
önfegyelem,
figyelem,
csoportkohézió,mozg
ásmemória fejlesztés.
Térérzékelés
fejlesztése, reflex
fejlesztése,
állóképesség.
Kommunikáció,
koncentráció
fejlesztése.

A tanult etűdök és
Közvetett és
Hangzó
játékfűzés
közvetlen
anyag:
összefésülése.
tanári irányítás. CD somogyi
Tanultak
Csoportos és
és sárközi
alkalmazása, pontos
frontális
ugrós
előadás, tiszta ének, oktatási forma. dallamok.
szép térformák.
Bemutatás,
javítás,
példamutatás,
bemutattatás,
közlés
tevékenykedtetés.

11.

11/96

Gyakorló
óra

Játékélmény
Koreográfia
Közvetett és
Hangzó
fenntartása,
gyakorlása. A múlt
közvetlen
anyag:
szabálytudat,
órán összefűzött
tanári irányítás. CD somogyi
önfegyelem,
etűdök és játékfűzés
és sárközi
figyelem,
gyakorlása.
Csoportos és
ugrós
csoportkohézió,mozg Gördülékeny, szünet
frontális
dallamok.
ásmemória fejlesztés.
nélküli összkép
oktatási forma.
Térérzékelés
visszaadása.
fejlesztése, reflex
fejlesztése,
állóképesség.
Kommunikáció,
koncentráció.

12.

12/97

Ismétlés

Mozgáskoordináció
fejlesztése, figyelem,
fegyelem.

Technikai
Közvetett és
Hangzó
finomítások. Ének,
közvetlen
anyag:
csujjogatás, táncos tanári irányítás. CD somogyi
összkép javítása,
Bemutatás,
és sárközi
sorok
hibajavítás.
ugrós
pontosítása,gesztusok
dallamok.
hozzátétele,
színesítés.
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Tuzsér Lónyay Menyhért Általános Iskola
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Létszám/nemek szerinti
megoszlás
Időkeret

1x45 perc

Tantárgy

Néptánc

Az óra témája

Etűdök összeállítása

Előző óra anyaga

Koreográfiában használni kívánt népi énekek, csujjogatások
átismétlése, megbeszélése.

Következő óra anyaga

Játékfűzés ismétlése

Az óra típusa

Gyakorló óra

Az óra cél-és feladatrendszere
Mit akarok megtanítani
(fogalmak, szabályok)

Táncos motívumok szerkesztésének, egymás utániságának
folyamatának megtanulása. Páros viszony,együttműködés.

Mit akarok megéreztetni

Zenei illeszkedés, egyenletes lüktetés,sor végi zárlat- irányváltás.

Mit akarok fejleszteni
(attitűd, készségek,
képességek)

Plasztika, dinamika, ritmika alkalmazása. Táncos
motívumszerkesztés, memória és mozgásmemória fejlesztése,
figyelem, koncentráció, páros viszony megtartása. Improvizációs
készség fejlesztése.

Az elérendő fejlesztési
szint, tudásszint

Etűd megjegyzése, hibátlan visszatáncolása, zenéhez való
illeszkedés, páros viszony megtartása, együttműködés a párral.

Az óra didaktikai feladatai
Az óra szakaszai

Didaktikai feladatok

Bevezető, ráhangoló
szakasz

Hiányzók diktálása, ráhangoló játék.

Az óra fő része

Improvizáció ismétlésként, majd etűd tanulás.

Levezető szakasz

Játék az óra levezetéseként.

Az óra zárása

Levezető játék, Értékelés

A tanóra helyszíne az iskola egyik épületében a

A környezet leírása, az óra
helyszíne

tornateremben zajlik. Tükrökkel,eszközökkel,magnóval
felszerelt. Öltöző/szertár tartozik hozzá amiben minden
eszköz a rendelkezésre áll.
( Bója, hullahopp karika, tükör, labda, zsámoly,
ugrálókötél, bot. )

Tantárgyi kapcsolatok
Felhasznált források
Szerző

Cím

Kiadó

A kiadás éve

Morvay
Péter,Pesovár Ernő

Somogyi táncok

Művelt Nép
Könyvkiadó

1954

Dancs Lajos

Kör,kör ki játszik?

Megyei
Művelődési
Központ

1982

Lévai Péter

Szökkenjünk,ugráljunk

Magyar Kultúra
Kiadó

2010

Néptáncoskola

Planétás Kiadó

2007

Demarcsek
Zsuzsanna,
Kácsor-Ignácz
Gabriella,
Kovács Zsuzsanna

Idő
keret

A tanulók tevékenysége

A pedagógus
tevékenysége

Célok és feladatok

Módszerek

Tanulói
munkafor
ma

5

Hiányzók diktálása,
figyelem

Óra felvázolása,
hiányzók beírása,
ráhangolódás, célok
ismertetése.

Figyelem,
kommunikációs
készségek
fejlesztése

Közvetlen tanári
irányítás
Eszköz: napló,toll

Frontális

10

Figyelem,
Páros viszony
Ráhangoló játék:
hibajavítás, ellenőrzés.
elsajátítása,
Pecsenyeforgató
Fogócska típusú játék.
Biztatás.
forgás,
Körben állnak a gyerekek
Közlés.
elindulás-megállás.
úgy, hogy a menekülő a kör
Gyors koordináció,
közepén, a fogó a körön
irányváltás,
kívül áll. Úgy kell
tér érzékelés,
menekülnie a bent álló
figyelem,
gyereknek, hogy páros
koncentráció
forgással lapocka fogással
fejlesztése.
kell a körben állókkal
Kudarc elfogadása,
forognia. A menekülő nem
szabály betartása.
szaladhat ki, a fogó nem
Hirtelen irányváltás.
szaladhat be a körbe. Oda
kell figyelnie a körben
állónak, hogy mindenkit
megforgasson, minél
messzebb lévőt a fogótól.

Közvetett tanári
irányítás

Csoportos

20

Improvizációs
Tanultakból improvizáció. Etűdök összeállítása és
tanítása,
készsége fejlesztése,
Etűdök tanulása
részekre bontása,
táncszerkesztési
- Tanult táncanyag
bemutatás
képességek
átismétlése improvizáció és gyakoroltatás, figyelem,
fejlesztése,
párcsere segítségével.
hibajavítás. Zene
páros viszony
-Etűdök elsajátítása,
indítása, megállítása.
megtartása.
megjegyzése
Zenei lüktetés
Etűdök
érzékeltetése,
megtanulása,
beszámolás, számolás.
megjegyzése.
Közlés, bemutatás,
először zenei
bemutattatás,
lüktetés
cselekedtetés
érzékeltetésével
( taps) majd zenére.
Hibátlan táncolása,
páros viszony
megtartása

Közvetett majd
közvetlen tanári
irányítás.
Zenei lüktetés
érzékeltetésére taps
majd gépi zene.

Frontális

Eszköz: gépi zene

5

5

Figyelem, hibajavítás,
Figyelem,
Nemzetes:
Kör alakzatban állnak a
esetleges játszó lehet ő
koncentráció,
gyerekek úgy,hogy középen
is.
csapatmunka,
a földre van téve a labda.
Zene indítása,
együttműködés,
Ha valaki nevét kimondom,
megállítása,
kudarc elfogadása,
szaladnia kell a labdáért ha
szabálytalanság
szabályok betartása,
hozzáért azt mondja: Stop!
kiküszöbölése,
remek feszültség
A többiek ezalatt
korrigálása.
levezető játék.
menekülnek a terem
Fellépő konfliktusnál
Ügyesség
bármely irányába. A stop
igazságtétel.
fejlesztése a
elhangzása után meg kell
labdával.
állniuk. Ekkor a középen
álló gyerek léphet kettőt az
általa kidobni akaró gyerek
felé. Ha eltalálta kiesett, ha
nem, akkor a dobó esett ki.
Tulajdonképpen ez egy
kidobós.
Értékelés meghallgatása,
figyelem, aktív pihenés.

Értékelés a
Értékelés:
Szóban az órán
látottakról,
látottakról.
kiemelés,
Dícséret, javítani való.
javítani való,
Következő óra
visszajelzés az órai
felvázolása.
munkáról,
Elengedés, visszavárás.
megerősítés
Visszavárás.

Közvetett tanári
irányítás,
de a pedagógus is
beállhat a játszók
közé.

Csoportos

Eszköz: Labda,
gépi zene

Közvetlen tanári
irányítás

Frontális
oktatási
forma

Reflexió az 1. óratervhez
Az óra bevezető része az óra felvázolásából és a bemelegítő játékokról szólt. Átbeszéltük
a hiányzókat, illetve, hogy mit fogunk csinálni az óra további részében.
A bemelegítésre egy játékot hívok segítségül, aminek a neve: pecsenyeforgató. A páros forgás
tanításához remek, illetve könnyen ráhangolódnak a játékot követő táncot. Ebben a korban
egyébként is nehéz rávenni a lányokat, hogy párba álljanak a fiúkkal és ez fordítva is igaz. Ebben
a játékban észrevétlenül is megcsinálják a váll- lapocka összekapaszkodást.
Fejlesztem az elindulás-megállás képességét, térérzékelést, szabályok betartását és a kudarc
elfogadását, figyelem-fegyelem betartását, és a hirtelen irányváltás képességét.
Az óra fő részének célja a tanult táncanyag átismétlése és etűdök összeállítása lesz
párcserékkel. Miután motívum csoportonként egyszerűtől-a bonyolultabbig építkezve átismételtük
a lépéseket, melyeket szóban is átbeszéltünk, el kellett tapsolniuk a ritmusokat is, ezzel még
jobban elmélyítve bennük az adott ritmusokat. Különböző tempójú zenéket alkalmaztam ezzel is
még ügyesebbé téve a gyerekeket, igy is gyakoroltuk hogyan kell alkalmazkodni a tempóbeli
változásokhoz. Nagyon fontosnak tartom az improvizációs készségek, és táncszerkesztési
képességek fejlesztését. Önálló tanulásra sarkallva őket, kreativitásuk bevonásával tudnak saját
táncképet alkotni. Ezt követően rövid, általam összeállított etűdöket kellett megtanulniuk ezzel
fejlesztve mozgásmemóriájukat és memóriájukat. A motívumok visszatáncolása, páros viszony
megtartása, zenei lüktetés betartása a cél. Ezzel a későbbi koreográfiák könnyű megtanulását
alapozzuk meg.
A befejező részre egy labdás játékkal készültem, melyet nagyon szeretnek a gyerekek.
Tulajdonképpen a kidobós egyik változata ez, rengetegféleképpen játszható, csak a fantáziánk szab
határt. Ügyesség fejlesztés labdával. Remek feszültség levezető játék, remek zárása az órának.
Figyelem-fegyelem, koncentráció, kudarc elfogadáshoz remek csapatépítő játék.
Az óra vége szóbeli értékelés, az órán látottak megbeszélése, hiba kijavítása, csoport illetve egyéni
értékelés, kiemelés, dicséret. Ez visszajelzést ad munkájukról, illetve keretes szerkezetet ad, mivel
óra elején és óra végén is velem szemben ülve beszélgetünk. A gyerekek számára fontos a
biztonság, és azzal, hogy felállított szabályaink és órai rutinunk van, nem érheti őket meglepetés.
Minden óra végén elmondom neki, hogy mikor találkozunk, ezzel is érzik, hogy visszavárom őket,
és kedvet kapnak máskor is jönni.

Óraterv 2.
A pedagógus neve

Szabó Adrienn

Helyszín

Tuzsér Lónyay Menyhért Általános Iskola

Tanszak/Évfolyam

Táncművészet A3

Létszám/nemek szerinti
megoszlás
Időkeret

1x45 perc

Tantárgy

Néptánc

Az óra témája

Játékfűzés ismétlése

Előző óra anyaga

Etűdök összeállítása

Következő óra anyaga

Etűdök és a játékfűzés összefésülése

Az óra típusa

Ismétlő óra

Az óra cél-és feladatrendszere
Mit akarok megtanítani
(fogalmak, szabályok)

Térformák, játékszabályok betartása, térérzékelés,játékfűzés
egymás utániságának tudatosítása.

Mit akarok megéreztetni

Játékélmény, játékok egymás utánisága, térformák megtartása.

Mit akarok fejleszteni
(attitűd, készségek,
képességek)

Elindulás-megállás, tér érzék fejlesztése,szabályok betartása,
kudarc elfogadása,gyors koordináció és állóképesség fejlesztése,
csapat munka, csoportkohézió fejlesztése, együttműködés a másik
gyerekkel. Figyelem, fegyelem, mozgásmemória.

Az elérendő fejlesztési
szint, tudásszint

Játékok egymásutániságának önálló alkalmazása, hibátlan
eljátszása, szabályok betartása, térformák megtartása, hibátlan
tiszta éneklés.

Az óra didaktikai feladatai
Az óra szakaszai

Didaktikai feladatok

Bevezető, ráhangoló
szakasz

Óra felvázolása, ráhangoló játékok.

Az óra fő része

Játékfűzés ismétlése

Levezető szakasz

Levezető játék

Az óra zárása

Értékelés, elengedés, visszavárás

A tanóra helyszíne az iskola egyik épületében a

A környezet leírása, az óra
helyszíne

tornateremben zajlik. Tükrökkel,eszközökkel,magnóval
felszerelt. Öltöző/szertár tartozik hozzá amiben minden
eszköz a rendelkezésre áll.
( Bója, hullahopp karika, tükör, labda, zsámoly,
ugrálókötél, bot. )

Tantárgyi kapcsolatok
Felhasznált források
Szerző

Cím

Kiadó

A kiadás éve

Morvay
Péter,Pesovár Ernő

Somogyi táncok

Művelt Nép
Könyvkiadó

1954

Dancs Lajos

Kör,kör ki játszik?

Megyei
Művelődési
Központ

1982

Lévai Péter

Szökkenjünk,ugráljunk

Magyar Kultúra
Kiadó

2010

Néptáncoskola

Planétás Kiadó

2007

Demarcsek
Zsuzsanna,
Kácsor-Ignácz
Gabriella,
Kovács Zsuzsanna

Idő
keret

A tanulók tevékenysége

A pedagógus
tevékenysége

Célok és feladatok

Módszerek

Tanulói
munkaforma

5

Figyelem, óra
felvázolásának hallgatása.

Óra felvázolása, célok
ismertetése,
ráhangolódás.

Figyelem,
koncentráció,
ráhangolódás.

Közvetlen tanári
irányítás

Frontális

10

Fogócskák:
Kutyafogó:
Fogót/kat választunk
akinek négykézláb kell
elkapnia a többi menekülő
gyereket. Ha elkap valakit,
abból a gyerekből is kutya
fogó lesz. Addig tart a játék
míg mindenkit el nem
kapnak.

Figyelem, hibajavítás,
esetleges csalás,
szabálytalanság
kiküszöbölése és
korrigálása. Zene
indítása, megállítása.
Fogó/k kiválasztása.

Elindulás-megállás,
tér érzék fejlesztése,
szabályok betartása,
kudarc elfogadása,
gyors koordináció és
állóképesség
fejlesztése,
csapatmunka,
csoportkohézió
fejlesztése,
együttműködés a
másik gyerekkel.
Figyelem, hirtelen
irányváltás.

Közvetett tanári
irányítás
Eszköz: Gépi
zene

Csoportos

Figyelem, segítségadás
esetleges ének kezdés,
hibajavítás,
Közlés, bemutattatás,
cselekedtetés

Térformák betartása,
ének tudás, zeneiség
fejlesztése,
kommunikációs
készség fejlesztése.
Mozgásmemória
fejlesztése, játék
élmény átadása.

Közvetett tanári
irányítás

Frontális

Szabályok betartása,
kudarc elfogadása,

Közvetett tanári
irányítás

Csoportos

- Krumplifogó:
Fogót/kat
választunk,akinek a
feladata elkapni mindenkit.
Ha elkap valakit annak le
kell ülnie a földre ott ahol
elkapták és oldalsó közép
tartásban tartania a kezét.
Ők lesznek a locsolók. A
többi menekülő gyereknek
oda kell figyelnie az ülő
gyerekekre is, hiszen ha
valaki kezének neki
szaladnak nekik is le kell
ülniük. Addig játsszuk, míg
minden gyereket el nem
kapnak.
20

5

Eddig tanult játéktípusok
ismétlése, játékfűzés
gyakorlása

Figyelem, játék kezdése,
Répahúzó:
A gyerekek kör oktatási
folyamatos felügyelet.
formában hason fekszenek

5

kézfogással. A pedagógus
vagy kiválasztott gyerek a
gazda, aki megpróbál egy
gyereket kihúzni a többiek
közül a bokájánál fogva. A
szomszéd gyerekek
igyekeznek ezt
megakadályozni. Ha
sikerült kihúznia ő is gazda
lesz és húzhatja ki a körből
a többieket. Akár többen is
összedolgozhatnak. Addig
tart a játék míg nem
maradnak ketten.

Zene indítása,
megállítása.
Játék kezdése.

Értékelés meghallgatása
Látottak átbeszélése,
figyelem

Értékelés:
Szóban az órán
látottakról.
Dícséret, javítani való.
Következő óra
felvázolása. Elengedés,
visszavárás.

összetartás,
csoportkohézió
erősítése.
Csapatmunka,
csapatszellem
erősítése.

Eszköz: Gépi
zene

Értékelés a látottakról, Közvetlen tanári
kiemelés,
irányítás
javítani való,
visszajelzés az órai
munkáról, megerősítés
Visszavárás.

Frontális

Reflexió a 2.óratervhez

Az óra bevezető része az óra felvázolásából és a bemelegítő játékokról szólt. Átbeszéltük a
hiányzókat, illetve, hogy mit fogunk csinálni az óra további részében. Fogócskával melegítünk be,
ezzel is átmozgatva az izmokat izületek. Kétféle fogócska, hogy minél változatosabb legyen. A
bemelegítésen túl fejlődik az elindulás-megállás képessége, a kudarc elfogadása, gyors
koordiánció,

térérzékelést, koncentrációs képességet, együttműködés, csapatmunka, hirtelen

irányváltás képességét.
A fő rész célja a játékok átismétlése típusonként egy-egy játék segítségével, majd a játékfűzés
átismétlése. Ebben a korban nagyon fontos, hogy fent tudjuk tartani a játékélmény iránti
motivációt, legyen kedvük játszani. A játékokat mindig más-más kezdi el, mindig van egy
beéneklő akit követnek a többiek. Ezzel fejlesztve önbizalmukat, személyiségüket. A
koreográfiákban ennek fontos szerepe lesz, hiszen megbizható énekhang és önbizalom kell az
énekek elkezdéséhez. Játéktípusok ismétlése közben át is beszéljük a játékok szabályait, illetve a
térformákról beszélgetünk. Ezt követi a játékfűzés átbeszélése és eljátszása. Ezzel fejlesztve a
mozgásmemóriát,

kommunikációs

készséget,

szabálytudat

és

szabályok

betartását,

együttműködés, térformák betartása, zeneiség és ének fejlesztése.
A mozgásmemória fejlesztése és játékélmény átadása és megtartása a cél. A koreográfiákban
mindig van helye a játékoknak, pontosan ezért fontos a játékfűzések összeállítása és
gyakoroltatása.
Levezetésként egy játék következik mely remek levezető játék. Csapatmunka, összetartás,
összekapaszkodást elősegítő játék, melyben az együttműködés a legfontosabb. Remek feszültség
levezető, különböző zenéket kapcsolok közben, mely még élvezetesebbé teszi a játékot.
Az óra vége szóbeli értékelés, az órán látottak megbeszélése, hiba kijavítása, csoport illetve egyéni
értékelés, kiemelés, dicséret. Ez visszajelzést ad munkájukról, illetve keretes szerkezetet ad, mivel
óra elején és óra végén is velem szemben ülve beszélgetünk.
A gyerekek számára fontos a biztonság, és azzal, hogy felállított szabályaink és órai rutinunk van,
nem érheti őket meglepetés.
Minden óra végén elmondom neki, hogy mikor találkozunk, ezzel is érzik, hogy visszavárom őket,
és kedvet kapnak máskor is jönni.

