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Pedagógus ellenőrzés/értékelés - jegyzőkönyv

Pedagógus ellenőrzés/értékelés - jegyzőkönyv
A pedagógusok tanfelügyelete (ellenőrzése) nemcsak a pedagógusok munkájának megismerését
célozza, hanem az intézmény vezetése és az oktatásirányítás számára is fontos tapasztalatokat nyújt.
Az ellenőrzés koncepciója és szakmai elvárásai előtérbe helyezik az igényes, minőségi szakmai munkát.
A tapasztalatok összegyűjtésén túl kijelöli a további fejlesztési irányokat, mintát ad a pedagógusok
számára.
A jól szervezett, magas színvonalon végzett, és az egész országra kiterjedő, egységesen alkalmazott
ellenőrzési rendszer objektív, független az ellenőrzést végző szakértő személyétől; feltárja és
megmutatja a pedagógus szakmai alkalmasságát, nevelő-oktató munkájának hatékonyságát; rávilágít a
hozzáadott pedagógiai értékre, megmutatja a pedagógusok munkájának kiemelkedő és fejleszthető
területeit, valamint objektív összehasonlíthatóságot biztosít.
Az ellenőrzés folyamán annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus
munkájában az alábbi szakmai tartalmak:
 Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés.
 Az intézményekre vonatkozó országos szabályozó dokumentumoknak való megfelelés
 Az intézmény pedagógiai programjában/pedagógiai-szakmai munkáját meghatározó
dokumentumában foglaltaknak való megfelelés.
Az egyes intézménytípusokra meghatározott értékelési területeket és az elvárásokat a mellékletek
tartalmazzák.
A helyszíni ellenőrzés kezdetekor sor kerül a tanfelügyelők bemutatkozására. Ebből a célból az
intézmény vezetőjének lehetőséget kell biztosítania arra, hogy azok a pedagógusok, akik igénylik,
megismerjék az ellenőrzésben részt vevő szakértőket.

Kitöltő neve *
Mészáros Béla

Kitöltő email címe *
mbela.yamaha@gmail.com

Kitöltő email beosztása *

igazgató

https://docs.google.com/forms/d/11Ff2UxIune7s3l2chhWWtIMGnmWMN7YM5rMPfRiI-lI/edit#response=ACYDBNgd9WKUEU0xP4wkeErcvICwU…
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Látogatás helyszíne *
Nyíregyháza - Arany Telephely

Látogatás időpontja *
HH

NN

ÉÉÉÉ

01 / 04 / 2022

Jegyzőkönyvkészítés dátuma *
HH

NN

ÉÉÉÉ

01 / 21 / 2022

Előkészítési szakasz
Kapcsolatfelvétel időpontja, módja, személye *
2022.01.04/Online (előre nem bejelentett időpontban)/Dósa Mihály

Önértékelés áttekintése *
Az intézményi önértékelés dokumentumai elérhetőek voltak-e? Amennyiben nem, milyen módon történt a hiánypótlás?

NA

Előzetes dokumentumelemzés *
Az önértékelés szükséges elemei, a pedagógiai program és az intézményi elvárásrendszer az informatikai felületen
elérhetőek voltak-e? Amennyiben nem, milyen módon történt a hiánypótlás?

NA

Helyszíni ellenőrzés/látogatás
https://docs.google.com/forms/d/11Ff2UxIune7s3l2chhWWtIMGnmWMN7YM5rMPfRiI-lI/edit#response=ACYDBNgd9WKUEU0xP4wkeErcvICwU…
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A tanfelügyelet egyik legfontosabb módszere az egységes szempontok szerinti megfigyelés. A köznevelési
intézményekben a látogatott tanítási órák/foglalkozások megfigyelési szempontsora az értékelési területekhez
szolgáltat információt oly módon, hogy tekintettel van az adott intézménytípusra meghatározott feladatokra és
sajátosságokra. A kapott információk összegzése adhat képet arról, hogyan valósítja meg tanítási óráján/foglalkozásán
az ellenőrzött pedagógus az intézmény nevelési feladatait, követi-e azokat az általános pedagógiai elveket, amelyeket
az intézmény a pedagógiai programjában/pedagógiai-szakmai munkáját meghatározó dokumentumában
megfogalmazott, figyelembe veszi-e a gyermek/tanulócsoport adottságait, a gyermekek/tanulók
személyiségfejlesztését, és mindezek összhangban állnak-e a pedagógus tervezőmunkájával? A tanórák/foglalkozások
látogatása ad információt arról is, hogy megvalósul-e a tanórán/foglalkozáson a gyermekek/tanulók tevékenységének
tudatos szervezése, a gyermeki/tanulói önállóság támogatása, megfelelő-e a motiválás, a nevelés-oktatás/tanulás
korszerű értelmezése, a korszerű pedagógiai technológiák alkalmazása, a folyamatos ellenőrzés és értékelés. A
látogatáson tapasztaltak nemcsak a szakmai tervezést és annak megvalósulását mutatják meg, hanem a
gyermeki/tanulói magatartás és reakció kiszámíthatatlansága miatt a pedagógus spontán reagálását, etikus
viselkedését, szakmai professzionizmusát is. A látogatás a pedagógusellenőrzés tapasztalatszerzési és adatgyűjtési
szempontjából a legfontosabb, leghitelesebb terület.
Az óra-/foglalkozáslátogatás része az azt követő megbeszélés, amelyen a látogatáson részt vevők reagálni tudnak a
látottakra, és tisztázó kérdéseket tehetnek fel a pedagógusnak.
A tanfelügyelet során a pedagógus két óráját/foglalkozását látogatják meg a tanfelügyelők, és a már ismertetett
szempontok szerint rögzítik a tapasztalataikat. A megtartandó tanítási órák/foglalkozások tervező dokumentumait
(tanmenet, az éves tervezés egyéb dokumentumai, óravázlat, foglalkozásterv, stb.) a szakértők az
óra-/foglalkozáslátogatás előtt a helyszínen kapják meg a pedagógustól. Az óra-/foglalkozáslátogatáson a
tanfelügyelők mellett jelen lehet az érintett pedagógus vezetője, vagy az intézmény azon vezető beosztású pedagógusa
vagy munkaközösség-vezetője, aki ismeri a vizsgált pedagógus munkáját, és akit a vezető megbíz.

Óra-/foglalkozáslátogatás *
Mely osztály(ok)ban/csoport(ok)ban, milyen órák/foglalkozások látogatására került sor?

Szentpéteri Réka

Kik vettek részt az óra-/foglalkozáslátogatáson és az azt követő megbeszélésen? *
- óra-/foglalkozáslátogatás résztvevői:- óra-/foglalkozáslátogatást követő megbeszélés résztvevői:

Dósa Mihály

Helyszíni dokumentumelemzés *
Milyen dokumentumok vizsgálatára került sor?

NA

https://docs.google.com/forms/d/11Ff2UxIune7s3l2chhWWtIMGnmWMN7YM5rMPfRiI-lI/edit#response=ACYDBNgd9WKUEU0xP4wkeErcvICwU…
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Interjúk *
Kivel készült a vezetői interjú? Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő interjúkérdés(ek)
feltevésére került sor a pedagógussal készített interjú során?

NA

A látogatás a Látogatási beosztások (adminisztráció) oldalon szereplő helyszínen valósult
meg: *

Igen

Rendkívüli események *
Volt-e az ellenőrzést befolyásoló rendkívüli esemény? Amennyiben volt, annak leírása és az arra tett intézkedések.

NA

Az ellenőrzésben részt vett további személyek felsorolása, ha volt ilyen... *
Országos nemzetiségi önkormányzat delegáltja, a nemzetiség nyelvét beszélő pedagógus

NA

A látogatáson az Oktatási Hivatal által kirendelt auditor is jelen volt. *

Nem

Az ellenőrzésben érintett pedagógus, vezető, az ellenőrzésben részt vett további
személyek (országos nemzetiségi önkormányzat delegáltja, a nemzetiség nyelvét beszélő
pedagógus) megjegyzései, amennyiben az eljárással kapcsolatban megjegyzést kívánnak
tenni. *
NA

https://docs.google.com/forms/d/11Ff2UxIune7s3l2chhWWtIMGnmWMN7YM5rMPfRiI-lI/edit#response=ACYDBNgd9WKUEU0xP4wkeErcvICwU…
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Észrevétel, tapasztalat *
NA

Az űrlapot a(z) Garabonciás Művészeti Iskola domainen belül hozták létre.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/11Ff2UxIune7s3l2chhWWtIMGnmWMN7YM5rMPfRiI-lI/edit#response=ACYDBNgd9WKUEU0xP4wkeErcvICwU…
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Pedagógus önértékelés - óralátogatás
Tisztelt Pedagógus Kolléga!
Néhány kérdésre lineális skálán kell választ adni.
Válassza a megadott skálán a véleményét tükröző
értéket 0 és 5 között, ahol:
0 – nincs információja (A "0" megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!)
1 – egyáltalán nem igaz
2 – többnyire nincs így
3 – általában igaz
4 – többségében így van
5 – teljesen így van

Kitöltő neve *
Mészáros Béla

Kitöltő e-mail címe *
mbela.yamaha@gmail.com

Kitöltő státusza *

Intézményi értékelő

Az óra/foglalkozás alapadatai

Látogatott pedagógus neve *
Dósa Mihály

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNi3982KwQ_RrNpIvZcfgJmtb…
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Látogatás helyszíne/Telephely *
Nyíregyháza - Arany

Látogatott tanóra *
szintetizátor/keyboard

Látogatott tanóra témája *
Barcarole, A szentek mennybemenetele

Látogatott osztály/csoport/tanuló *
Szentpéteri Réka

Látogatás dátuma *
HH

NN

ÉÉÉÉ

01 / 04 / 2022

Látogatás ideje *
Idő

:

Látogatás módja *

On-line

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNi3982KwQ_RrNpIvZcfgJmtb…
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Az óralátogatás megfigyelési szempontjai
Milyen volt a pedagógus stílusa? *
közvetlen, kedvas, támogató

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? *
0

1

2

3

4

5

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?
*
0

1

2

3

4

5

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? *
0

1

2

3

4

5

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban
az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNi3982KwQ_RrNpIvZcfgJmtb…
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Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? *

Nem

Hogyan jelent meg a fenntartható fejlődés témája a tanórán/foglalkozáson? Milyen
módszereket alkalmazott erre a pedagógus? *
NA

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a
tanulókkal tudatosítani? *
Nem tudtam bekapcsolódni az óra elejébe.

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának
elérését? *
0

1

2

3

4

5

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az
óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNi3982KwQ_RrNpIvZcfgJmtb…
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Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz
kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKTmódszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) *
0

1

2

3

4

5

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? *
Tanári ösztönzés, nyugodt kommunikáció, feszültségmentes légkör megteremtésével.

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat
fokozni? *
0

1

2

3

4

5

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök
segítették ezt? *
Itt nem jelent meg.

Csoportos oktatás: Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök
segítették? *
NA

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNi3982KwQ_RrNpIvZcfgJmtb…
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Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az
órán/foglalkozáson? *
NA

Csoportos oktatás: Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése,
egymástól való tanulása? *
NA

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? *
NA

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? *
Dícsérő szavakkal, a bírálatot a tanuló személyiségének megfelelően kedvesen, barátságosan
fogalmazta meg.

Mennyire volt előkészített a házi feladat? *
0

1

2

3

4

5

Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? *

Részben

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNi3982KwQ_RrNpIvZcfgJmtb…
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Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? *
0

1

2

3

4

5

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az
óramegbeszélésen? *

Igen

Mennyire volt reflektív a pedagógus? - Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; - a
lényeges mozzanatok tudatosítása; - alternatív cselekvésmódok kialakítása. *
0

1

2

3

4

5

Megjegyzés, feljegyzés *
Előzetes bejelentkezés nélkül kapcsolódtam be az órába. Nehezen sikerült az on-ine kapcsolat
kiépítése. Az órarendi óra kezdeti időpontjában a tanár még nem volt az iskolában sem. Jelezte, az ebéd
miatt késve kezdődik az óra. a befejezés ennek megfelelően később történt.

Észrevétel, tapasztalat *
Szokványos, de jó zeneórát láttam. A tanuló végig figyelmesen dolgozott, a tanári instrukcióknak
megfelelően oldotta meg a feladatait. Az óra időbeosztása is a szokványos keretek között megfelelő
volt. Az óra végén a pedagógus játéka lenyűgöző, és segítő.

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNi3982KwQ_RrNpIvZcfgJmtb…
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Változtatás igényének megfogalmazása *
Esetleg többféle munkaformában, többféle tevékenységgel végiggondolt óravezetés izgalmasabbá
tenné a tanórát.
A zenehallgatáson kívül más - a hangszeres játékon kívül - nem történt.

Az űrlapot a(z) Garabonciás Művészeti Iskola domainen belül hozták létre.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNi3982KwQ_RrNpIvZcfgJmtb…
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Pedagógus önértékelés - óralátogatás
Tisztelt Pedagógus Kolléga!
Néhány kérdésre lineális skálán kell választ adni.
Válassza a megadott skálán a véleményét tükröző
értéket 0 és 5 között, ahol:
0 – nincs információja (A "0" megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!)
1 – egyáltalán nem igaz
2 – többnyire nincs így
3 – általában igaz
4 – többségében így van
5 – teljesen így van

Kitöltő neve *
Dósa Mihály

Kitöltő e-mail címe *
fixocsi@gmail.com

Kitöltő státusza *

Látogatott pedagógus

Az óra/foglalkozás alapadatai

Látogatott pedagógus neve *
Dósa Mihály

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNiJy8HDkNA6E-Ie9l5p39U70o…
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Látogatás helyszíne/Telephely *
Nyíregyháza-Arany

Látogatott tanóra *
Szintetizátor-Keyboard, 16. óra

Látogatott tanóra témája *
A 3/4-es ütemmutató

Látogatott osztály/csoport/tanuló *
DMAR-BILL A2, Szentpéteri Réka

Látogatás dátuma *
HH

NN

ÉÉÉÉ

01 / 04 / 2022

Látogatás ideje *
Idő

11 : 20

Látogatás módja *

On-line

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNiJy8HDkNA6E-Ie9l5p39U70o…
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Az óralátogatás megfigyelési szempontjai
Milyen volt a pedagógus stílusa? *
segítő, támogató

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? *
0

1

2

3

4

5

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?
*
0

1

2

3

4

5

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? *
0

1

2

3

4

5

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban
az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNiJy8HDkNA6E-Ie9l5p39U70o…
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Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? *

Igen

Hogyan jelent meg a fenntartható fejlődés témája a tanórán/foglalkozáson? Milyen
módszereket alkalmazott erre a pedagógus? *
Zenehallgatás, tanári bemutatás

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a
tanulókkal tudatosítani? *
Magyarázat, bemutatás

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának
elérését? *
0

1

2

3

4

5

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az
óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNiJy8HDkNA6E-Ie9l5p39U70o…
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Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz
kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKTmódszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) *
0

1

2

3

4

5

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? *
Motiváció zenehallgatással, az anyag eljátszása, bemutatás

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat
fokozni? *
0

1

2

3

4

5

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök
segítették ezt? *
Példamutatás, zenekar bemutatása online felületen

Csoportos oktatás: Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök
segítették? *
Egyéni óra................

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNiJy8HDkNA6E-Ie9l5p39U70o…
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Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az
órán/foglalkozáson? *
100%-os figyelmet kapott a tanuló, mert egyéni óráról beszélünk.

Csoportos oktatás: Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése,
egymástól való tanulása? *
Egyéni óra...................

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? *
Dicséret, visszakérdezés, vélemény kikérés.

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? *
Óra közben folyamatosan, illetve az óra végén szóban.

Mennyire volt előkészített a házi feladat? *
0

1

2

3

4

5

Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? *

Igen

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNiJy8HDkNA6E-Ie9l5p39U70o…
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Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? *
0

1

2

3

4

5

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az
óramegbeszélésen? *

Igen

Mennyire volt reflektív a pedagógus? - Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; - a
lényeges mozzanatok tudatosítása; - alternatív cselekvésmódok kialakítása. *
0

1

2

3

4

5

Megjegyzés, feljegyzés *
Nincs

Észrevétel, tapasztalat *
A tanuló kevésbé volt kommunikatív saját magához képest, gondolom az igazgató Úr jelenléte miatt.

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNiJy8HDkNA6E-Ie9l5p39U70o…
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Változtatás igényének megfogalmazása *
Nagyobb térre lenne szükség a zenei oktatáshoz. A nagyobb tér fokozná a tantárgy pozitív megítélését,
több teret adna a többi tanuló gyakorlására, felkészülésére, illetve lehetőség lenne több gyakorló
hangszer biztosítására. Ez a kicsi tér (kb. 4-5m2) méltatlan a zenéhez, a zenei tanulmányokhoz, a zenét
mint tantárgyat leminősíti.

Az űrlapot a(z) Garabonciás Művészeti Iskola domainen belül hozták létre.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNiJy8HDkNA6E-Ie9l5p39U70o…
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Pedagógus ellenőrzés/értékelés - jegyzőkönyv
A pedagógusok tanfelügyelete (ellenőrzése) nemcsak a pedagógusok munkájának megismerését
célozza, hanem az intézmény vezetése és az oktatásirányítás számára is fontos tapasztalatokat nyújt.
Az ellenőrzés koncepciója és szakmai elvárásai előtérbe helyezik az igényes, minőségi szakmai munkát.
A tapasztalatok összegyűjtésén túl kijelöli a további fejlesztési irányokat, mintát ad a pedagógusok
számára.
A jól szervezett, magas színvonalon végzett, és az egész országra kiterjedő, egységesen alkalmazott
ellenőrzési rendszer objektív, független az ellenőrzést végző szakértő személyétől; feltárja és
megmutatja a pedagógus szakmai alkalmasságát, nevelő-oktató munkájának hatékonyságát; rávilágít a
hozzáadott pedagógiai értékre, megmutatja a pedagógusok munkájának kiemelkedő és fejleszthető
területeit, valamint objektív összehasonlíthatóságot biztosít.
Az ellenőrzés folyamán annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus
munkájában az alábbi szakmai tartalmak:
 Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés.
 Az intézményekre vonatkozó országos szabályozó dokumentumoknak való megfelelés
 Az intézmény pedagógiai programjában/pedagógiai-szakmai munkáját meghatározó
dokumentumában foglaltaknak való megfelelés.
Az egyes intézménytípusokra meghatározott értékelési területeket és az elvárásokat a mellékletek
tartalmazzák.
A helyszíni ellenőrzés kezdetekor sor kerül a tanfelügyelők bemutatkozására. Ebből a célból az
intézmény vezetőjének lehetőséget kell biztosítania arra, hogy azok a pedagógusok, akik igénylik,
megismerjék az ellenőrzésben részt vevő szakértőket.

Kitöltő neve *
Mészáros Béla

Kitöltő email címe *
mbela.yamaha@gmail.com

Kitöltő email beosztása *

igazgató

https://docs.google.com/forms/d/11Ff2UxIune7s3l2chhWWtIMGnmWMN7YM5rMPfRiI-lI/edit#response=ACYDBNhJtvJ3N6kS26LtSNQgv_nBSU…
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Látogatás helyszíne *
Nyíregyháza - Arany Telephely

Látogatás időpontja *
HH

NN

ÉÉÉÉ

01 / 25 / 2022

Jegyzőkönyvkészítés dátuma *
HH

NN

ÉÉÉÉ

01 / 25 / 2022

Előkészítési szakasz
Kapcsolatfelvétel időpontja, módja, személye *
2022-01-25/Dósa Mihály/online

Önértékelés áttekintése *
Az intézményi önértékelés dokumentumai elérhetőek voltak-e? Amennyiben nem, milyen módon történt a hiánypótlás?

NA

Előzetes dokumentumelemzés *
Az önértékelés szükséges elemei, a pedagógiai program és az intézményi elvárásrendszer az informatikai felületen
elérhetőek voltak-e? Amennyiben nem, milyen módon történt a hiánypótlás?

Tematikus terv, Tanmenet, Óraterv

Helyszíni ellenőrzés/látogatás
https://docs.google.com/forms/d/11Ff2UxIune7s3l2chhWWtIMGnmWMN7YM5rMPfRiI-lI/edit#response=ACYDBNhJtvJ3N6kS26LtSNQgv_nBSU…
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A tanfelügyelet egyik legfontosabb módszere az egységes szempontok szerinti megfigyelés. A köznevelési
intézményekben a látogatott tanítási órák/foglalkozások megfigyelési szempontsora az értékelési területekhez
szolgáltat információt oly módon, hogy tekintettel van az adott intézménytípusra meghatározott feladatokra és
sajátosságokra. A kapott információk összegzése adhat képet arról, hogyan valósítja meg tanítási óráján/foglalkozásán
az ellenőrzött pedagógus az intézmény nevelési feladatait, követi-e azokat az általános pedagógiai elveket, amelyeket
az intézmény a pedagógiai programjában/pedagógiai-szakmai munkáját meghatározó dokumentumában
megfogalmazott, figyelembe veszi-e a gyermek/tanulócsoport adottságait, a gyermekek/tanulók
személyiségfejlesztését, és mindezek összhangban állnak-e a pedagógus tervezőmunkájával? A tanórák/foglalkozások
látogatása ad információt arról is, hogy megvalósul-e a tanórán/foglalkozáson a gyermekek/tanulók tevékenységének
tudatos szervezése, a gyermeki/tanulói önállóság támogatása, megfelelő-e a motiválás, a nevelés-oktatás/tanulás
korszerű értelmezése, a korszerű pedagógiai technológiák alkalmazása, a folyamatos ellenőrzés és értékelés. A
látogatáson tapasztaltak nemcsak a szakmai tervezést és annak megvalósulását mutatják meg, hanem a
gyermeki/tanulói magatartás és reakció kiszámíthatatlansága miatt a pedagógus spontán reagálását, etikus
viselkedését, szakmai professzionizmusát is. A látogatás a pedagógusellenőrzés tapasztalatszerzési és adatgyűjtési
szempontjából a legfontosabb, leghitelesebb terület.
Az óra-/foglalkozáslátogatás része az azt követő megbeszélés, amelyen a látogatáson részt vevők reagálni tudnak a
látottakra, és tisztázó kérdéseket tehetnek fel a pedagógusnak.
A tanfelügyelet során a pedagógus két óráját/foglalkozását látogatják meg a tanfelügyelők, és a már ismertetett
szempontok szerint rögzítik a tapasztalataikat. A megtartandó tanítási órák/foglalkozások tervező dokumentumait
(tanmenet, az éves tervezés egyéb dokumentumai, óravázlat, foglalkozásterv, stb.) a szakértők az
óra-/foglalkozáslátogatás előtt a helyszínen kapják meg a pedagógustól. Az óra-/foglalkozáslátogatáson a
tanfelügyelők mellett jelen lehet az érintett pedagógus vezetője, vagy az intézmény azon vezető beosztású pedagógusa
vagy munkaközösség-vezetője, aki ismeri a vizsgált pedagógus munkáját, és akit a vezető megbíz.

Óra-/foglalkozáslátogatás *
Mely osztály(ok)ban/csoport(ok)ban, milyen órák/foglalkozások látogatására került sor?

Bagi Attila (A1)

Kik vettek részt az óra-/foglalkozáslátogatáson és az azt követő megbeszélésen? *
- óra-/foglalkozáslátogatás résztvevői:- óra-/foglalkozáslátogatást követő megbeszélés résztvevői:

Dósa Mihály

Helyszíni dokumentumelemzés *
Milyen dokumentumok vizsgálatára került sor?

Óraterv

https://docs.google.com/forms/d/11Ff2UxIune7s3l2chhWWtIMGnmWMN7YM5rMPfRiI-lI/edit#response=ACYDBNhJtvJ3N6kS26LtSNQgv_nBSU…
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Interjúk *
Kivel készült a vezetői interjú? Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő interjúkérdés(ek)
feltevésére került sor a pedagógussal készített interjú során?

NA

A látogatás a Látogatási beosztások (adminisztráció) oldalon szereplő helyszínen valósult
meg: *

Igen

Rendkívüli események *
Volt-e az ellenőrzést befolyásoló rendkívüli esemény? Amennyiben volt, annak leírása és az arra tett intézkedések.

NA

Az ellenőrzésben részt vett további személyek felsorolása, ha volt ilyen... *
Országos nemzetiségi önkormányzat delegáltja, a nemzetiség nyelvét beszélő pedagógus

NA

A látogatáson az Oktatási Hivatal által kirendelt auditor is jelen volt. *

Nem

Az ellenőrzésben érintett pedagógus, vezető, az ellenőrzésben részt vett további
személyek (országos nemzetiségi önkormányzat delegáltja, a nemzetiség nyelvét beszélő
pedagógus) megjegyzései, amennyiben az eljárással kapcsolatban megjegyzést kívánnak
tenni. *
NA

https://docs.google.com/forms/d/11Ff2UxIune7s3l2chhWWtIMGnmWMN7YM5rMPfRiI-lI/edit#response=ACYDBNhJtvJ3N6kS26LtSNQgv_nBSU…
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Észrevétel, tapasztalat *
NA

Az űrlapot a(z) Garabonciás Művészeti Iskola domainen belül hozták létre.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/11Ff2UxIune7s3l2chhWWtIMGnmWMN7YM5rMPfRiI-lI/edit#response=ACYDBNhJtvJ3N6kS26LtSNQgv_nBSU…
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Pedagógus önértékelés - óralátogatás
Tisztelt Pedagógus Kolléga!
Néhány kérdésre lineális skálán kell választ adni.
Válassza a megadott skálán a véleményét tükröző
értéket 0 és 5 között, ahol:
0 – nincs információja (A "0" megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!)
1 – egyáltalán nem igaz
2 – többnyire nincs így
3 – általában igaz
4 – többségében így van
5 – teljesen így van

Kitöltő neve *
Dósa Mihály

Kitöltő e-mail címe *
fixocsi@gmail.com

Kitöltő státusza *
Látogatott pedagógus

Az óra/foglalkozás alapadatai
Látogatott pedagógus neve *
Dósa Mihály

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNg5xDXWGRqItXx1P0QDMw…
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Látogatás helyszíne/Telephely *
Nyh-Arany

Látogatott tanóra *
Szintetizátor-Keyboard

Látogatott tanóra témája *
A felütés, Zongoraiskola I. 2-3. old. Játék violinkulcsban

Látogatott osztály/csoport/tanuló *
Bagi Attila

Látogatás dátuma *
HH

NN

ÉÉÉÉ

01 / 25 / 2022

Látogatás ideje *
Idő

16 : 00

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNg5xDXWGRqItXx1P0QDMw…
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Látogatás módja *
On-line

Az óralátogatás megfigyelési szempontjai
Milyen volt a pedagógus stílusa? *
Segítő, támogató, ösztönző

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? *
0

1

2

3

4

5

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?
*
0

1

2

3

4

5

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNg5xDXWGRqItXx1P0QDMw…
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Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban
az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? *
0

1

2

3

4

5

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? *
Igen

Hogyan jelent meg a fenntartható fejlődés témája a tanórán/foglalkozáson? Milyen
módszereket alkalmazott erre a pedagógus? *
Folyamatos figyelem a tanuló irányába, illetve dicsérő, támogató hozzáállás

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a
tanulókkal tudatosítani? *
Szóban közléssel, illetve bemutatással

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának
elérését? *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNg5xDXWGRqItXx1P0QDMw…
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A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az
óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? *
0

1

2

3

4

5

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz
kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKTmódszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) *
0

1

2

3

4

5

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? *
Bemutatás, a hangszer adottságai, illetve lehetőségeinek alkalmazása, bemutatása.

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat
fokozni? *
0

1

2

3

4

5

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök
segítették ezt? *
Támogatás, dicséret. Pozitív tulajdonságok kiemelése, az esetleges negatívumok megbeszélése.

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNg5xDXWGRqItXx1P0QDMw…

5/8

2022. 04. 27. 11:31

Pedagógus önértékelés - óralátogatás

Csoportos oktatás: Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök
segítették? *
Egyéni oktatás

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az
órán/foglalkozáson? *
Egyéni oktatás, a tanuló 100%-os figyelmet kapott az óra során.

Csoportos oktatás: Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése,
egymástól való tanulása? *
Egyéni oktatás

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? *
A másik tanulóval azonnal összehasonlítási helyzet alakul ki, illetve a pedagógus visszajelzései
alkalmasak az önértékelésre.

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? *
Szóban, minden feladat megoldása után/közben

Mennyire volt előkészített a házi feladat? *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNg5xDXWGRqItXx1P0QDMw…
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Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? *
Igen

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? *
0

1

2

3

4

5

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az
óramegbeszélésen? *
Igen

Mennyire volt reflektív a pedagógus? - Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; - a
lényeges mozzanatok tudatosítása; - alternatív cselekvésmódok kialakítása. *
0

1

2

3

4

5

Megjegyzés, feljegyzés *
Az óra megfelelő, de inkább gyors tempóban zajlott. A diák folyamatosan lépést tudott tartani az
elvárásokkal, figyelme végig magas szintű volt. Attila kiváló képességekkel rendelkezik, az éves
tantervhez viszonyítva lényegesen előrébb tart. Öröm vele minden találkozás. Külön öröm volt
számomra, hogy amikor zenét akartunk hallgatni, inkább a zongorajátékomra volt kíváncsi.

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNg5xDXWGRqItXx1P0QDMw…
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Észrevétel, tapasztalat *
Nincs

Változtatás igényének megfogalmazása *
Előzőekben leírtam.

Az űrlapot a(z) Garabonciás Művészeti Iskola domainen belül hozták létre.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNg5xDXWGRqItXx1P0QDMw…
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Pedagógus önértékelés - óralátogatás

Pedagógus önértékelés - óralátogatás
Tisztelt Pedagógus Kolléga!
Néhány kérdésre lineális skálán kell választ adni.
Válassza a megadott skálán a véleményét tükröző
értéket 0 és 5 között, ahol:
0 – nincs információja (A "0" megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!)
1 – egyáltalán nem igaz
2 – többnyire nincs így
3 – általában igaz
4 – többségében így van
5 – teljesen így van

Kitöltő neve *
Mészáros Béla

Kitöltő e-mail címe *
mbela.yamaha@gmail.com

Kitöltő státusza *

Intézményi értékelő

Az óra/foglalkozás alapadatai

Látogatott pedagógus neve *
Dósa Mihály

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNioiUJclMg4yI0omn4LYhyQIX…
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Látogatás helyszíne/Telephely *
Nyíregyháza - Arany

Látogatott tanóra *
szintetizátor-keyboard

Látogatott tanóra témája *
G és D-dúr skálák, C és G-dúr akkordok fogásának begyakorlása, stabillá tétele különböző gyakorlatokon
és dalokon keresztül, illetve ritmussal való együttes játék gyakorlása. A felütés alkalmazása. Klasszikus
zenei tanulmányok megkezdése.

Látogatott osztály/csoport/tanuló *
Bagi Attila (A1)

Látogatás dátuma *
HH

NN

ÉÉÉÉ

01 / 25 / 2022

Látogatás ideje *
Idő

16 : 00

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNioiUJclMg4yI0omn4LYhyQIX…
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Látogatás módja *

On-line

Az óralátogatás megfigyelési szempontjai
Milyen volt a pedagógus stílusa? *
Közvetlen, irányító

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? *
0

1

2

3

4

5

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?
*
0

1

2

3

4

5

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNioiUJclMg4yI0omn4LYhyQIX…
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Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban
az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? *
0

1

2

3

4

5

Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? *

Igen

Hogyan jelent meg a fenntartható fejlődés témája a tanórán/foglalkozáson? Milyen
módszereket alkalmazott erre a pedagógus? *
Ezen az órán nem volt a fenntartható fejlődés fontosságát hangsúlyozó téma.

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a
tanulókkal tudatosítani? *
Az óra elején szóban, illetve feladatcsoportonként kihangsúlyozva.

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának
elérését? *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNioiUJclMg4yI0omn4LYhyQIX…
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A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az
óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? *
0

1

2

3

4

5

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz
kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKTmódszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) *
0

1

2

3

4

5

Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? *
szóbeli dícséret.

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat
fokozni? *
0

1

2

3

4

5

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök
segítették ezt? *
A tanuló számára személyreszabott feladatmeghatározás, önbizalomfokozó bíztatás.

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNioiUJclMg4yI0omn4LYhyQIX…
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Csoportos oktatás: Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök
segítették? *
NA

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az
órán/foglalkozáson? *
NA

Csoportos oktatás: Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése,
egymástól való tanulása? *
NA

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? *
Párbszéd formájában az óra végén.

Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? *
Szóbeli értékelés történt.

Mennyire volt előkészített a házi feladat? *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNioiUJclMg4yI0omn4LYhyQIX…
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Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? *

Igen

Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? *
0

1

2

3

4

5

Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az
óramegbeszélésen? *

Igen

Mennyire volt reflektív a pedagógus? - Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; - a
lényeges mozzanatok tudatosítása; - alternatív cselekvésmódok kialakítása. *
0

1

2

3

4

5

Megjegyzés, feljegyzés *
NA

Észrevétel, tapasztalat *
NA

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNioiUJclMg4yI0omn4LYhyQIX…
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Változtatás igényének megfogalmazása *
NA

Az űrlapot a(z) Garabonciás Művészeti Iskola domainen belül hozták létre.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNioiUJclMg4yI0omn4LYhyQIX…
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Óraterv
A pedagógus neve:
A pedagógus beosztása:
Az iskola neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
Növendék:
Osztály:
Az óra témája:

Dósa Mihály
Zenetanár
Garabonciás Művészeti Iskola
Művészetek-Zeneművészet
Szintetizátor-keyboard
Bagi Attila
A/1

Az óra cél- és feladatrendszere:

A növendék legyen képes:
-2# előjegyzésben gondolkodni,
-a két kéz függetlenítésének stabilabbá tételére
-a négynegyedes ütem megfelelő megérzésére
-a felütés megértésére, alkalmazására
-a hármashangzatok alapfogásainak pontos lefogására, jobb kéz egyidejű játékával
-az azonosság, hasonlóság, különbözőség felfedezésére a zenében
-az egyenletes tempó megtartására belső pulzálással, lüktetéssel
-szociális kompetenciái fejlesztésére a közös (tanuló-tanár) alkotói tevékenység
segítségével (alkalmazkodóképesség, figyelem, tolerancia)
-játék közben a ritmikai és dallami készségének fejlesztésére
-a blattolási készségének növelésére
-ritmussal együtt játszani a megfelelő tempóban
Ismétlés, a figyelem felkeltése, motiválás, új ismeret szerzése, munkáltatás,
szemléltetés, élménynyújtás, elemzés, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés
Szolfézs, ének-zene, tánc, angol nyelv, zenetörténet
Planki I. kötet, Zongoraiskola I. kötet.
2022.01.25.

Az óra didaktikai feladatai:
Tantárgyi kapcsolatok:
Felhasznált források:
A megvalósítás időpontja:

G és D-dúr skálák, C és G-dúr akkordok fogásának begyakorlása, stabillá tétele különböző
gyakorlatokon és dalokon keresztül, illetve ritmussal való együttes játék gyakorlása. A felütés
alkalmazása. Klasszikus zenei tanulmányok megkezdése.

Időkeret
5 perc

Az óra tartalma és menete

Nevelési-oktatási stratégia
Tanulói
Módszerek
Eszközök
munkaformák

I. RÁHANGOLÓDÁS, ELŐKÉSZÜLETEK, ISMÉTLÉS
1. Bemelegítő gyakorlatok (skálázás, G és Ddúr skálák, ujjgyakorlat)
A kézfejek felpuhítása, az ujjak bemozgatása.

Aktív részvétel
Kooperatív
munka

Zongora,
szintetizátor
Füzet

2. Ismétlés 3 korábban tanult dal
Munkáltatás
a, C-és G-dúr akkordok gyakorlása csak bal Gyakorlás
kézzel.
Értékelés

Egyéni munka

Tankönyv 4041.oldal

b, A prérin c. dal játéka jobb kézzel, bal kézzel, Munkáltatás
majd együtt letartott akkordokkal, aztán ritmus Gyakorlás
kísérettel. Tempo 65-80. (Planki I. 42. oldal)
Értékelés
Rögzítés
c, Emlékszel még? c. dal játéka jobb kézzel, bal
kézzel, majd együtt letartott akkordokkal aztán Munkáltatás
ritmus kísérettel. Tempo 65-80. (Planki I. 43. Gyakorlás
oldal)
Értékelés

Egyéni munka
Kooperatív
munka
Páros munka –
közös zenélés

Planki 42.oldal

d, 44/1. dal játéka jobb kézzel, bal kézzel külön, Munkáltatás
majd letartott akkordokkal.(Planki I. 44. oldal)
Gyakorlás
Értékelés

Egyéni munka

Planki. 44 old.

5 perc

II. Lazítás, közös énekléssel
Gyakorlás
Jingle Bells c. dal közös éneklése Horváth Értékelés
Martinnal, tanári zongora kísérettel.

Közös alkotás
öröme

Planki 46. old.

15 perc

III. ÚJ ISMERETSZERZÉS
1. Motiváció – Ma egy érdekes, vidám Megfigyelés
gyakorlatot, dalt fogunk tanulni, (44/2 Figyelem felkeltése
feladata), illetve a Zongoraiskola I. Tanári közlés

20 perc

Megbeszélés
Feladatmegoldás

Planki. 43. old

Közös munka

Planki 44. oldal,
Zonoraiskola I.
2-3. oldal
feladatai.

Megjegyzés
A tanulást támogató
eszközökre
figyelem!
Harmonikus
berendezés,
kényelem,
hangszerek

tankönyv segítségével belekóstolunk a
klasszikus zene világába.
2. Célkitűzés
Megfigyelési szempontok:
A dalok 4/4 és 2/4-edes ütemmutatójúak.
Megfigyelés
Megfigyeljük a dallami, ritmikai azonosságot, Munkáltatás
hasonlóságot, különbözőséget.

Egyéni munka
Egyéni munka

Milyen a dal hangulata, tempója, stílusa,
azonosság, különbözőség, hangszerek, egyéb Megfigyelés
észrevétel?
3. A dal tanári előadása zongorázási technikával, Megfigyelés
illetve ritmuskísérettel.
4. Elemzés. Az ¼-es felütés megfigyelése, a Munkáltatás
hangsúlyos hangok megbeszélése. nyitó és záró Analizáció
ütemek jellegzetességei.
Feladatmegoldás
Megfigyeltetés

5 perc

IV. KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
1. Blattolás, kottaolvasás fejlesztése

10 perc

IV. ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS
1. Házi feladat: Az órán eljátszott dalok Házi feladat adása
kigyakorlása a füzetben leírt elvárásokkal.
2. Az Örömóda meghallgatása
Új anyag előkészítése
Értékelés szóban,
3. Az óra értékelése
illetve a hónap
lezárása érdemjeggyel

Kooperatív
munka
Egyéni-közös
munka

Zongoraiskola I.

Számítógép

Házi feladat: Az
órán eljátszott dalok
kigyakorlása
a
füzetben
leírt
elvárásokkal.

TEMATIKUS TERV
A pedagógus neve:
A pedagógus szakja:
Az iskola neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
A tanítási egység témája:

A tanítási egység cél- és feladatrendszere:

Dósa Mihály
Ének-zene-népzene
Garabonciás Művészeti Iskola
Művészetek - Zeneművészet
Szintetizátor-keyboard
A C, G, F, D-dúr akkordok pontos lefogása alaphelyzetben, ritmuskísérettel is. C-G és D
dúr skálák játéka külön kézzel, két oktávon át. A nyolcad ritmus, a nyolcad-negyed- és fél
szünet, a nyújtott ritmus, az összekötő vonal, a felütés, az ismétlő jel alkalmazása.
Ritmussal való együtt játék, különböző stílusban.
A módosító jelek megismerése
Hasonlóság, azonosság és különbözőség a zenében.
Klasszikus és könnyűzenei művek párhuzamos megismerése, megszerettetése, azok
befogadására való törekvés illetve hajlandóság erősítése.
Érdeklődés folyamatos fenntartása a tanuló által kedvelt dalok hallgatása, megtanulása
segítségével is.
Éneklés gyakorlása, fejlesztése, intonáció csiszolása.
A növendék legyen képes:
- korábbi ismeretek beemelésére az új tananyag elsajátítása közben
- a dúr alap hármashangzatok (C-G-F- és D-dúr), ezen hármashangzatok biztos
alkalmazására bal kézben jobb kéz egyidejű játékával
- ritmusgéppel együtt játszani
- basszuskulcsban is gondolkodni, játszani
- a nyolcad ritmus, nyújtott ritmus, negyed és fél szünet helyes használatára
- a módosító jeleket értelmezni, alkalmazni
- a kezek függetlenítésére, a kar és az ujjak egységének stabillá tételére, a dallam tiszta,
értelmes vezetésére, dinamikus játékára
- az egyenletes tempó megtartására belső pulzálással, lüktetéssel
- a közös (tanuló-tanár) alkotói tevékenység (alkalmazkodóképesség, figyelem, tolerancia)

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

fejlesztésére
- tisztán énekelni
Szolfézs, ének-zene, angol, történelem, magyar nyelv és irodalom
Bagi Attila, A/1. osztályos tanuló
Keyboard Iskola 1. kötet (Planki módszer), Zongoraiskola I., YouTube, Online források
2022. január-február

Tanítási óra
anyaga

Didaktikai
feladatok

Fejlesztési területek:
készség, képesség

33-34.

Eddigi
dalaink
alapján zenei
azonosság,
hasonlóság,
különbözőség
G-dúr skála,
Örömóda,
Szentek
Mennybemen
etele Éneklés

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
Elemzés
Értelmezés
Rögzítés
Alkalmazás
Értékelés

35-36.

Kis kacsa
fürdik,
Gyertek
lányok
ligetre,
A prérin,
Éneklés,
G-dúr skála

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
Elemzés
Értelmezés
Rögzítés
Alkalmazás
Értékelés

Skálák jobb és bal
kézzel
Könnyed klaviatúrakezelés
Intonáció
A művek ritmusa
Ritmusimitáció
A hármashangzatok
gyakorlása, felépítésük,
alkalmazásuk, kötésük
Elméleti – hangszeres
koncentráció
A dalok sorai –
hasonlóság,
különbözőség
megfigyelése
A kreativitás fejlesztése
Helyes ritmika
visszaadása
Kifejező kottaolvasás
Elméleti – hangszeres
koncentráció
Intonáció
A dalok soraiban
hasonlóság,
különbözőség
megfigyelése
A kreativitás fejlesztése

Óra

Ismeretanyag,
fogalmak,
szabályok
Ritmikai ismeretek
alkalmazása:
Negyed, nyolcad,
félérték, negyed-fél
szünet,
Az ismétlőjel
szerepe
A
hármashangzatok
alapfogásban,
Azonosság,
hasonlóság,
különbözőség
felfedezése a
dalokban
1 # előjegyzés
C-és G-dúr
hármashangzatok
alapfogásban
Játék ritmussal
Azonosság,
hasonlóság,
különbözőség
felfedezése a
zenében

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés,
eszközök

Beszélgetés
Magyarázat
Bemutatás
Zenehallgatás
Egyéni munka
Társas zenélés
Alkotó alkalmazás
Kreativitás
Hallgatás
Felismerés
Gyakorlás
Ellenőrzés, értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása
Osztályozás

Szintetizátor
Zongora
Füzet
Telefon
Asztali
számítógép
Keyboard kotta 1.
kötet

A tanulást
támogató
harmonikus
légkör,
berendezés
megteremtése
.

Beszélgetés
Magyarázat
Bemutatás
Zenehallgatás
Egyéni munka
Társas zenélés
Hallgatás
Felismerés
Gyakorlás
Ellenőrzés, értékelés
Visszacsatolás

Szintetizátor
Zongora
Füzet
Telefon
Asztali
számítógép
Keyboard kotta 1.
kötet

Fejleszteni a
közös zenélés
élményét!
Ügyelni a
megfelelő
tempó
választására!
Emlékszel
még c. dal és
a Zong.Isk. I.
2-3. oldal

Megjegyzés

37-38.

D-dúr skála,
43/Emlékszel
még,
44/ 1-2
gyakorlat
Zongoraiskol
a I. 2-3. oldal
feladatai
Éneklés

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
Elemzés
Értelmezés
Rögzítés
Alkalmazás
Értékelés

Skála kifejező játéka
analizálás
Intonáció
A mű hangértékeinek,
ritmusának felismerése
Kifejező kottaolvasás
fejlesztése
Az új fogalom (felütés)
megértése,
A tudásanyag
gazdagítása
A mű megtanulása
Elméleti–hangszeres
koncentráció
stabilizálása

A
hármashangzatok
alapfogásban
Átkötés szerepe
Azonosság,
különbözőség
felfedezése a
zenében
A kreativitás
fejlesztése
A felütés
2 # előjegyzés

Házi feladat adása
Osztályozás
Beszélgetés
Magyarázat
Változatos
játékformák
Zenehallgatás
Egyéni munka
Társas zenélés
Tanári bemutatás
Hallgatás
Felismerés
Gyakorlás
Ellenőrzés, értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása
Osztályozás

előkészítése
Szintetizátor
Zongora
Füzet
Telefon
Asztali
számítógép
Zongoraiskola I.
kötet
Keyboard kotta 1.
kötet

Kiegészítő
dalok:

A helyes
ujjrendre
figyelni!
előkészíteni a
Zong. Isk. 45 oldal
gyakorlatait

39-40.

44/2
Gyakorlat
Örömóda
Jingle Bells
Zongoraiskol
a I. 4-5 oldal
feladatai

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
Rögzítés
Alkalmazás
Értékelés

A helyes ritmika
visszaadása
Egyenletes lüktetés
kísérettel
A lüktetés megérzése
Intonáció
A nyújtott ritmus
megfelelő alkalmazása,
F-D-dúr akkordok
egyre gyorsabb és
biztonságosabb
lefogása

Azonos, hasonló,
eltérő dallamrész
felismerése
Az új dal
megtanítása
Ismétlő jel
Nyújtott ritmus

Beszélgetés
Bemutatás
Zenehallgatás
Felismerés
Koordináció –
összjáték
Változatos
játékformák
Egyéni munka
Társas zenélés
Alkotó alkalmazás
Kreativitás
Ellenőrzés, értékelés
Házi feladat adása
Osztályozás

Szintetizátor
Zongora
Füzet
Telefon
Zongoraiskola I.
kötet
Keyboard kotta 1.
kötet

41-42.

D-dúr skála
Jingle Bells
Michael
Zong. Isk. I.
6-7. oldal

Motiváció
Az érdeklődés
felkeltése
Új ismeret
átadása
Rögzítés
Rendszerezés
Alkalmazás
Értékelés

Skála két kézzel
Intonáció
Könnyed klaviatúrakezelés
Funkciókezelés
Megfelelő tempótartás
Szép, kifejező játék
Műelemzés
A mű megtanulása
A mű ritmusa
A tudásanyag
gazdagítása
Elméleti – hangszeres
koncentráció

Az új dal
megtanítása
Azonosság
felfedezése a
zenében
Kottaolvasás ABCs nevekkel, negyed
mérővel
2/4-es felütés
A # és a b
Negyed szünet
Ismétlő jel
Violin-és
basszuskulcs
Zenehallgatás

Kitalálás
Kreativitás
Alkotó alkalmazás
Hallgatás
Egyéni munka
Társas zenélés
Játék
Zenehallgatás
Ellenőrzés, értékelés
Visszacsatolás
Házi feladat adása
Osztályozás

Szintetizátor
Zongora
Füzet
Telefon
Zongoraiskola I.
kötet
Keyboard kotta 3.
kötet

Michael c.
dal és a
Zong.Isk. I.
6-7 old.
előkészítése

Megfelelő
tempó
választása
Szentek
Mennybemen
etele
előkészítése

SZINTETIZÁTOR-KEYBOARD TANMENET
2021/2022-es tanév
Az Iskola teljes neve: Garabonciás Művészeti Iskola
Az összeállító tanár neve: Dósa Mihály
Az összeállító tanár szakja: ÉNEK-ZENE, NÉPZENE, SZINTETIZÁTOR
Évfolyam: A1
Cél- és feladatrendszer: Ismerkedés a hangszerrel. A szintetizátor működési elvének megismertetése. A
vilin-basszuskulcs. Különböző hangértékek és szünetjelek. Helyes kéztartás és billentéstechnika
megismertetése. A hangközök megismertetése félhangszámolási rendszerben. A dúr és moll
hármashangzatok fogalma, lejátszásuk minden hangról. A jobb és bal kéz együttes játéka. A kiválasztott
zenemű eljátszása arranger kísérettel. Skálák 1# előjegyzésig.
Kompetenciaterületek: Adottságok és készségek kialakítása, melyek alkalmassá teszik a tanulót a
zenetanulás szükséges kompetenciáinak elsajátításához. Zenei készség és képességfejlesztés. A tanulók
személyiségének fejlesztése. A tanulói csoport, mint közösség kialakulásának segítése. A tanulás
támogatása. A tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése.

1

Kulcskompetenciák:
ÓRA

TÉMA, TANANYAG
Tűzvédelmi,
balesetvédelmi
és közlekedés-biztonsági
oktatás

1-2
Ujjgyakorlat, C, D, E, F, G
hangokon 1,2,3,4,5,-ös
ujjrenddel, mindkét kézzel
külön és együtt is, kötve

3-4

5-6

7-8

9-10

Kis kacsa fürdik,
Szólj síp, szólj, Fecskét
látok, (Zong. Isk I. 5. old)

Gyertek lányok,
Gyakorlatok C, D, E, F, G
hangokkal
Láttál-e már valaha (Zong.
Isk. I. 2.) ,
Jingle Bells első része,
Gyakorlat „1”, Bújj, bújj
zöld ág,
Boci-boci C-dúrban
Ujjrend gyakorlat

2

FEJLESZTÉSI CÉLOK
(Képesség, készségfejlesztés)

A helyes kéz-és testtartás, billentés
gyakorlása
A törzshangok elhelyezkedése a
billentyűs hangszeren, megnevezése.
Ismerkedés a hangszerrel, hangszínek,
ritmusok. A violinkulcs, vagy G-kulcs
értelmezése, füzetbe írása
A törzshangok elhelyezkedése a kottán,
füzetbe írása. E, F, G, és A hangok
játszása, negyed és fél hangokkal.
Ütem fogalma,
A basszuskulcs értelmezése, játék
váltott kézzel
A nyolcad hangok, a 4/4-es ütem
fogalma. Dallamok C, D, E, F, és G
hangra nyolcad, negyed és
félhangokkal.
Legato, non legato játék
Táblára írás, füzetbe írás
H’, C” és D” hangok, az egész hang.
Szép billentés, helyes kéztartás,
Ujjváltás gyakorlása, ujjrend fogalma
Hangszer be-és kikapcsolása
hangszínek, ritmusok váltása a
hangszeren,
ujjváltás elsajátítása

ALKALMAZOTT
MÓDSZEREK

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka

SZEMLÉLTETÉS,
ESZKÖ-ZÖK
kotta, füzet,
számítógép,
telefon

DIDAKTI-KAI
FELADA-TOK
új ismeretszerzés,
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

új ismeretszerzés,
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

új ismeretszerzés,
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

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

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

KAPCS
OLÓDÁSI
PONT

ELLEN-ŐRZÉS,
GYAKOR-LÁS
a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

Énekzene

Énekzene

Énekzene

Énekzene
idegen
nyelv
Énekzene

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése
a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

REFLEXI
Ó

Gyakorlat ritmusgéppel
11-12
Jingle Bells ritmusgéppel

A ritmusgéppel való együtt játszás
elsajátítása jobb kézzel, nyolcad,
negyed, fél, és egész szünetek.

13-14

Bújj, bújj zöld ág
ritmusgéppel, gyakorlat
nyolcad hangra ritmussal
Örömóda ritmussal, az
egész, negyes és nyolcad
szünetek, Elméleti teszt

15-16

Hová mégy te, (Zong. Isk.
I. 4.)
Long Long Ago

Játék bal kézzel negyed, nyolcad
hangokkal,
„b” hang használata,
Ujjváltás gyakorlása, az összekötő
vonal megértése

17-18

Long Long Ago: ritmussal
Gyakorlat II, C-dúr skála

Ujjváltás gyakorlása, az összekötő
vonal megértése
Az ¼-es felütés alkalmazása,
C-dúr skála, megfelelő ujjrenddel

19-20

Gyakorlat II. (A felütés)
O when the Saints go
marchin in: jobb kézzel

21-22

O when the Saints go
marchin in: jobb kézzel,
ritmussal
Örömóda: nyújtott
ritmussal, jobb kézzel

A ritmusgéppel való együtt játszás
elsajátítása jobb kézzel, nyolcad,
negyed, fél, és egész szünetek.

Az ¼-es felütés és a 3/4-es felütés
alkalmazása

A nyújtópont, a nyújtott és éles ritmus,
az ismétlő jel alkalmazása

23.24

Játék bal kézzel: a C, F, D
és G-dúr akkord

C, F, G és G dúr akkordok használata
bal kézben alapfordítással

25-26

Kis kacsa fürdik: letartott
akkordokkal

Két kéz együttes játéka, bal kézben Cdúr hármashangzat alapfordítással.
Dalok játszása arranger kísérettel.

3

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon

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

Énekzene

Énekzene

Énekzene

Énekzene

Énekzene

Énekzene

Énekzene
Énekzene

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése
a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

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

Kis kacsa fürdik: arranger
kísérettel

27-28

Karácsonyi dalok: Jingle
Bells
Karácsonyi dalok: Silent
Night

29-30

Karácsonyi dalok: Hull a
pelyhes
Karácsonyi dalok:
Pásztorok, pásztorok

31-32

Gyertek, lányok ligetre:
letartott akkordokkal
Gyertek, lányok ligetre:
arranger kísérettel

33-34

Összefoglalás, egy
szabadon választott mű, a
tanuló igényéhez és
tudásszintjéhez
alkalmazkodva
Összefoglalás,
zenehallgatás
Felkészülés a félévi
beszámolóra, összefoglalás

A start, stop, syncro start, split
funkciók.
Játék letartott akkordokkal
Nyújtott ritmus alkalmazása letartott
akkordokkal.
Játék letartott akkordokkal

A dalok játszása arranger kísérettel
Tanári játék
T1, N2, N3, T4, T5, N6, N7, T8
hangközök

A tudás mélyítése, hiányosságok
pótlása

A tudás mélyítése, hiányosságok
pótlása

35-36

megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka

kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

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
új ismeretszerzés,
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

Félévi beszámoló
37-38
A prérin: letartott
akkordokkal
A prérin: arranger
kísérettel

39-40

4

Az E, A, H-dúr hármashangzatok
(alaphelyzetben) gyakorlása,
4/4-es játék arranger kísérettel

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

új ismeretszerzés,
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

Énekzene

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

Énekzene

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

Énekzene

Énekzene

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése
a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

Énekzene

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

Énekzene

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése
a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

Énekzene

41-42

Csön-csön gyűrű, (Zong.
Isk.9.)
Hej, szénája, szénája
(Zong. Isk. I. 13.)

Játék váltott kézzel, violin-és
basszuskulcsban olvasva

43-44

Kis kece lányom (Zong.
Isk. I. 16.)
Sötétes az erdő (Zong. Isk.
I. 32.)

Két kéz együttes játéka violin-és
basszuskulcsban olvasva.
Az összekötő vonal, staccato játékmód,
dinamikai jelölések
(pp, p, mp, mf, f, ff)

45-46

Long Long Ago: letartott
akkordokkal
Long Long Ago: arranger
kísérettel

47-48

Gyakorlat I.: letartott
akkordokkal
Gyakorlat I: arranger
kísérettel

49-50

Gyakorlat II. (A felütés):
letartott akkordokkal
Gyakorlat II. ritmus
kísérettel

Az ¼-es felütés alkalmazása arranger
kísérettel

51-52

Örömóda: letartott
akkordokkal, G-dúr skála,
Boci, boci tarka G-dúrban,
Örömóda: arranger
kísérettel

Intro, ending funkciók
Nyújtott ritmus alkalmazása arranger
kíséret mellett
K2, K3, B4, Sz5, K6, K7 hangközök
Az 1# előjegyzés alkalmazása
Transzponálási készség fejlesztése

53-54

Jingle Bells: letartott
akkordokkal
Jingle Bells: arranger
kísérettel

D-dúr akkord elsajátítása

Michael: letartott
akkordokkal,

Alla brave játékmód
Nyújtott ritmus pontosítása

55-56

5

4/4-es játék arranger kísérettel

4/4-es játék arranger kísérettel

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

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

Énekzene

Énekzene

Énekzene

Énekzene

Énekzene

Énekzene
Idegen
nyelv
Ének
Idegen
nyelv
zene
Énekzene

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

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

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése
a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

Dúr hármashangzatok a módosított
hangokról
A dúr akkord hangközei (N3, K3)
Játék arranger kísérettel
Minden Dúr akkordok átismétlése

57-58

Michael: arranger kísérettel

59-60

O when the Saints: letartott
akkordokkal
O when the Saints:
arranger kísérettel

61-62

O when the Saints:
arranger kísérettel
Összefoglalás,
zenehallgatás, egy
szabadon választott mű, a
tanuló igényéhez és
tudásszintjéhez
alkalmazkodva

63-64

Összefoglalás,
zenehallgatás
Aluszol-e jó juhász: (Zong.
Isk. I. 33.)

65-66

Kék selyemkendő, Ti csak
esztek, isztok: (Zong. Isk.
I. 39.)
Oh Susanna: letartott
akkordokkal

Az összekötő vonal, a staccato
játékmód, dinamikai jelölések (pp, p,
mp, mf, f, ff,)
A crescendo, decrescendo

67-68

Oh Susanna: letartott
akkordokkal
Oh Susanna: arranger
kísérettel

A2/4-es felütés alkalmazása
Country stílus alkalmazása
A glissando-kerék, és a modulációskerék

6

Játék arranger kísérettel
A moll akkord hangközei (K3, N3)
Törzshangokról moll hármashangzat
Tercalapú akkordok szemléltetése,
megértése, a swing ritmus
Moll hármashangzatok módosított
hangokról
A dalok játszása akkordosan automata
kísérettel

Az összekötő vonal, a staccato, legato
játékmód, dinamikai jelölések (mp, mf)

megbeszélés, páros
és egyéni munka

ellenőrzés,
értékelés

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka
magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon

kotta, füzet,
számítógép,
telefon
kotta, füzet,
számítógép,
telefon

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
új ismeretszerzés,
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

Énekzene
Énekzene
Idegen
nyelv

Énekzene
Idegen
nyelv

Énekzene
Énekzene
Idegen
nyelv
Énekzene
Idegen
nyelv

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

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

69-70

Oh Susanna: arranger
kísérettel
Felkészülés az év végi
beszámolóra,
összefoglalás, Elméleti
teszt

71-72

Év végi beszámoló

7

Dúr-és moll akkordok minden hangról
kromatikusan

magyarázat,
bemutatás,
szemléltetés,
megbeszélés, páros
és egyéni munka

kotta, füzet,
számítógép,
telefon

új ismeretszerzés,
alkalmazás,
rögzítés,
ellenőrzés,
értékelés

Énekzene
Idegen
nyelv
Énekzene

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése

a tanuló munkájának
folyamatos
megfigyelése
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Pedagógus önértékelés - Elvárások
A pedagógus önértékelésének területei
Az önértékelési területek a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési
és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben meghatározott
követelményterületek nagy részét lefedik.
Az önértékelés során annak vizsgálata történik meg, hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a képzés
folyamatában kimeneti követelményként megfogalmazott kompetenciák.
Az önértékelés folyamán annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus
munkájában az alábbi szakmai tartalmak:
● Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés.
● Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának való megfelelés.
● Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés.
Ennek megfelelően az értékelés a pedagógiai munka alábbi területeire terjed ki:
1. Pedagógiai módszertani felkészültség
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
3. A tanulás támogatása
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő
módszertani felkészültség
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, fenntarthatóság
szempontjainak figyelembevétele, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
9. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a
környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja
Az önértékelés területei – az első pont kivételével – megegyeznek a pedagógusok előmeneteli
rendszerében használt pedagógusminősítési területekkel, így az önértékelés eredménye segíti a
pedagógusokat a minősítésre való felkészülésben.
A kompetenciaterületenként felsorolt fejlesztendő területek képezi alapját fejlesztési tervnek!

Kitöltő neve *
Dósa Mihály

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsosehQ…
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Kitöltő e-mail címe *
fixocsi@gmail.com

Kitöltő státusza *
Értékelt pedagógus

Értékelt pedagógus neve *
Dósa Mihály

Pedagógiai módszertani felkészültség
Az értékelési területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek:
● Biztos módszertani tudás és a nevelési, tanítási módszerek, eszközök tudatos alkalmazása.
● Tantárgyi kapcsolódások tudatos alkalmazása; szakszerű fogalomhasználat és az oktató-nevelő munka során
alkalmazható információforrások ismerete és kritikus használata.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsosehQ…
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Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és
egyéb foglalkozásokon? *
1

2

3

NA

Pedagógiai
tevékenysége
biztos
szaktudományos
és módszertani
tudást tükröz.
Ismeri az
intézményében
folyó pedagógiai
munka tartalmi
meghatározására
és szervezésére
vonatkozóan
alkalmazott, a
Kormány és az
oktatásért felelős
miniszter által
kiadott tantervi
szabályozó
dokumentumokat
és az intézménye
pedagógiai
programjának a
saját
szakterületére
vonatkozó főbb
tartalmait.
Ismeri és
tudatosan
alkalmazza a
szakterülete,
tantárgya
sajátosságaihoz és
a tanulócsoport
(egyéni oktatás
esetén a tanuló)
sajátosságaihoz
igazodó
megismerési
folyamatokat,
nevelési tanítási

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsosehQ…
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módszereket,
eszközöket.

Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a tananyaghoz? *
1

2

3

NA

Ismeri és tudatosan
felhasználja
szakterülete,
tantárgya kapcsolatait
más
műveltségterületekkel,
tantárgyakkal.
Ismeri a szakterülete,
tantárgya
szempontjából fontos
információforrásokat,
azok pedagógiai
felhasználásának
lehetőségeit,
megbízhatóságát,
etikus alkalmazását.
Fogalomhasználata
szakszerű, az adott
pedagógiai helyzethez
igazodó.

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a kiemelkedő
területei (erősségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
Fogalomhasználata szakszerű................

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a
fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
NA

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsosehQ…
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Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
Az értékelési területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek:
● Tudatos pedagógiai tervezőmunka és rendszerben való gondolkodás.
● A tanulók adottságainak és igényeinek figyelembevétele a tervezés során.
● Az intézményi belső elvárások és a nevelt, oktatott egyének, csoportok fejlesztési céljainak figyelembevétele a
pedagógiai tervezésében.
● Tervező tevékenységében a tanulók előzetes tudásának és a szociális tanulás lehetőségeinek figyelembevétele;
differenciált tanítási-tanulási folyamat tervezése.

Milyen a pedagógiai tervezőmunkája: tervezési dokumentumok, tervezési módszerek,
nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? *
1

2

3

NA

Egységes
rendszerbe
illesztve tervezi az
adott pedagógiai
céloknak
megfelelő
stratégiákat,
folyamatot,
munkaformát,
módszereket,
eszközöket.
Pedagógiai
fejlesztési
terveiben kiemelt
szerepet kap a
tanulók
tevékenységeinek
fejlesztése.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsosehQ…
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Hogyan viszonyul a tervezés a tanulók adottságaihoz, igényeihez? *
1

2

3

NA

Terveiben szerepet
kap a tanulók
motiválása,
motivációjuk
fejlesztése.
Tervező
tevékenysége során
a tanulási
folyamatba illeszti
a foglalkozáson, a
tanórán kívüli
ismeret- és
tapasztalatszerzési
lehetőségeket.
Megtervezi a
tanulók és nevelt,
oktatott csoportok
értékelésének
módszereit,
eszközeit.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsosehQ…
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A tervezés során hogyan érvényesíti az alapfokú művészetoktatás követelményei, tantervi
programja által megfogalmazott elvárásoknak a pedagógiai programban rögzített nevelési
céljait; hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejleszthető kompetenciákat? *
1

2

3

NA

Tervei készítése
során figyelembe
veszi az
intézménye
vonatkozásában
alkalmazott
tantervi, tartalmi és
intézményi belső
elvárásokat,
valamint az általa
nevelt, oktatott
egyének és
csoportok
fejlesztési célját.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsosehQ…
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Hogyan épít tervezőmunkája során a tanuló(k) előzetes tudására és a tanulócsoport
jellemzőire? *
1

2

3

NA

Tervező
tevékenységében
épít a szociális
tanulásban rejlő
lehetőségekre.
A tanulók optimális
fejlődését
elősegítő, az
egyéni fejlődési
sajátosságokhoz
igazodó,
differenciált
tanítási-tanulási
folyamatot tervez.
A tanulók
fejlettségére is
figyelemmel
bevonja őket a
nevelés-oktatás és
tanulás-tanítás
tervezésébe.

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a kiemelkedő
területei (erősségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
Differenciált tanítási-tanulási folyamatot tervezek.

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a
fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
NA

A tanulás támogatása
https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsosehQ…
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Az értékelési területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek:
● Az alkalmazott tanulásszervezési eljárások helyzethez illeszkedő, tudatos választása, alkalmazása.
● A tanulók motiválása, valamint érdeklődésük felkeltése és fenntartása.
● A tanulók gondolkodási, problémamegoldó és együttműködési képességének fejlesztése.
● A tanulást támogató nyugodt nevelési, tanulási környezet kialakítása.
● A hagyományos és az információ-kommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok megfelelő arányú
használata, célszerű és kritikus alkalmazásuk megismertetése a tanulókkal.

Hogyan épít tervezőmunkája során a tanuló(k) előzetes tudására és a tanulócsoport
jellemzőire? *
1

2

3

NA

Tervező
tevékenységében
épít a szociális
tanulásban rejlő
lehetőségekre.
A tanulók optimális
fejlődését
elősegítő, az
egyéni fejlődési
sajátosságokhoz
igazodó,
differenciált
tanítási-tanulási
folyamatot tervez.
A tanulók
fejlettségére is
figyelemmel
bevonja őket a
nevelés-oktatás és
tanulás-tanítás
tervezésébe.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsosehQ…
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Hogyan motiválja a tanulókat? Hogyan kelti fel a tanuló(k) érdeklődését, és hogyan köti le,
tartja fenn a tanuló(k) figyelmét, érdeklődését? *
1

2

3

NA

Felkelti és
fenntartja a
tanulók
érdeklődését.
Felhasználja a
művészeti ág adta
motivációs
lehetőségeket.

Hogyan fejleszti a tanuló(k) gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési
képességét? *
1

2

3

NA

Feltárja és
szakszerűen kezeli a
tanulási folyamat
során tapasztalt
megértési
nehézségeket.
Fejleszti a tanulók
tanulási
képességeit.
A
művészetpedagógia
sajátos eszközeiben
rejlő lehetőségeket
felhasználja a
tanulási stratégiák
elsajátítására,
gyakorlására.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Milyen tanulási teret, tanulási környezetet hoz létre a tanulási folyamathoz? *
1

2

3

NA

A tanulás
támogatása során
épít a tanulók
egyéni céljaira és
szükségleteire a
tanuló és
tanulócsoport
sajátosságaira.
Nyugodt, és
biztonságos
nevelési, tanulási
környezetet
teremt.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…

11/30

2022. 04. 27. 11:17

Pedagógus önértékelés - Elvárások

Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az információ-kommunikációs technikákra épülő
eszközöket, a digitális tananyagokat? Hogyan sikerül a helyes arányt kialakítania a
hagyományos és az információ-kommunikációs technológiák között? *
1

2

3

NA

Ösztönzi a tanulókat
a hagyományos és
az infokommunikációs
eszközök célszerű,
kritikus, etikus
használatára a
tanulási
folyamatban.
Támogatja a tanulók
önálló
gondolkodását,
elismeri, és a
tanítás-tanulási
folyamat részévé
teszi
kezdeményezéseiket
és ötleteiket.

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a kiemelkedő
területei (erősségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
Támogatom a tanulók önálló gondolkodását.

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a
fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
Na

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Az értékelési területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek:
● A tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotának megismerését szolgáló pedagógiai-pszichológiai
módszerek tudatos alkalmazása.
● A tanulók komplex személyiségfejlesztését elősegítő pedagógiai helyzetek teremtése.
● A differenciálás és az adaptív oktatás gyakorlatának tudatos alkalmazása.
● A kiemelt figyelmet igénylő tanulók, ezen belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges tanulók, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
fejlődésének tudatos támogatása.

Hogyan méri fel a tanuló(k) értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen hatékony
tanuló megismerési technikákat alkalmaz? *
1

2

3

NA

A nevelési-oktatási
folyamatban a
tanulók értelmi,
érzelmi, szociális
és testi
sajátosságaira
egyaránt kiemelt
figyelmet fordít.
Tudatos
értékválasztásra
és saját
értékrendjük
kialakítására
ösztönzi a
tanulókat.
Tudatosan
alkalmazza a
tanulók sokoldalú
megismerését
szolgáló
pedagógiaipszichológiai
módszereket.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a pedagógiai munkájában,
a tervezésben (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális háttér)? *
1

2

3

NA

Tudatosan teremt
olyan pedagógiai
helyzeteket, amelyek
segítik a tanulók
komplex
személyiségfejlődését.
Tiszteletben tartja a
tanulók személyiségét,
tudatosan keresi a
bennük rejlő értékeket,
a tanulókhoz felelősen
és elfogadóan
viszonyul.
Megismerteti a
tanulókkal az érintett
korosztályra a tantervi,
tartalmi
szabályozókban
meghatározott
egyetemes emberi és
nemzeti értékeket és
azok tiszteletére neveli
őket.

Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát? *
1

2

3

NA

Az együttnevelés
keretei között is
módot talál a
tanulók esetében
az egyéni fejlődés
lehetőségeinek
megteremtésére.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal, ezen belül a
sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a
kiemelten tehetséges tanulókkal, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulókkal? *
1

2

3

NA

Felismeri a tanulók
személyiségfejlődési
- és az esetleges
jelentkező - tanulási
nehézségeit, és
képes számukra
hatékony segítséget
nyújtani, vagy
szükség esetén más
szakembertől
segítséget kérni.
Felismeri a
tanulókban a
tehetség ígéretét, és
tudatosan segíti
annak
kibontakoztatását.

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a kiemelkedő
területei (erősségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
Felismerem a tanulókban a tehetség ígéretét........

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a
fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
Na

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
fenntarthatóság szempontjainak figyelembevétele, integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…

15/30

2022. 04. 27. 11:17

Pedagógus önértékelés - Elvárások

Az értékelési területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek:
● A tanulói csoportok, közösségek sajátosságaira alapozott közösségfejlesztési módszerek, eszközök ismerete és
tudatos alkalmazása.
● A tanulók közötti véleménycserét, egymás elfogadását, tiszteletét, kölcsönös támogatását és az előítéletmentességre
való nevelést támogató tanítási-nevelési módszerek alkalmazása.
● A közösségfejlesztésre alkalmas helyzetek, eszközök tudatos alkalmazása.
● Konfliktusok megelőzésére és kezelésére alkalmas stratégiák szakszerű és eredményes alkalmazása.

Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz aközösség belső struktúrájának feltárására? *
1

2

3

NA

A pedagógus az
általa vezetett,
fejlesztett
tanulócsoportok
fejlesztését a
közösségfejlesztés
folyamatának
ismeretére, és a
csoportok
tagjainak egyéni és
csoportos
szükségleteire,
sajátosságaira
alapozza. (Kivétel:
egyéni oktatás).

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Hogyan képes olyan nevelési, tanulási környezet kialakítására, amelyben atanuló(k)
értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni a
különböző kulturális közegből, a különböző társadalmi rétegekből jött társaikat, a
különleges bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű tanulókat is? *
1

2

3

NA

Ösztönzi a tanulók
közötti
véleménycserét,
fejleszti
kommunikációs
képességüket,
fejleszti a
tanulókban az
érvelési kultúrát.
Pedagógiai
feladatai során
figyelembe veszi
és értékként
közvetíti a tanulók
és
tanulóközösségek
eltérő kulturális,
társadalmi
háttérből adódó
sajátosságait.
A tanulókat
egymás
elfogadására,
tiszteletére,
kölcsönös
támogatására,
előítélet
mentességre
neveli.
Pedagógiai
tevékenységében a
nevelt, oktatott
tanulók életkorából
következő
fejlődéslélektani
jellemzők ismerete
tükröződik.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában (helyzetek teremtése,
eszközök, az intézmény szabadidős tevékenységeiben való részvétel)? Kivétel: egyéni
oktatás. *
1

2

3

NA

Megteremti az
általa irányított
nevelési, oktatási
folyamat során az
együttműködési
képességek
fejlődéséhez
szükséges
feltételeket.

Melyek azok a problémamegoldási és konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket sikeresen
alkalmaz? Kivétel: egyéni oktatás. *
1

2

3

NA

Szakszerűen és
eredményesen
alkalmazza a
konfliktusok
megelőzésének és
kezelésének
módszereit.
A tanulók nevelése,
oktatása során a
közösség iránti
szerepvállalást
erősítő helyzeteket
teremt.

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a kiemelkedő
területei (erősségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
A tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére stb. nevelem

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a
fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
NA

Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiség fejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
Az értékelési területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek:
● Az intézményi pedagógiai programmal összhangban lévő, az adott nevelési helyzetnek megfelelő, változatos
ellenőrzési és értékelési módszerek alkalmazása.
● A tanulók személyiségfejlődését elősegítő, fejlesztő szándékú ellenőrzési és értékelési módszerek alkalmazása.
● A tanulók önértékelését elősegítő ellenőrzési és értékelési módszerek alkalmazása.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? *
1

2

3

NA

A tantervi
tartalmakat a
tanulók egyéni
pedagógiai
pszichológiai
szükségleteihez is
igazodva
eredményesen és
adaptív módon
alkalmazza.
Változatos
pedagógiai
értékelési
módszereket
alkalmaz, a
nevelési-oktatási
folyamatban
célzottan
alkalmazza a
diagnosztikus, a
fejlesztő és
összegző
értékelési
formákat.
Az adott nevelési
helyzetnek
megfelelő
ellenőrzési,
értékelési
módszereket
használ.
Pedagógiai
céljainak
megfelelő
ellenőrzési,
értékelési
eszközöket választ
vagy készít.
A tanulóknak
személyre szabott
értékelést ad.
https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Az intézményi
pedagógiai
programmal
összhangban
alkalmazott
pedagógiai
ellenőrzési és
értékelési
rendszert és
módszereket, azok
szempontjait az
általa megkezdett
nevelési, oktatási
folyamat elején
megismerteti a
tanulókkal, a
szülőkkel.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…

21/30

2022. 04. 27. 11:17

Pedagógus önértékelés - Elvárások

Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? *
1

2

3

NA

A tanulói
tevékenység
rendszeres
ellenőrzésének
eredményeit
szakszerűen
elemzi,
értékelésüket
rendszeresen
felhasználja
fejlesztési
céljainak
feladatainak
kijelölésében.
Az értékelési
módszerek
alkalmazása során
figyelembe veszi
azok várható
hatását a tanulók
személyiségének
fejlődésére.
A tanulók számára
adott
visszajelzései
rendszeresek,
egyértelműek,
tárgyilagosak.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Milyen visszajelzéseket ad a tanulóknak? Visszajelzései támogatják-e a tanulók
önértékelésének fejlődését? *
1

2

3

NA

Elősegíti a tanulók
önértékelési
képességének
kialakulását,
fejlődését.

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a kiemelkedő
területei (erősségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
Támogató, fejlesztő, rendszeres az értékelésem

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a
fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
NA

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Az értékelési területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek:
● Szakmai szempontból igényes nyelvhasználat.
● A pedagógustársakkal, a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel, a szülőkkel és a tanulókkal történő
együttműködés a tanulók személyiségfejlődésének figyelembevételével.
● Önreflexióra, önfejlesztésre való képesség, nyitottság a visszajelzésekre.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (életkornak megfelelő
szókészlet, artikuláció, beszédsebesség, stb.)? *
1

2

3

NA

Tevékenysége
során az
intézményi
pedagógiai
programhoz
igazodóan és a
pedagógiai
céljainak
megfelelően
érthetően és
hitelesen
kommunikál.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Milyen módon működik együtt pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más
felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? *
1

2

3

NA

A tanulók neveléseoktatása érdekében
kezdeményezően
együttműködik a
pedagógustársaival, a
pedagógiai munkát
segítő
szakemberekkel és a
szülőkkel.
A tanulókkal történő
együttműködés elveit
és formáit az
alkalmazott
pedagógiai program
és az intézményi
dokumentumok
keretei között a
tanulók
személyiségfejlődését
figyelembe véve
alakítja ki és valósítja
meg.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a
visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre? *
1

2

3

NA

Igényli a
pedagógiai
munkájával
kapcsolatos
rendszeres
visszajelzéseket,
nyitott azok
befogadására.
Szakmai
megbeszéléseken
kifejti, képviseli az
álláspontját, képes
másokat
meggyőzni, és ő
maga is
meggyőzhető.

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a kiemelkedő
területei (erősségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
Igénylem a szakmai megbeszéléseket, azok kifejtem véleményem

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a
fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
NA

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Az értékelési területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek:
● Nyitottság a folyamatos szakmai fejlődésre.
● Szakmai együttműködésre törekvés a szakmai megújulás érdekében.
● Szakmai kooperációkban való részvétel, kezdeményező szerep vállalása.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés
igényét? *
1

2

3

NA

Tisztában van
személyiségének
sajátosságaival, és
alkalmazkodik a
szerepvállalásokhoz.
Pedagógiai munkáját
reflektivitás jellemzi.

Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmában történteket? *
1

2

3

NA

A pedagógiai
feladatok
megoldásában
együttműködik
pedagógustársaival,
munkaközösségeivel,
a nevelő-oktató
munkát segítő
munkatársaival, a
tanuló fejlődését
támogató más
szakemberekkel.
Fontos számára
tudásának
folyamatos
megújítása, a
megszerzett tudását
a pedagógiai
gyakorlatában
eredményesen
alkalmazza.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Hogyan nyilvánul meg kezdeményező-képessége, felelősségvállalása a munkájában? *
1

2

3

NA

Részt vesz szakmai
kooperációkban,
problémafelvetéseivel,
javaslataival
kezdeményező
szerepet vállal.

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a kiemelkedő
területei (erősségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
Részt veszek szakmai kooperációkban....

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a
fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
NA

A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles
képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja
Az értékelési területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek:
● A fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete.
● A fenntartható fejlődésre irányuló tanulói magatartás tudatos formálása.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Milyen szemléletformáló módszereket alkalmaz annak érdekében, hogy a tanulókban
kialakuljon a fenntartható fejlődésre irányuló felelősségteljes magatartás? *
1

2

3

NA

Segíti a tanulókat,
hogy megértsék a
nem fenntartható és
fenntartható
fejlődés
különbségeit.
Kihasználja saját
szakterületén, illetve
intézményében a
fenntarthatóságra
nevelés pedagógiai
lehetőségeit.
Lehetővé teszi a
tanulók számára,
hogy saját
cselekedeteikkel,
viselkedésükkel
hozzájáruljanak a
fenntarthatósághoz,
tudatosítva bennük,
hogy a jövő rajtuk is
múlik.
Segíti tanulóit, hogy
a múlt és a jelen
tükrében kreatívan
gondolkodjanak a
lehetséges jövőről.

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a kiemelkedő
területei (erősségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
Segíti tanulóit, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről.

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a
fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
NA

Az űrlapot a(z) Garabonciás Művészeti Iskola domainen belül hozták létre.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNhs5KFdYtONYmIL2OqZlvsoseh…
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Pedagógus önértékelés - kérdőív (pedagógus)
Tisztelt Pedagógus Kolléga!
Kérjük, gondolja végig és az alábbi felületen értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül
melyik milyen mértékben igaz Önre. Válassza a megadott skálán a véleményét tükröző
értéket 0 és 5 között, ahol:
0 – nincs információja (A "0" megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!)
1 – egyáltalán nem igaz
2 – többnyire nincs így
3 – általában igaz
4 – többségében így van
5 – teljesen így van

Kitöltő neve *
Dósa Muhály

Kitöltő e-mail címe *
fixocsi@gmail.com

A kérdőíves felmérés kérdései
Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb
eredményekről. *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/12u769gAQO7WbAA0IqzF3mY5HFzjBT0oC-fx8B2pCTek/edit#response=ACYDBNi1dUNwB58zAX0qJEp7qXxH…
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Jól ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményeket. *
0

1

2

3

4

5

Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak
megfelelő. *
0

1

2

3

4

5

Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaz. *
0

1

2

3

4

5

Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók előzetes tudását, életkori sajátosságait.
*
0

1

2

3

4

5

Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció kínálta lehetőségeket. *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/12u769gAQO7WbAA0IqzF3mY5HFzjBT0oC-fx8B2pCTek/edit#response=ACYDBNi1dUNwB58zAX0qJEp7qXxH…

2/9

2022. 04. 27. 11:19
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Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT-alapú oktatási programok nyújtotta
lehetőségeket. *
0

1

2

3

4

5

Tervezőmunkája igazodik a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi
követelményekhez. *
0

1

2

3

4

5

2

3

4

5

A lemaradó tanulókat segíti. *
0

1

Tervezőmunkájában fontos szempont a tanulói tevékenységre épülő tanulás, gyakorlás. *
0

1

2

3

4

5

4

5

Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is. *
0

1

2

3

https://docs.google.com/forms/d/12u769gAQO7WbAA0IqzF3mY5HFzjBT0oC-fx8B2pCTek/edit#response=ACYDBNi1dUNwB58zAX0qJEp7qXxH…
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Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák javítására.Jó a kapcsolata a diákokkal.
*
0

1

2

3

4

5

Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a diákok számára követhető értékrend
átadása. *
0

1

2

3

4

5

Értékelése folyamatos, fejlesztő, a tanulók személyiségfejlődésére is kiterjed. *
0

1

2

3

4

5

Használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás támogatásában. *
0

1

2

3

4

5

4

5

Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél dominál. *
0

1

2

3

https://docs.google.com/forms/d/12u769gAQO7WbAA0IqzF3mY5HFzjBT0oC-fx8B2pCTek/edit#response=ACYDBNi1dUNwB58zAX0qJEp7qXxH…
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Ellenőrzése, értékelése következetes, a tantervben előírt követelményeknek megfelelő. *
0

1

2

3

4

5

3

4

5

Teljesíthető követelményeket támaszt. *
0

1

2

A diákok önértékelését a sikeres tanulási folyamat részének tekinti. *
0

1

2

3

4

5

Értékelésében és a követelmények felállításában a tanterv nyújtotta lehetőségeken belül
figyelembe veszi az egyének/tanulócsoportok sajátosságait. *
0

1

2

3

4

5

Az értékelés szempontjait, az elvárásokat mindig előre közli a tanulókkal és a szülőkkel. *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/12u769gAQO7WbAA0IqzF3mY5HFzjBT0oC-fx8B2pCTek/edit#response=ACYDBNi1dUNwB58zAX0qJEp7qXxH…
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Jó a kapcsolata a szülőkkel. *
0

1

2

3

4

5

2

3

4

5

Jó a kapcsolata a kollégákkal. *
0

1

Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli szakmai aktivitásokban a
nevelő-oktató munkáján túl is. *
0

1

2

3

4

5

Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.Határozott,
szuggesztív az órákon. *
0

1

2

3

4

5

Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai vitákban. *
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/12u769gAQO7WbAA0IqzF3mY5HFzjBT0oC-fx8B2pCTek/edit#response=ACYDBNi1dUNwB58zAX0qJEp7qXxH…
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Pedagógus önértékelés - kérdőív (pedagógus)

Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja azokat
szakmai fejlődése érdekében. *
0

1

2

3

4

5

Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyisége
sajátosságaival. *
0

1

2

3

4

5

4

5

Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli. *
0

1

2

3

A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába. *
0

1

2

3

4

5

4

5

Szívesen vesz részt innovációban, pályázati feladatokban. *
0

1

2

3

https://docs.google.com/forms/d/12u769gAQO7WbAA0IqzF3mY5HFzjBT0oC-fx8B2pCTek/edit#response=ACYDBNi1dUNwB58zAX0qJEp7qXxH…

7/9

2022. 04. 27. 11:19

Pedagógus önértékelés - kérdőív (pedagógus)

Az önálló tanuláshoz biztosítja a megfelelő útmutatókat, eszközöket. *
0

1

2

3

4

5

A tanulói hibákat a tanulási folyamat részeként kezeli, azok tapasztalatait beépíti saját
pedagógiai gyakorlatába. *
0

1

2

3

4

5

Tervezőmunkájában figyelembe veszi a vizuális, auditív, verbális tanulói típusok
sajátosságait. *
0

1

2

3

4

5

Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a különböző tanulási stratégiák kialakítására.
*
0

1

2

3

4

5

https://docs.google.com/forms/d/12u769gAQO7WbAA0IqzF3mY5HFzjBT0oC-fx8B2pCTek/edit#response=ACYDBNi1dUNwB58zAX0qJEp7qXxH…
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Olyan módszereket alkalmaz, amely segíti a tanulókban a felelősségteljes magatartás
kialakulását a fenntartható fejlődésre vonatkozóan *
0

1

2

3

4

5

Az űrlapot a(z) Garabonciás Művészeti Iskola domainen belül hozták létre.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/12u769gAQO7WbAA0IqzF3mY5HFzjBT0oC-fx8B2pCTek/edit#response=ACYDBNi1dUNwB58zAX0qJEp7qXxH…
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Pedagógus önértékelés - interjú a pedagógussal
A pedagógussal készített interjú javasolt kérdései

Válaszadó neve *
Dósa Mihály

Válaszadó e-mail címe *
fixocsi@gmail.com

Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? *
Kollégákkal tartom a szakmai kapcsolatot, szaklapokat olvasok.

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú
tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? *
Minden esetben figyelembe veszem a diák képességeit, illetve a NA.

Hogyan méri fel a tanuló(k) értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső
struktúráját? *
Osztályfőnökkel konzultálva, illetve az órán-szünetekben tanúsított viselkedésük, alapján.

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? *
Kollégákkal, iskolai vezetőkkel, szülőkkel, hozzátartozókkal

https://docs.google.com/forms/d/1GDKnU0pIClKhnttDlb3PI5Fazgm7us_OEjiTg3V-sz8/edit#response=ACYDBNh-x5lrTAIgmmdgupUv0M--mRodZ…
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Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez,
vállal? *
Jó a kapcsolat. Keresem a kapcsolatot a kollégákkal, azt ápolom.

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogyan használja fel a
korábbi eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? *
Szóban, írásban, online.

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen
céllal alkalmaz szívesen? *
Példamutatás, IKT eszközökön keresztüli bemutatás, közös zenélés .....

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? *
Utalok rá, megbeszéljük. Angol nyelv, ének-zene, történelem....

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? *
Fellépések szervezése, ismétlés, többszöri bemutatás, felvételek készítése, amit visszahallgatunk

Hogyan fejleszti a tanulók jövőről való gondolkodását? *
Kikérdezés, elősegítem a jövőbeli látás képességét. A tervezés fontosságára hívom fel a figyelmet.

https://docs.google.com/forms/d/1GDKnU0pIClKhnttDlb3PI5Fazgm7us_OEjiTg3V-sz8/edit#response=ACYDBNh-x5lrTAIgmmdgupUv0M--mRodZ…
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Hogyan teremt olyan helyzeteket a tanórán/foglalkozáson, ahol fejleszti a tanulók kritikus,
felelősségteljes gondolkodását a fenntartható fejlődéssel összefüggésben? *
Olyan elvárási követelményeket támasztok, ami reális és elvárható a diák képességeihez mérten. Ezt
folyamatosan következeten.

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? *
Nyugodt, támogató közeget alakítok ki.

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a
motivációs eszközöket? *
Saját példamutatás, illetve fontosnak tartom, hogy a diáktársak eredményeit bemutassam. Ezzel
bizonyítom, hogy az ő számára is elérhető közelségbe kerül a tananyag elsajátítása.

Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? *
Könnyebb a sokszínű előadási mód érzékeltetése.

Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását, gyakorlását, munkáját? *
A rendszeres, kitartó gyakorlás fontosságára való figyelemfelhívással, példamutatással, más előadók
bemutatásával.

Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? *
A sokszínű érdeklődés támogatása, nem padig az elnyomása.

Csoportos oktatás: Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? *
Egyéni oktatás

https://docs.google.com/forms/d/1GDKnU0pIClKhnttDlb3PI5Fazgm7us_OEjiTg3V-sz8/edit#response=ACYDBNh-x5lrTAIgmmdgupUv0M--mRodZ…
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Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? *
Nagyobb figyelmet biztosítok, illetve lehetőséget biztosítok a több gyakorlásra a tanteremben, keresem
a fellépési lehetőségeket, ami újabb lendületet ad.

Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? *
Nyugodt, támogatói, elfogadói légkört alakítok ki, ami amit a tanuló is idővel átvesz.

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? *
Személyiségemből fakadóan.

Csoportos oktatás: Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő
értékeket a munkája során? *
Egyéni oktatás

A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanuló(k) önértékelését
ösztönözni? *
Véleményt kérek tőlük az órák során egy-egy feladat megoldása, illetve az órák után is..

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? *
Napi kapcsolatban vagyok a többi pedagógussal, véleményt cserélünk.

https://docs.google.com/forms/d/1GDKnU0pIClKhnttDlb3PI5Fazgm7us_OEjiTg3V-sz8/edit#response=ACYDBNh-x5lrTAIgmmdgupUv0M--mRodZ…
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Pedagógus önértékelés - interjú a pedagógussal

Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a
kapcsolatot a tanulók szüleivel? *
A személyes kapcsolatot részesítem előnyben, de alkalmazok telefonos, emailes, füzetbe leírt
üzeneteket, használom a Messenger, E-KRETA, Classroom, stb lehetőségeit is.

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés
igényét? *
Minden nap haladjak előre egy kicsit.

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? *
Kiemelkedő a kommunikáció, a gyerekekkel való hangnem megtalálása. Fejlesztendő Az IKT eszközök
adta lehetőség hatékonyabb kiaknázása.

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? *
IKT eszközök nagyobb arányú alkalmazása.

Az űrlapot a(z) Garabonciás Művészeti Iskola domainen belül hozták létre.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/1GDKnU0pIClKhnttDlb3PI5Fazgm7us_OEjiTg3V-sz8/edit#response=ACYDBNh-x5lrTAIgmmdgupUv0M--mRodZ…
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