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A pedagógus neve Mikulics Ádám 

A látogató neve  Pokol Mikós 

A látogatás időpontja 2019. április 30.  

Az óralátogatás helyszíne Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. 4400 
Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.  

Az intézmény pontos neve, 
címe 

Garabonciás Művészeti Iskola. 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6.  

A látogatott pedagógus 
munkaköre 

Néptáncpedagógus 

Foglalkozás/Tevékenység 
megnevezése 

Népi  játék,  néptánc tanítás, játékos készség-és 
képességfejlesztés 

Gyermekcsoport 
megnevezése 

Eötvös Aprók 

Korcsoport Előképző második évfolyam 

Csoport létszáma/jelenlévők 
létszáma 

21 fő/17 fő 

Látogató neve, beosztása Pokol Miklós – Tagintézmény vezető 

 

„A nevelés nem külső és erőszakos kényszerítést, nem a gyerek fejébe töltött tudást jelent, 

hanem külső segítséget egy belső érlelődéshez.”  /Müller Péter/ 

 

Célmeghatározás 
 

Fejlesztendő 
kompetenciaterül
etek 

Cél Sikerkritérium Az 
eredmények 
hatása 

A 
megvalósítás 
kezdete 

A 
megvalósít
ás vége 

Pedagógiai, 
módszertani 
felkészültség 

A 
szakmódszertani 
eszköztár 
folyamatos 
bővítése, 
folyamatos 
megújulás a 
rendszeres 
tapasztalatcsere 
által. Pedagógus 
kollégák eszkö-és 
feladatbankjának 
megismerése.  

A tanulók 
érdeklődéséne
k és 
motivációjának 
fenntartása a 
rendszeres és 
folyamatos 
újdonság 
érzetével.  

Az egyes 
mozgásfejles
ztési 
eljárások 
minél 
színesebb és 
izgalmasabb 
módszerei a 
tanítási 
órákon. A 
minél 
sokoldalúbb 
és színesebb 
módszertani 

2019. 
szeptember 

Folyamatos 



gyakorlatok 
nagyobb 
valószínűségg
el érnek célt 
a csoport 
különböző 
képességekk
el rendelkező 
tagjainál 
(differenci
álás) 

Pedagógiai 
folyamatok, 
tevékenységek 
tervezése 

A különböző 
kognitív 
képességekkel 
rendelkező 
tanulók optimális 
fejlődését 
elősegítő, az 
egyéni fejlődési 
sajátosságokhoz 
igazodó, 
differenciált 
tanítási-tanulási 
folyamatok 
tervezése. Az 
egyes 
szakmódszertani 
feladatokban 
rejlő 
differenciálás 
lehetőségének 
kiaknázása.  

A 
differenciálás 
megjelenése a 
tanítási óra 
valamennyi 
szakaszában. 
Az óra 
szerkezetének, 
cél-és 
feladatrendsze
rének 
harmonizálása 
a különböző 
tudásszinttel 
rendelkező 
tanulók 
igényeivel.  

Folyamatos 
sikerélmény 
a 
tanulócsopor
t minden 
egyes tagja 
számára az 
aktuális 
tudásszintjén
ek megfelelő, 
de azt 
továbbépítő 
feladatok 
megoldása 
által. 
(motiváció 
fenntartása). 
Változatos, 
színes órák, 
melyek 
igazodnak a 
tanulócsopor
t tagjainak 
különböző 
szinten álló 
készségeihez 
és 
képességeihe
z.  

2019. 
szeptember 

Folyamatos 

A tanulás 
támogatása 

Az oktatási 
folyamat során 
használt tárgyi 
eszközkészlet 
fejlesztése, 
ezáltal a tanulási 
környezet minél 

A változatos 
eszközök 
használatának 
csak a 
kreativitás 
szabhat határt. 
Így a játékos 

Még 
ingergazdaga
bb tanítási, 
tanulási 
környezet 
megteremtés
e, mely 

2019. 
szeptember 

2020. 
január 



ingergazdagabbá 
tétele.  

készség-és 
képességfejles
ztő 
gyakorlatok 
még 
inspirálóbbak 
lehetnek a 
gyerekek 
számára 
(motiváció 
fenntartása) 

lehetőséget 
nyújt az 
eltérő 
tudásszinttel 
rendelkező 
növendékek 
folyamatos 
fejlődésére.  

A gyermek 
személyiségének 
megismerése és 
fejlesztése (a 
pszichológia és 
drámapedagógia 
eszköztárán 
keresztül) 

A gyermekek, a 
tanulók sokoldalú 
megismerését 
szolgáló 
pedagógiai-
pszichológiai 
módszerek minél 
alaposabb 
elsajátítása és 
alkalmazása. A 
drámapedagógia 
eszköztárának 
beépítése az 
oktató-nevelő  
munkába (a 
tervezéstől a 
megvalósításig.). 
Olyan pedagógiai 
helyzetek 
teremtése 
amelyek segítik a 
gyermekek, a 
tanulók komplex 
személyiségfejlőd
ését. 

A tanulók 
személyiségén
ek komplex 
fejlődése a 
megismerő 
folyamatok 
által feltárt 
szükségletekre 
alapozva.  
A népi 
gyermekjátéko
k és a 
drámapedagóg
ia párhuzamos 
megjelenése a 
tanítási 
óráimon.  

A környezet 
kihívásaira 
pozitív 
módon 
reagáló, 
kreatív 
problémame
goldó és 
fejlett 
szociális 
érzékkel 
rendelkező 
fiatal 
személyisége
k kialakulása.  

2019. 
szeptember 

Folyamatos 

Pedagógiai 
folyamatok és a 
tanulók 
személyiségfejlődé
sének folyamatos 
értékelése, 
elemzése 

Folyamatos és 
változatos 
értékelési formák 
használata, a 

nevelési-oktatási 
folyamatban a 
diagnosztikus, a 
fejlesztő és 
összegző 
értékelési formák 
alkalmazása.  

A folyamatos 
visszajelzés 
által a fejlődés, 
továbblépés 
irányainak 
kijelölése. 
Reális 
önértékelés 
kialakulásának 
igénye. Saját 
maga előző 

Fejlett 
önismerettel 
és kritikai 
érzékkel 
rendelkező 
személyisége
k kialakítása.  

2019. 
szeptember 

Folyamatos 



Az értékelés 
eredményének, 
tapasztalatainak 
beépítése a 
további tervező 
folyamatokba.  

tudásszintjéhe
z mért 
értékelési 
rendszer.  

Kommunikáció és 
szakmai 
együttműködés, 
problémamegoldá
s 

Minden egyes 
pedagógiai 
munkaforma 
során érthető, 
tiszta és világos 
kommunikáció a 
növendékek 
irányába.  

Az egyes 
feladatok 
során adott 
instrukciók 
világossá és 
egyértelművé 
válnak a 
növendékek 
számáragyor
sabb korrekció 

Az óra 
vezetése 
kiegyensúlyo
zottabbá 
váliknyugo
dt tanulási 
környezet 

2019. 
szeptember 

Folyamatos 

Elkötelezettség és 
szakmai 
felelősségvállalás a 
szakmai fejlődésért 

Részt venni 
szakmai 
kooperációkban, 
problémafelvetés
ekkel, 
javaslatokkal élni, 
s ezek által 
kezdeményező 
szerepet vállalni 
az adott oktatási 
intézmény 
tantesületén 
belül.  

Művészeti 
projektek 
megvalósulása 
különböző 
művészeti 
területek 
képviselőinek 
kooperációjáb
annyitott 
személyiség, 
fejlett 
kooperációs 
képesség.  

Más 
művészeti, 
illetve 
műveltségi 
területek 
módszertani 
eszköztárána
k 
megismerése
, s adaptálása 
a 
néptáncpeda
gógiai cél-és 
feladatrendsz
erébe 
illesztve.  

2019. 
szeptember 

Folyamatos 

   

 

                                                                                                                     Mikulics Ádám 

        Néptáncpedagógus 

 

 

  


