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Mészáros Béla

mbela.yamaha@gmail.com

Pedagógus ellenőrzés/é�ékelés - 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 *

Kitöltő email címe *

Kitöltő email beosztása *

igazgató
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Nyíregyháza - Eötvös Telephely
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Előkészítési szakasz

2022.01.04/Online (előzetes bejelentés nélkül) / Opre Edina

NA

NA

Helyszíni ellenőrzés/látogatás

Látogatás helyszíne *

Látogatás időpontja *

01 04 2022

Jegyzőkönyvkészítés dátuma *

01 21 2022

Kapcsolatfelvétel időpontja, módja, személye *

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

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?
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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.

OEEO-KM

Opre Edina

NA

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

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

Helyszíni dokumentumelemzés *
Milyen dokumentumok vizsgálatára került sor?
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NA

NA

NA

NA

Interjúk *
Kivel készült a vezetői interjú? Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő interjúkérdés(ek)
feltevésére került sor a pedagógussal készített interjú során?

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.

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

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. *
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NA

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

Észrevétel, tapasztalat *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Mészáros Béla

mbela.yamaha@gmail.com

Az óra/foglalkozás alapadatai

Opre Edina

Pedagógus öné�ékelés - 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 *

Kitöltő e-mail címe *

Kitöltő státusza *

Intézményi értékelő

Látogatott pedagógus neve *
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Nyíregyháza - Eötvös

Vizuális alkotógyakorlat

Saját mesehős ábrázolása

OEEO-KM

HH

/

NN

/

ÉÉÉÉ

Idő

:

Látogatás helyszíne/Telephely *

Látogatott tanóra *

Látogatott tanóra témája *

Látogatott osztály/csoport/tanuló *

Látogatás dátuma *

01 04 2022

Látogatás ideje *

15 30

Látogatás módja *

On-line
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Az óralátogatás megfigyelési szempontjai

Moderátor

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Milyen volt a pedagógus stílusa? *

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? *

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

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

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

Egy pályázati kiírásnak megfelelő, a gyerekek személyiségéhez közelálló un. saját mesehőst kellett 
ábrázolni a grafika eszközeivel. 

0 1 2 3 4 5

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? *

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

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

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az
óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? *
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0 1 2 3 4 5

Laza óraszervezés, a saját feladatok megoldásához teljes mértékben alkalnmazható moderátori, segítő 
eljárásokkal, eszközökkel vezetett órának maga az óra légköre motiváló.

0 1 2 3 4 5

A csoportos foglalkozás keretei között ez a feladat teljes mértékben alkalmas az egyéni képességek 
kibontakoztatására, és lehetőséget teremt a személyiségfejlesztésre.

Bár a feladat egyéni munkák elkészítésére alkalmas, a közös munka, ötletelés alkalmas a 
közösségfejléesztésre.

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

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

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

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

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

Egymás munkájának megfigyelése, az egyéni ötletek "közkincsé" tétele jó eszköznek bizonyult.

NA

Egyéni beszélgetés, javítás alatt.

0 1 2 3 4 5

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

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

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? *

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

Mennyire volt előkészített a házi feladat? *

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

Igen
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0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

A foglalkozásnak az utolsó 20 percét láttam, teljes képet nem kaptam a teljes munkáról. 
Az óra kötetlen hangulata, a pedagógus óravezetési stílusa meggyőző volt. 
A gyerekek fokozatosan hagyták el a termet, volt akinek 16:00-tól elfoglaltsága volt, csak 1-2 tanuló 
maradt az órarendi óra végéig (17:00).

A megadott órakeret "laza" értelmezése.

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

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. *

Megjegyzés, feljegyzés *

Észrevétel, tapasztalat *
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A tantervi követelménynek megfelelő órakeret maximális kihasználására való törekvés!

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

Változtatás igényének megfogalmazása *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Opre Edina Irén

anubisz1981@gmail.com

Az óra/foglalkozás alapadatai

Opre Edina Irén

Pedagógus öné�ékelés - 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 *

Kitöltő e-mail címe *

Kitöltő státusza *

Látogatott pedagógus

Látogatott pedagógus neve *
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Nyíregyháza-Eötvös

Vizuális alkotógyakorlat

A1 Betűkompozíciók, amelyekben a betű formája tükrözi a szó jelentését: vihar- villámot formázó 
betűvel leírva. (szellő, tornádó, zivatar, gombóc, csillogó, zűrzavar…) A2 Ünnepi hangulat A3 A népi 
kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája motívumok gyűjtése Továbbélése napjainkban A4 
Képkiegészítés rész és egész viszonya A5 Illusztráció készítése A6 Épületdíszítések, minták gyűjtése, 
rajzolásuk vázlatfüzetbe (Könyvek, internet)

A1,2,3,4,5,6

HH

/

NN

/

ÉÉÉÉ

Idő

:

Látogatás helyszíne/Telephely *

Látogatott tanóra *

Látogatott tanóra témája *

Látogatott osztály/csoport/tanuló *

Látogatás dátuma *

01 04 2022

Látogatás ideje *

15 40
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Az óralátogatás megfigyelési szempontjai

Kedves.

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Látogatás módja *

On-line

Milyen volt a pedagógus stílusa? *

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? *

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

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? *
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0 1 2 3 4 5

A közlekedés az illusztráció, az épületek és betűk témakörében az új szerkezetek, a környezetvédelem, 
napjaink lehetőségei megjelent a téma megbeszélésénél és feldolgozásánál.

Vegyes csoportom van, mindig van egy ráhangoló feladat, amely mindenkinek kötelező, majd a 
megadott fokozat (A1, 2 stb.) szerint kapják az egyéni kihívásokat.   Mindig megadom a  feladat pontos 
magyarázatát, hozzá kapcsolódó segédletet, felhasználási területeit,  egyéni hasznosságát.

0 1 2 3 4 5

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

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? *

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

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának
elérését? *
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0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Várható munkák, hasonló korú gyerekektől (Én is képes vagyok rá!). Témához kapcsolódó szemléltetés, 
valamint a közös ötletelés.

0 1 2 3 4 5

Egyéni segítségnyújtás a különböző képességekkel rendelkező  diákoknak. A közös értékelések az 
önkritika megfogalmazásával a saját munkák értékelésével.

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

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

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

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

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök
segítették ezt? *
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Építő kritika megfogalmazása mások munkájának értékelésével.  Gondolattérkép készítése.

Egyéni segítségnyújtással.

A feladatok értékelésével, elemzésével. Különböző dolgokkal foglalkoznak csoporton belül, de közösen 
értékelünk, az alkotás során figyelemmel kísérjük egymást.

Alkotásuk értékelésénél.

A táblán felhelyezett munkákat egyénileg elemezzük.

0 1 2 3 4 5

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

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

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

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? *

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

Mennyire volt előkészített a házi feladat? *
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0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Nincs.

Egyre gyorsabban oldják meg a feladatokat!

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

Igen

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

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. *

Megjegyzés, feljegyzés *

Észrevétel, tapasztalat *
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Az illusztrációknál több példát mutattam volna.

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

Változtatás igényének megfogalmazása *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Mészáros Béla

mbela.yamaha@gmail.com

Pedagógus ellenőrzés/é�ékelés - 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 *

Kitöltő email címe *

Kitöltő email beosztása *

igazgató
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Nyíregyháza - Eötvös Telephely

HH

/

NN

/

ÉÉÉÉ

HH

/

NN

/

ÉÉÉÉ

Előkészítési szakasz

2022.01.26 /Online / Opre Edina

NA

Tanmenet / Tematikus terv / ÓraTERV

Helyszíni ellenőrzés/látogatás

Látogatás helyszíne *

Látogatás időpontja *

01 26 2022

Jegyzőkönyvkészítés dátuma *

01 26 2022

Kapcsolatfelvétel időpontja, módja, személye *

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

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?
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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.

OEEO-KM

Opre Edina

Óraterv

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

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

Helyszíni dokumentumelemzés *
Milyen dokumentumok vizsgálatára került sor?
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NA

NA

NA

NA

Interjúk *
Kivel készült a vezetői interjú? Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő interjúkérdés(ek)
feltevésére került sor a pedagógussal készített interjú során?

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.

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

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. *
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NA

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

Észrevétel, tapasztalat *

 Űrlapok
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Óraterv 
A pedagógus neve: Opre Edina Irén 

A pedagógus 

beosztása: 

Grafika tanár 

Az iskola neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

Műveltségi terület: Művészetek, képző-, és iparművészeti ág 

Tantárgy: Grafika és festészet alapjai 

Növendék: Csoport 

Osztály: A1, A2, A3 

Az óra témája: A1 Tustinta technikája  

A2 Tustinta technikája, diófapác, színezett festékek  

A3 Az időszámítás eszközei (naptárak, órák stb.). 

Az óra cél- és 

feladatrendszere: 

Esztétikai-, értelmi-, érzelmi nevelés. Eszközhasználatuk, technikai ismereteik fejlesztése. Képesek legyenek meglévő 

ismereteiket kamatoztatni.  A régi kor írásmódjának megismerése. A tustinta és diófapác használatával való 

megismerkedés, ezek fentarthatósági lehetőségei. Előzetes ismereteik feltárása a vízfestékről tanultakról, 

tapasztaltakról. Manuális képességek, kommunikáció és koncentráció fejlesztése. Az idő, a naptárokhoz kapcsolódó 

ismeretek elmélyítése, azok rajzi megjelenítésének lehetőségei. 

Az óra didaktikai 

feladatai: 

A figyelem felkeltése, a tanuló informálása a célról, régi ismeretek felidézése, új ismeretek 

nyújtása, rendszerezés és rögzítés, alkalmazás, ellenőrzés és értékelés. A technikában rejlő  

lehetőségek megismerése, azok alkalmazása a saját munkák kivitelezése során. Fizikai 

tapasztalások irányított tapasztalásokon keresztül. Önálló gyakorlat, folyamatos értékelés, 

segítségnyújtás, visszautalás előkészítése a következő kapcsolódó órához. 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

Technika életvitel, művészettörténet, fizika, földrajz (csillagászat), történelem, biológia, kémia, környezetismeret 

Felhasznált 

források: 

https://www.youtube.com/watch?v=O_5gppBkamg 

https://www.youtube.com/watch?v=edB3PSWxap8 

https://www.youtube.com/watch?v=O_5gppBkamg 

https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/festek/tus.html 

CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAI

EB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEB4

6BggAEAUQHlCKBFiIH2DoIGgAcAB4BIABsAGIAa0OkgEEMC4xNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA

wAEB 

https://www.youtube.com/watch?v=O_5gppBkamg
https://www.youtube.com/watch?v=edB3PSWxap8
https://www.youtube.com/watch?v=O_5gppBkamg
https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/festek/tus.html


https://hu.wikipedia.org/wiki/Tusr%C3%BAd 

A megvalósítás 

időpontja: 

2022. 01. 26. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tusr%C3%BAd


Időkeret Az óra tartalma és menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

 Óra előtti szervezés: teremrend, eszközök, fertőtlenítés    Az előkészületek 

segítik az órai 

gördülékeny 

munkát. 

Legtöbbször a 

gyerekek 

segítségét kérem, 

általa könnyedén 

kialakítható a 

gyerekekben a 

szervezettség és 

anyagismeret, 

valamint a 

munkafolyamatok 

átláthatósága.   

5 perc Motiváció 

https://www.youtube.com/watch?v=edB3PSWxap8 

 

Frontális Egyéni Projektor, 

laptop 

 

3 perc A látottak közös megbeszélése. Utalás előző óráinkra a 

betű fontosságára, annak hétköznapi használhatóságára. 

Az íróeszköz történelmi visszatekintésével átvezetés 

annak művészi felhasználására. 

Az időszámítás, a letűnt korok felfogásai szerinti, az 

idő követését segítő feljegyzések, dokumentáció is a tus 

segítségével készült. 

   

Kérdve kifejtés, 

tanár-diák 

interakció. 

Egyéni Ppt. Meglévő 

ismereteik 

felidézése. 

 



10 perc Gyakorlat a mártogatós tollal való írásra. Közös 

munka, tanári bemutató. 

-technikai tanácsok 

-munkavédelem 

-Naptároldal készítése csak szövegre hagyatkozva 

(Aktuális heti nézetünk). 

 

Tanári közlés Egyéni Tus, újságpapír, 

rajzlap, 

törlőkendő, 

tollak 

Előre elkészített 

eszközök 

kiosztása. 

Közben 

ismertetem a tus 

történetét, 

ismérveit. A 

fentarthatóság 

lehetőségének 

ismertetése a 

felhasznált 

alapanyagok 

kapcsán. 

3 perc Kínai tusfestésről rövid videó megtekintése. 

https://www.youtube.com/watch?v=O_5gppBkamg 
 

Frontális Egyéni videó A videó 5 perces, 

de csak bizonyos 

részleteit nézzük. 

15 perc 

  
Az előzőekben látottakra asszociálva további példákat 

elemzünk. Rövid technikai gyakorlat után, önálló 

munka! 

Kérdve kifejtés, 

elemzés 

Egyéni Tus, újságpapír, 

rajzlap, 

törlőkendő, 

tollak, 

hurkapálcika 

Munka közben 

folyamatos 

segítségnyújtás, 

egyéni igények  

szerint. 

 

A vizuális 

szaknyelv 

elmélyítése.  

5 perc Az elkészült munkák értékelése. Előre összetolt 

asztalokat kőrbe állva értékeljük az órai munkákat. 

Egyéni 

megnyilvánulások, 

rávezetések. 

Egyéni Elkészült 

munkadarabok 

Egészséges 

önkritika, mások 

munkájának 

tiszteletére való 

nevelés. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O_5gppBkamg


Időkeret Az óra tartalma és menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

 Óra előtti szervezés: teremrend, eszközök,     Fontos, hogy az 

előkészületek ne a 

tanórát terheljék. 

2 perc Az előző órán megkezdett téma gyors átismétlése. Kérdve kifejtés, 

tanár-diák 

interakció. 

   

5 perc Új anyagunk a diófapác széles felhasználási 

lehetőségeinek ismertetése. Koncentrálva a 

művészi képalkotás gazdagságára.  

    
 

  
 

Frontális Egyéni Ppt. Meglévő ismereteik 

felidézése. 

10 perc  Közös munka, tanári bemutató. 

-technikai tanácsok 

-munkavédelem 

Tanári közlés Egyéni Diófapác, 

újságpapír, 

rajzlap, ecset, 

pálcika, 

törlőkendő 

Előre elkészített 

eszközök kiosztása. 

Párhuzam az 

akvarell 

technikával. 

2 perc A tusfújás/pácfújás technikája, tanári bemutató 

segítségével. A tusfújás, részben véletlen szülte 

alakzatok tovább gondolásának lehetősége. 

Frontális Egyéni Újságpapír, 

rajzlap, szívószál, 

törlőkendő, ecset 

Fentarthatóság 

lehetősége. 



  
 

20 perc  Az előzőekben látottakra asszociálva további 

példákat elemzünk. Rövid technikai gyakorlat 

után, önálló munka! 

Egy önállóan választott hónap megjelenítése, kép 

és szöveg kapcsolata a tanult technikával (A/3). 

Egyéni 

megnyilvánulások, 

rávezetések. 

Egyéni Tus, újságpapír, 

rajzlap, 

törlőkendő, 

tollak, 

hurkapálcika 

Munka közben 

folyamatos 

segítségnyújtás, 

egyéni igények  

szerint. 

 

A vizuális 

szaknyelv 

elmélyítése.  

6 perc Az elkészült munkák értékelése. Előre összetolt 

asztalokat kőrbe állva értékeljük az órai 

munkákat. 

Frontális Egyéni Elkészült 

munkadarabok 

Egészséges 

önkritika, mások 

munkájának 

tiszteletére való 

nevelés. 

 



1 

Garabonciás Művészeti Iskola 

Nyíregyháza-Eötvös 

 

Pedagógus önértékelés 

2021/2022 

Tematikus terv 

 

Művészeti ág Tanszak Tantárgy Tagozat Évfolyam 
Éves 

óraszám 

Képző- és iparművészet  Grafika Grafika és festészet alapjai A 1-2-3 72 

 

Tantervi követelmény: 

A1 A környezet szépségeire, harmóniájára nyitott, érzékeny szemlélet kialakítása. A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és 

anyaghasználati készség fejlesztése. Az alapvető vizuális kifejezőeszközökkel; vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval 

kapcsolatos tapasztalatok játékos gazdagítása. A képalkotáshoz szükséges érzékelés és észlelés, tapasztalás és technikai ismeret átadása.  

Örömteli, motivált, a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotólégkör. Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

A2 A gyerekek vizuális kultúrájának fejlesztése. A vizuális nevelés célja, hogy segítse a tanulókat a látható világ jelenségei, a vizuális művészeti 

alkotásai között való eligazodásában.  A képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúrának olyan 

részterületei, amelyeknek a tartalmai végig kísérik a közoktatásban a vizuális nevelést. 

A3 A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése. A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, 

kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok gazdagítása. A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása. Örömteli 
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munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. Az önkifejezés 

változatos formáinak alkalmazása. 

Év végi követelmény: 

A1 A tanuló ismerje: a vonal megjelenési formáit, a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, a forma, folt, felület és textúra jelentését 

és létrehozásának lehetőségeit, a díszítés sajátosságait, a nyomhagyás egyszerű technikáit, a kompozíciós alapismereteket, az illusztratív 

ábrázolás alapjait. 

Legyen képes: mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, forma, folt, felület és textúra 

létrehozására, a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, önálló képalkotásra, gyűjtemény létrehozására, eszközhasználati és 

munkavédelmi szabályok betartására. 

A2 A tanuló ismerje: vonal a térképző szerepét, a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, felület és textúra kontrasztok létrehozásának 

lehetőségeit, a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, a díszítés sajátosságait, a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, a kiemelés 

módjait, az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 

Legyen képes: vonalvariációk létrehozására, a lelki minőségek kifejezésére, felület és textúra kontrasztok létrehozására, egyszerű nyomatok 

készítésére, képalkotásra, gyűjtemény létrehozására, eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

A3 A tanuló ismerje: a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, a színek egymáshoz való viszonyát, a színek érzelmi 

minőségét, a színharmóniákat, színkontrasztokat, a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, a funkció és díszítés kapcsolatát, a 

dombornyomat készítésének technikáját. 

Legyen képes: a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 

dombornyomat készítésére, a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
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A1 

III. tematikai egység: Vizuális kommunikáció, jelrendszerek, kifejezőeszközök 14 óra 

Óraszám Az óra témája 

1. 

A betű, mint grafikai jel. A betű megjelenését meghatározó tényezők: szélesség-magasság, a betűszárak vastagsága = egyéni 

karakterjegyek alapjai. Álló és dőlt betűk. Szabványbetűk. Írott sajtóban megjelenő betűk vizsgálata. Magyar irodalmi, 

kulturális, gyerek szaklapok elemzése. 

2. 

A betű megjelenését meghatározó tényezők: szélesség-magasság, a betűszárak vastagsága = egyéni karakterjegyek alapjai. Álló 

és dőlt betűk. Szabványbetűk. Írott sajtóban megjelenő betűk vizsgálata. Magyar irodalmi, kulturális, gyerek szaklapok 

elemzése. 

3. Féléves értékelés, kiállítás szervezése, meglévő rajzok válogatása, paszpartuzása, szakmai véleményezése. 

4. Féléves értékelés, kiállítás szervezése, meglévő rajzok válogatása, paszpartuzása szakmai véleményezése. 

5. Fotómontázs technikája. Elvont gondolati tartalmak megjelenítése, pl. fájdalom, meghökkentés, nyugalom 

6. Fotómontázs technikája. Elvont gondolati tartalmak megjelenítése, pl. fájdalom, meghökkentés, nyugalom 

7. Tustinta technikája 

8. Tustinta technikája 

9. A vonal sokféleségének vizsgálata. Nonfiguratív kompozíciók készítése a vonal különböző karaktereit bemutatva. 

10. A vonal sokféleségének vizsgálata. Nonfiguratív kompozíciók készítése a vonal különböző karaktereit bemutatva. 

11. A pont és folt lehetőségei, képalkotó szerepei a síkon 

12. A pont és folt lehetőségei, képalkotó szerepei a síkon 

13. 

Adott látvány fény -árnyék viszonyainak ábrázolása a síkon. Szénrajz, A/3-as papíron. Az égetett és a préselt szén eltérő 

tulajdonságainak megismerése. (Fő tömeg meghatározása, szélesség és magasság egymáshoz való viszonyai, a lapon való 

elhelyezés fontossága, téri jelleg visszaadása tónusokkal, a kép fokozatos fejlesztése.) 

14. 

Adott látvány fény -árnyék viszonyainak ábrázolása a síkon. Szénrajz, A/3-as papíron. Az égetett és a préselt szén eltérő 

tulajdonságainak megismerése. (Fő tömeg meghatározása, szélesség és magasság egymáshoz való viszonyai, a lapon való 

elhelyezés fontossága, téri jelleg visszaadása tónusokkal, a kép fokozatos fejlesztése.) 
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A2 

IV. tematikai egység: Vizuális kommunikáció, jelrendszerek 10 óra 

Óraszám Az óra témája 

1. Féléves értékelés, kiállítás szervezése, meglévő rajzok válogatása, paszpartuzása stb. 

2. Féléves értékelés, kiállítás szervezése, meglévő rajzok válogatása, paszpartuzása stb. 

3. Fotómontázs technikája. Plakátkészítés meghatározott témához. 

4. Fotómontázs technikája. Plakátkészítés meghatározott témához. 

5. Tustinta technikája, diófapác, színezett festékek. 

6. Tustinta technikája, diófapác, színezett festékek. 

7. A vonal sokféleségének vizsgálata. Nonfiguratív kompozíciók készítése a vonal különböző karaktereit bemutatva. 

8. A vonal sokféleségének vizsgálata. Nonfiguratív kompozíciók készítése a vonal különböző karaktereit bemutatva. 

9. 
Adott látvány fény -árnyék viszonyainak ábrázolása a síkon. Szénrajz, A/2-as papíron. Az égetett és a préselt szén eltérő 

tulajdonságainak megismerése. 

10. 
Adott látvány fény -árnyék viszonyainak ábrázolása a síkon. Szénrajz, A/2-as papíron. Az égetett és a préselt szén eltérő 

tulajdonságainak megismerése. 
 

 

A3 

III. tematikai egység: Népi kultúránk, tárgyalkotó művészet 14 óra 

Óraszám Az óra témája 

1. A téli ünnepi kör szokásai, jellegzetes tárgyai. 

2. A téli ünnepi kör szokásai, jellegzetes tárgyai. 

3. Téli hangulat a lakberendezésben (A lakás díszei). 
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4. Téli hangulat a lakberendezésben (A lakás díszei). 

5. Karácsony a szeretet ünnepe. 

6. Karácsony a szeretet ünnepe. 

7. Az időszámítás eszközei I. (naptárak, órák stb.). 

8. Az időszámítás eszközei I. (naptárak, órák stb.). 

9. Az időszámítás eszközei II. (öröknaptár készítése). 

10. Az időszámítás eszközei II. (öröknaptár készítése). 

11. A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája. 

12. A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája. 

13. A magyar népmesék illusztrációi. 

14. A magyar népmesék illusztrációi. 

 

 

Opre Edina Irén 
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GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANMENET 

2021/2022-es tanév 

 
Az Iskola teljes neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

 

Az összeállító tanár neve: Opre Edina Irén 

 

Az összeállító tanár szakja: rajz és vizuális kommunikáció, etika szakirány 

 

Évfolyam: A1 

 

Cél- és feladatrendszer: A gyerekek vizuális kultúrájának fejlesztése. A vizuális nevelés célja, hogy segítse a tanulókat a 

látható világ jelenségei, a vizuális művészeti alkotásai között való eligazodásában.  A képzőművészet, vizuális 

kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúrának olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a 

közoktatásban a vizuális nevelést. 

 

Kompetenciaterületek: Esztétikai-művészi, anyanyelvi, természettudományos, digitális, szociális, problémamegoldó  

kompetenciák. 

Kulcskompetenciák: Digitális, szociális 
 

 

 

Jóváhagyási adatok: Nyíregyháza, 2021. 09. 30. 
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ÓRA 
TÉMA, TANANYAG 

 

FEJLESZTÉSI 

CÉLOK 

(Képesség, 

készségfejlesztés) 

 

ALKALMAZO

TT 

MÓDSZEREK 

SZEMLÉL-

TETÉS, 

ESZKÖZÖK 

DIDAKTIKAI 

FELADATOK 

KAPCSO-

LÓDÁSI PONT 

ELLEN-ŐRZÉS, 

GYAKOR-LÁS 
REFLEXIÓ 

1. 

Tűzvédelmi, balesetvédelmi 

és közlekedés-biztonsági 

oktatás 

 

-kommunikáció, 

együttműködés 

frontális 

osztálymunka 

-ppt. bemutató 

- rajzi eszközök 

- már meglévő 

névjegykártyák 

- előismeretek 

felidézése 

- következtetés 

absztrakciók 

nyelvtan, 

írástörténet, 

házirend, tűz- és 

balesetvédelem 

 

 

 

 

Ellenőrzés-

Gyakorlás 

 

Minden újonnan 

tanult technika 

mindig a 

gyakorlat során 

nyer 
létjogosultságot.  

 

2. 

Garabonciás Művészeti 

Iskola rövid bemutatása  
(Adminisztrációk, DÖK 
képviselő választása.) 
 

-kommunikáció, 

együttműködés 

frontális 

osztálymunka 

-ppt. bemutató 

- rajzi eszközök 

- már meglévő 

névjegykártyák 

- előismeretek 

felidézése 

- következtetés 

absztrakciók 

nyelvtan, 

írástörténet, 

házirend, tűz- és 

balesetvédelem 

 

3. 

Színes technikák I. 

Ismerkedés az akvarellel 

(vizes és száraz alap, feszítés, 

a papír adta egyéb technikai 

lehetőségek elsajátítása)  

 

-egyéni önkifejezés, 

technikai 

tudásfejlesztés 

- frontális 

osztálymunka 

- differenciálás 

a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

-akvarell festék, 

papír 

-ecsetek 

- szivacs, puha 

rongy 

- enyves papír 

- rajztábla 

- új 

ismeretszerzés 

- a feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

technika, 

művészettörténet 

 

4. 

Színes technikák I. 

Ismerkedés az akvarellel 

(vizes és száraz alap, feszítés, 

a papír adta egyéb technikai 

lehetőségek elsajátítása)  

 

-egyéni önkifejezés, 

technikai 

tudásfejlesztés 

- frontális 

osztálymunka 

- differenciálás 

a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

-akvarell festék, 

papír 

-ecsetek 

- szivacs, puha 

rongy 

- enyves papír 

- rajztábla 

- új 

ismeretszerzés 

- a feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

technika, 

művészettörténet 

 

5. 

 Színes technikák II. 

A zsírkréta, akrill festék, 

akvarell és színes ceruza adta 

technikai lehetőségek 

kipróbálása. (Hogyan 

viselkednek különböző 

papírokon.) 

 

 

-egyéni önkifejezés, 

technikai 

tudásfejlesztés 

- frontális 

osztálymunka 

- differenciálás 

a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

- zsírkréta, akrill, 

színes ceruza és 

akvarell c. - új 

ismeretszerzés 

- a feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

technika, 

művészettörténet 

 

6. 

 Színes technikák II. 

A zsírkréta, akrill festék, 

akvarell és színes ceruza adta 

technikai lehetőségek 

kipróbálása. (Hogyan 

viselkednek különböző 

-egyéni önkifejezés, 

technikai 

tudásfejlesztés 

- frontális 

osztálymunka 

- differenciálás 

a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

- zsírkréta, akrill, 

színes ceruza és 

akvarell c. 

- új 

ismeretszerzés 

- a feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

technika, 

művészettörténet 
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papírokon.) 

 

 

7. 

Színes technikák III. 

A filctoll eredete, típusai. 

Hogyan viselkednek a 

papírtípusokon?  

 

-egyéni önkifejezés, 

technikai 

tudásfejlesztés 

- frontális 

osztálymunka 

- differenciálás 

a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

- filctoll 

- papírtípusok, 

szilikonos kenő 

-saját munkák 

példaként 

- új 

ismeretszerzés 

- a feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

technika, 

művészettörténet 

 

8. 

Színes technikák III. 

A filctoll eredete, típusai. 

Hogyan viselkednek a 

papírtípusokon?  

 

-egyéni önkifejezés, 

technikai 

tudásfejlesztés 

- frontális 

osztálymunka 

- differenciálás 

a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

- filctoll 

- papírtípusok, 

szilikonos kenő 

-saját munkák 

példaként 

- új 

ismeretszerzés 

- a feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

technika, 

művészettörténet 

 

9. 

Az eddig tanult színes 

technikák alkalmazása. 

 

-önálló képalakítási 

készségek 

fejlesztése 

-egyéni munka 

-frontális munka 

- az eddig 

használt színes 

eszközök 

- aktuális 

pályázati kiírások, 

hozzá kapcsolódó 

digitális anyag 

- alkalmazó 

ellenőrzés 
- művészettörténet 

 

10. 

Az eddig tanult színes 

technikák alkalmazása. 

 

-önálló képalakítási 

készségek 

fejlesztése 

-egyéni munka 

-frontális munka 

- az eddig 

használt színes 

eszközök 

- aktuális 

pályázati kiírások, 

hozzá kapcsolódó 

digitális anyag 

- alkalmazó 

ellenőrzés 
- művészettörténet 

 

11. 

A megkezdett munkák 

bejezése (pályázatos, önálló) 

 

-kitartás fejlesztése 

-önálló 

gondolkodás. 

problémamegoldás 

-egyéni munka 

-frontális munka 

- különböző 

rajzeszközök - 

fogalomalkotás 
- technika 

 

12. 

A megkezdett munkák 

bejezése (pályázatos, önálló) 

 

-kitartás fejlesztése 

-önálló 

gondolkodás. 

problémamegoldás 

-egyéni munka 

-frontális munka 

- különböző 

rajzeszközök - 

fogalomalkotás 
- technika 

 

13. 

A rollázs technikája 

(hajtogatás, ragasztás, a képek 

pontos összeillesztése) 
 

-kreativitás, 

látásmód, 

kézügyesség 
fejlesztése 

-frontális és 

egyéni munka 

-meglévő rajzok, 

olló, ragasztó, 

vonalzó 

- alkalmazás 

- 

értékelés,ellenőr
zés 

- technika, 

művészettörténet 

 

14. 
A rollázs technikája 

(hajtogatás, ragasztás, a képek 

-kreativitás, 

látásmód, 

-frontális és 

egyéni munka 

-meglévő rajzok, 

olló, ragasztó, 

- alkalmazás 

- 

- technika, 

művészettörténet 
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pontos összeillesztése) 

 

kézügyesség 

fejlesztése 

vonalzó értékelés,ellenőr

zés 

15. 

Közös képalkotás 

Képrészletek összeillesztése 

egy képpé.  

 

-

kommunikáció,fejle

sztése 

-csoportban való 

összehangolt 

munkavégzés 

Tanári 

magyarázat, a 

tanulók egy 

hosszabb 

projekten 

dolgoznak 

-fénymásolatok, 

színes eszközök 

-alkalmazó 

ellenőrzés 
-irodalom 

 

16. 

Közös képalkotás 

Képrészletek összeillesztése 

egy képpé.  

 

-

kommunikáció,fejle

sztése 

-csoportban való 

összehangolt 

munkavégzés 

Tanári 

magyarázat, a 

tanulók egy 

hosszabb 

projekten 

dolgoznak 

-fénymásolatok, 

színes eszközök 

-alkalmazó 

ellenőrzés 
-irodalom 

 

17. 

Textiliák 

mindennapjainkban. A textil 

adta lehetőségek kiaknázása 

a kép- és tárgyalkotásban 

-kézügyesség, 

kitartás fejlesztése 

Tanári 

magyarázat 

- tapétaragasztó, 

újságok, tálak, 

ecsetek, festék, 

préselt növények, 

szivacs, rongy 

 

-ismeretszerzés, 

fogalomalkotás 

- irodalom, 

művészettörténet, 

technika 

 

18. 

Textiliák 

mindennapjainkban. A textil 
adta lehetőségek kiaknázása 

a kép- és tárgyalkotásban 

-kézügyesség, 
kitartás fejlesztése 

Tanári 

magyarázat -ismeretszerzés, 
fogalomalkotás 

- irodalom, 

művészettörténet, 
technika 

 

19. 

Átírás színekkel.   

Adj nevet a különböző 

árnyalatú színeknek! (Játékok 

színekkel.) 

Beállított csendéletről fess úgy 
kompozíciót, hogy a tárgyak 

eredeti színétől 

elvonatkoztatsz, és egy másik, 

kapott műalkotásban szereplő 

színeket veszed alapul, 

ügyelve az arányokra. 

-kreatív 
gondolkodás, 

színérzékenység 

fejlesztése 

-tanári 

magyarázat 

- tempera, 

vízfesték, 

különböző 

papírok 

- ppt. 

- meglévő 

ismeretek 
kamatoztatása 

- parafrázis, 

mint új fogalom 

- művészettörténet 

 

20. 

Átírás színekkel.   

Adj nevet a különböző 

árnyalatú színeknek! (Játékok 

színekkel.) 

Beállított csendéletről fess úgy 

kompozíciót, hogy a tárgyak 

eredeti színétől 

elvonatkoztatsz, és egy másik, 

kapott műalkotásban szereplő 

színeket veszed alapul, 

-kreatív 

gondolkodás, 

színérzékenység 

fejlesztése 

-tanári 

magyarázat 

- tempera, 

vízfesték, 

különböző 

papírok 

- ppt. 

- meglévő 

ismeretek 

kamatoztatása 

- parafrázis, 

mint új fogalom 

- művészettörténet 
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ügyelve az arányokra. 

 

21. 

Papírmetszet technikája 

A papírmetszet egy 

sokszorosított grafikai eljárás. 

A sokszorosított grafikát – 

mint neve is mutatja – az 

különbözteti meg az egyeditől, 

hogy több példány készíthető 

belőle, és valamennyi példány 

eredetinek tekinthető. 

 

- kézügyesség, 

összpontosítás, 

figyelem, 

gondolkodás, 

egyéni szabadság 

- tanári 

magyarázat, 

önálló tanulói 

munka 

- olló, ragasztó, 

karton, 

nyomdafesték 

- ppt. 
- rendszerezés 

és rögzítés, új 

fogalom 

- 

művészettörténet, 

technika 

 

22. 

Papírmetszet technikája 

A papírmetszet egy 

sokszorosított grafikai eljárás. 

A sokszorosított grafikát – 

mint neve is mutatja – az 

különbözteti meg az egyeditől, 

hogy több példány készíthető 

belőle, és valamennyi példány 

eredetinek tekinthető. 

 

- kézügyesség, 

összpontosítás, 

figyelem, 

gondolkodás, 

egyéni szabadság 

- tanári 

magyarázat, 

önálló tanulói 

munka 

- olló, ragasztó, 

karton, 

nyomdafesték 

- ppt. 
- rendszerezés 

és rögzítés, új 

fogalom 

- 

művészettörténet, 

technika 

 

23. 

Hidegtű technikája 

A hidegtű vagy pusztatű 

mélynyomású sokszorosító 

grafikai eljárás.  

 

- kézügyesség, 

összpontosítás, 

figyelem, 

gondolkodás, 

egyéni szabadság 

-frontális, 

egyéni munka 

- CD lemez, 

karcolótű, 

rajzlapok, 

nyomdafesték, 

indigó, ceruza, 

ppt. bemutató 

- új ismeret, 

fogalomalkotás 

művészettörténet, 

technika, 

irodalom 

 

24. 

Hidegtű technikája 

A hidegtű vagy pusztatű 

mélynyomású sokszorosító 

grafikai eljárás.  

 

- kézügyesség, 

összpontosítás, 

figyelem, 

gondolkodás, 

egyéni szabadság 

-frontális, 

egyéni munka 

- CD lemez, 

karcolótű, 

rajzlapok, 

nyomdafesték, 

indigó, ceruza, 

ppt. bemutató 

- új ismeret, 

fogalomalkotás 

művészettörténet, 

technika, 

irodalom 

 

25. 

Téli ünnepkör I. 

Népi és mai családi szokások, 

hagyományok összevetése. 

 

-népi kultúránk 

tisztelete, 

hagyományőrzés 

-frontális, 

egyéni, 

csoportos 

- termések, 

tesztilek, fonalak, 

karton, olló, 

ragasztó 

- ppt. 

- a tanuló 

informálása a 

célról 

-motiváció: 

betlehemezés, 

luca széke, 

Mikulás stb. 

(videóbejátszás 

-hon- és 

népismeret 
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26. 

Téli ünnepkör I. 

Népi és mai családi szokások, 

hagyományok összevetése. 

 

-népi kultúránk 

tisztelete, 

hagyományőrzés 

-frontális, 

egyéni, 

csoportos 

- termések, 

tesztilek, fonalak, 

karton, olló, 

ragasztó 

- ppt. 

- a tanuló 

informálása a 

célról 

-motiváció: 

betlehemezés, 

luca széke, 

Mikulás stb. 

(videóbejátszás 

-hon- és 

népismeret 

 

27. 

Téli ünnepkör II. 

Közös kreatív karácsonyfa 

készítése, szokatlan anyagok 

felhasználásával. 

 

-népi kultúránk 

tisztelete, 

hagyományőrzés, 

tárgykultúra 

fejlesztése 

-frontális, 

egyéni, 

csoportos 

- műanyag 

poharak, tempera, 

vízfesték, 

kartonok, drótok 

- ppt. 

- adventi 

időszak 

hagyományai, 

mint új ismeret, 

a koszorú 

szimbolikus 

tartalma 

-hon- és 

népismeret 

 

28. 

Téli ünnepkör II. 

Közös kreatív karácsonyfa 

készítése, szokatlan anyagok 

felhasználásával. 

 

-népi kultúránk 

tisztelete, 

hagyományőrzés, 

tárgykultúra 

fejlesztése 

-frontális, 

egyéni, 

csoportos 

- műanyag 

poharak, tempera, 

vízfesték, 

kartonok, drótok 

- ppt. 

- adventi 

időszak 

hagyományai, 

mint új ismeret, 

a koszorú 

szimbolikus 

tartalma 

-hon- és 

népismeret 

 

29. 

A betű, mint grafikai jel.  

A betű megjelenését 

meghatározó tényezők: 

szélesség-magasság, a 

betűszárak vastagsága,= 

egyéni karakterjegyek alapjai. 

Álló és dőlt betűk. 

Szabványbetűk. 
 

-más kultúrák 

tisztelete, 

íráskészség 

fejlesztése - 

- frontális és 

páros munka - 

színes ceruza, 

színes papír, 

ragasztó - 

-- figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése, az új 

ismeretek 
nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés 

-magyar nyelvtan, 

technika - 
- 

30. 

A betű, mint grafikai jel.  

A betű megjelenését 

meghatározó tényezők: 

szélesség-magasság, a 

betűszárak vastagsága,= 

egyéni karakterjegyek alapjai. 

Álló és dőlt betűk. 

Szabványbetűk. 

 

-más kultúrák 

tisztelete, 

íráskészség 

fejlesztése - 

- frontális és 

páros munka - 

színes ceruza, 

színes papír, 

ragasztó - 

-magyar nyelvtan, 

technika - 
 

31. 
Féléves értékelés, kiállítás 

szervezése, meglévő rajzok 

-esztétikai érzék 

fejlesztése 

-egyéni munka - foto kartonok, 

olló, ragasztó, 

- értékelés, 

rendszerezés 
- technika 
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válogatása, paszpartuzása stb. 

 

 tapétavágó 

32. 

Féléves értékelés, kiállítás 

szervezése, meglévő rajzok 

válogatása, paszpartuzása stb. 

 

-esztétikai érzék 

fejlesztése 

 

-egyéni munka - foto kartonok, 

olló, ragasztó, 

tapétavágó 

- értékelés, 

rendszerezés 
- technika 

 

33. 

Fotómontázs technikája. 
Elvont gondolati tartalmak 

megjelenítése, pl. fájdalom, 

meghökkentés, nyugalom 

 

-kifejezés 

gazdagsága, 

pontosság 

- tanári 
magyarázat, 

önálló tanulói 

munka 

- újságpapírok, 
olló ragasztó, 

kartonok 
- új ismeret, 

fogalomalkotás 
- technika 

 

34. 

Fotómontázs technikája. 

Elvont gondolati tartalmak 
megjelenítése, pl. fájdalom, 

meghökkentés, nyugalom 

 

-kifejezés 
gazdagsága, 

pontosság 

- tanári 

magyarázat, 
önálló tanulói 

munka 

- újságpapírok, 

olló ragasztó, 
kartonok 

- új ismeret, 
fogalomalkotás 

- technika 

 

35. 
Tustinta technikája 

 

-kifejezés 

gazdagsága, 

pontosság 

- tanári 

magyarázat, 

önálló tanulói 

munka 

- újságpapírok, 

olló ragasztó, 

kartonok 

- új ismeret, 

fogalomalkotás 
- technika 

 

36. 
Tustinta technikája 

 

-kifejezés 

gazdagsága, 

pontosság 

- tanári 

magyarázat, 

önálló tanulói 

munka 

- újságpapírok, 

olló ragasztó, 

kartonok 

- új ismeret, 

fogalomalkotás 
- technika 

 

37. 

A vonal sokféleségének 

vizsgálata. 

Nonfiguratív kompozíciók 

készítése a vonal különböző 

karaktereit bemutatva. 

 

-képesek legyenek 

nonfiguratív képek 

előállítására 

- frontális, 

egyéni, 

csoportos, páros 

munkák 

- filctoll, tus, 

zsírkréta, ceruza 
-előző órán 

szerzett ismeret 

használata 

- technika, 

művészettörténet 

 

38. 

A vonal sokféleségének 

vizsgálata. 

Nonfiguratív kompozíciók 

készítése a vonal különböző 

karaktereit bemutatva. 

 

-képesek legyenek 

nonfiguratív képek 

előállítására 

- frontális, 

egyéni, 

csoportos, páros 

munkák 

- filctoll, tus, 

zsírkréta, ceruza 
-előző órán 

szerzett ismeret 

használata 

- technika, 

művészettörténet 

 

39. 

Adott látvány fény -árnyék 

viszonyainak ábrázolása a 

síkon. Szénrajz, A/3-as 

papíron. 

Az égetett és a préselt szén 

eltérő tulajdonságainak 

megismerése. (Fő tömeg 

-tudja alkalmazni a 

tónusokról tanult 

ismereteit 

-frontális és 

egyéni 

- szén, grafit 

-előző órán 

szerzett ismeret 

használata 

- művészettörténet 
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meghatározása, szélesség és 

magasság egymáshoz való 

viszonyai, a lapon való 

elhelyezés fontossága, téri 

jelleg visszaadása tónusokkal, 

a kép fokozatos fejlesztése.) 

 

40. 

Adott látvány fény -árnyék 

viszonyainak ábrázolása a 

síkon. Szénrajz, A/3-as 

papíron. 

Az égetett és a préselt szén 

eltérő tulajdonságainak 

megismerése. (Fő tömeg 

meghatározása, szélesség és 

magasság egymáshoz való 

viszonyai, a lapon való 
elhelyezés fontossága, téri 

jelleg visszaadása tónusokkal, 

a kép fokozatos fejlesztése.) 

 

-tudja alkalmazni a 

tónusokról tanult 

ismereteit 

-frontális és 

egyéni 

- szén, grafit 

-előző órán 

szerzett ismeret 

használata 

- művészettörténet 

 

41. 

Az emberi fej I. 

Szerkezetének, felépítésének, 

arányainak vizsgálata. 
Portré készítése. Az égetett 

szén használatának módjai. 

 

-fej arányainak 
tudatosítása 

- frontális és 

egyéni 

-szén, pittkréta 

- 
fogalomalkotás 

-egészségtan, 
biológia, 

természetismeret 

 

42. 

Az emberi fej I. 

Szerkezetének, felépítésének, 

arányainak vizsgálata. 
Portré készítése. Az égetett 

szén használatának módjai. 

 

-fej arányainak 
tudatosítása 

- frontális és 

egyéni 

-szén, pittkréta 

- 
fogalomalkotás 

-egészségtan, 

biológia, 
természetismeret 

 

43. 

Az emberi fej II. 

Farsangi szokások, 

jelmeztervezés 
 

-a technikai 

eszközök pontos 

használatára való 
nevelés 

- tanári 

magyarázat, a 

tanulók 

csoportos 
feladatmegoldás

a 

- gipsz, 

papírmasé, 

ragasztó 
- a feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

44. 

Az emberi fej II. 

Farsangi szokások, 

jelmeztervezés 

 

-a technikai 

eszközök pontos 

használatára való 

nevelés 

- tanári 

magyarázat, a 

tanulók 

csoportos 

- gipsz, 

papírmasé, 

ragasztó 

- a feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 
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feladatmegoldás

a 

45. 

Az emberi fej és test 

Mintázási gyakorlatok a 

témában. 

 

- megoldóképesség, 

találékonyság 

- tanári 

magyarázat, a 

tanulók 

csoportos 

feladatmegoldás

a 

- gyurma, agyag 

A feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

46. 

Az emberi fej és test 

Mintázási gyakorlatok a 

témában. 

 

- megoldóképesség, 

találékonyság 

- tanári 

magyarázat, a 

tanulók 

csoportos 

feladatmegoldás

a 

- gyurma, agyag 

A feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

47. 

Az emberi test, mint forma 

I.  

Az emberi test szerkezete, 

felépítése, főbb arányai. 

A statika, a súlypont, és 

kontraposzttal való 

megismerkedés. 

Mozdulatvázlatok (krokik) 

 

- kreativitás, 

személyesség 

megnyilvánulása 

- tanári 

magyarázat, a 

tanulók 

csoportos 

feladatmegoldás

a 

- színes ceruza, 

pittkréta 

A feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

48. 

Az emberi test, mint forma 

I.  

Az emberi test szerkezete, 

felépítése, főbb arányai. 

A statika, a súlypont, és 

kontraposzttal való 

megismerkedés. 

Mozdulatvázlatok (krokik) 

 

- kreativitás, 

személyesség 

megnyilvánulása 

- tanári 

magyarázat, a 

tanulók 

csoportos 

feladatmegoldás

a 

- színes ceruza, 

pittkréta 

A feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

49. 

Az emberi test, mint forma 

II.  

Vázlatok készítése nyugalmi 

helyzetben tartózkodó, 

valamint mozgó figuráról. 

Olajpasztell használata. 

 

- kreativitás, 

személyesség 

megnyilvánulása 

-tanári közlés -pasztellel, 

akvarellel 

A feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

50. 

Az emberi test, mint forma 

II.  

Vázlatok készítése nyugalmi 

helyzetben tartózkodó, 

- kreativitás, 

személyesség 

megnyilvánulása 

-tanári közlés -pasztellel, 

akvarellel 
A feldolgozott 

ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 
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valamint mozgó figuráról. 

Olajpasztell használata. 

 

51. 

Ünnepi készülődés  

Húsvéti hagyományok, 

szokások felelevenítése. 

 

-magyar kultúránk 

iránti tisztelet 

- csoportos 

munkaforma 

- vegyes 

eszközhasználat 

- ppt. 

- régi ismeretek 

felhasználása, 

beépítése az 

újba 

- technika, fizika, 

természetismeret 

 

52. 

Ünnepi készülődés  

Húsvéti hagyományok, 

szokások felelevenítése. 

 

-magyar kultúránk 

iránti tisztelet 

- csoportos 

munkaforma 

- vegyes 

eszközhasználat 

- ppt. 

- régi ismeretek 

felhasználása, 

beépítése az 

újba 

- technika, fizika, 

természetismeret 

 

53. 

A design I. 

A formai megjelenítés (méret, 
alak, arány, szerkezet, textúra, 

szín) függ a funkciótól. 

Funkcionális követelmények 

lehetnek: közvetlen 

használhatóság, tisztíthatóság, 

tárolhatóság. 

 

 

-tárgyalkotó 

képességek 

fejlesztése 

- egyéni munka - vegyes 

eszközhasználat 
- ppt. 

- 

fogalomalkotás, 

új ismeretek 

- technika, fizika, 

természetismeret 

 

54. 

A design I. 

A formai megjelenítés (méret, 

alak, arány, szerkezet, textúra, 

szín) függ a funkciótól. 

Funkcionális követelmények 

lehetnek: közvetlen 

használhatóság, tisztíthatóság, 

tárolhatóság. 

 

 

-tárgyalkotó 

képességek 

fejlesztése 

- egyéni munka - vegyes 

eszközhasználat 

- ppt. 

- 

fogalomalkotás, 

új ismeretek 

- technika, fizika, 

természetismeret 

 

55. 

A design II. 

Az elkészült vázlatok alapján 

elkészülnek a kész tárgyak 

 

-tárgyalkotó 

képességek 

fejlesztése 

- egyéni munka - vegyes 

eszközhasználat 

- ppt. 

- régi ismeretek 

felhasználása, 

beépítése az 

újba 

- technika, fizika, 

természetismeret 

 

56. 

A design II. 

Az elkészült vázlatok alapján 

elkészülnek a kész tárgyak 

 

-tárgyalkotó 

képességek 

fejlesztése 

- egyéni munka - vegyes 

eszközhasználat 

- ppt. 

- régi ismeretek 

felhasználása, 

beépítése az 

újba 

- technika, fizika, 

természetismeret 

 

57. 
Pályázatokon való részvétel, 

előkészületek. 

 

-önálló 
gondolkodás, 

önkifejezés 

-egyéni munka -vegyes 
eszközhasználat 

-pályázati kiírások 

-meglévő 
ismeretek 

kamatoztatása 

-témához 
kapcsolódó 

ismeretek 

 

58. Pályázatokon való részvétel, -önálló -egyéni munka -vegyes -meglévő -témához  
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előkészületek. 

 

gondolkodás, 

önkifejezés 

eszközhasználat 

-pályázati kiírások 

ismeretek 

kamatoztatása 

kapcsolódó 

ismeretek 

59. 

 

Illusztráció készítése, 

irodalmi alkotáshoz 

 

fantázia, ötletesség 

- a tanulók 

csoportos 

feladatmegoldás

a  

-vegyes 

eszközhasználat  új ismeret 

feldolgozása 
- irodalom 

- 

60. 

Illusztráció készítése, 

irodalmi alkotáshoz 

 

fantázia, ötletesség 

- a tanulók 
csoportos 

feladatmegoldás

a  

-vegyes 
eszközhasználat  új ismeret 

feldolgozása 
- irodalom 

 

61. 

Díszítőmotívumok a 

képzőművészetben 

 

-fantázia fejlesztése 

-csoportos 

feladatmegoldás

ok 

-vegyes 

eszközhasználat -új ismeretek - művészettörténet 

 

62. 

Díszítőmotívumok a 

képzőművészetben 

 

-fantázia fejlesztése 

-csoportos 

feladatmegoldás

ok 

-vegyes 

eszközhasználat -új ismeretek - művészettörténet 

 

63. 
Optikai játékok I. 

 

-érzékszervi 

kompetenciák 

fejlesztése 

-frontáli, egyéni 

munkák 

 

-vegyes 

eszközhasználat 
- új ismeretek 

 

- fizika, technika, 

művészettörténet 

 

64. 
Optikai játékok I. 

 

-érzékszervi 

kompetenciák 

fejlesztése 

-frontáli, egyéni 

munkák 

 

-vegyes 

eszközhasználat 
- új ismeretek 

 

- fizika, technika, 

művészettörténet 

 

65. 
Optikai játékok II. 

 

- érzékszervi 

kompetenciák 

fejlesztése 

kulturált 
viselkedés, 

képek elemzése. 

(kompozíciós 

szempontok, 

színvilág) 

-vegyes 
eszközhasználat 

- előző órán 

szerzett ismeret 

használata 

fizika, technika, 

művészettörténet 

 

66. 
Optikai játékok II. 

 

- érzékszervi 

kompetenciák 

fejlesztése 

kulturált 

viselkedés, 
képek elemzése. 

(kompozíciós 

szempontok, 

színvilág) 

-vegyes 

eszközhasználat 
- előző órán 

szerzett ismeret 

használata 

fizika, technika, 

művészettörténet 

 

67. 
Én könyv tervezése 

 

- érzékszervi 

kompetenciák 
fejlesztése 

-önálló 

elmélyült 
tmunka 

-vegyes 

eszközhasználat alkalmazó óra 

-pszichológia, 

művészettörténet, 
technika 

 

68. 
Én könyv tervezése 

 

- érzékszervi 

kompetenciák 

fejlesztése 

-önálló 

elmélyült 

tmunka 

-vegyes 

eszközhasználat alkalmazó óra 

-pszichológia, 

művészettörténet, 

technika 

 

69. 
Év végi összegzés 

 

szervezési, 

rendezési készség 

fejlesztése 

-egyéni, 

frontális és 

csoportmunkák 

-vegyes 

eszközhasználat összegzés -művészettörténet 
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70. 
Év végi összegzés 

 

szervezési, 

rendezési készség 

fejlesztése 

-egyéni, 

frontális és 

csoportmunkák 

-vegyes 

eszközhasználat összegzés -művészettörténet 

 

71. 

Kiállítás tárlat megtekintése a 

városban 

 

Megfigyelőképessé

g, együttműködés 

- - -az eddig 

szerzett 

ismeretekalkalm

azása 

-művészettörténet 

 

72. 

Kiállítás tárlat megtekintése a 

városban 

 

Megfigyelőképessé

g, együttműködés 

- - -az eddig 

szerzett 

ismeretekalkalm

azása 

-művészettörténet 
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GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANMENET              2021/2022-es tanév 

 
Az Iskola teljes neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

 

Az összeállító tanár neve: Opre Edina Irén 

 

Az összeállító tanár szakja: rajz és vizuális kommunikáció, etika szakirány 

 

Évfolyam: A2 

 

Cél- és feladatrendszer: A gyerekek vizuális kultúrájának további gazdagítása. A vizuális nevelés célja, hogy segítse a 

tanulókat a látható világ jelenségei, a vizuális művészeti alkotásai között való eligazodásában.  A képzőművészet, vizuális 

kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúrának olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a 

közoktatásban a vizuális nevelést. A művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok 

gyarapítása, az esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek 

fejlesztése. 

 

Kompetenciaterületek: Esztétikai-művészi, anyanyelvi, természettudományos, digitális, szociális, problémamegoldó  

kompetenciák. 

Kulcskompetenciák: anyanyelvi komp.:vizuális és verbális emlékezet nyelvhasználat,személyes komp.: 

kreativitás,kommunikatív komp.:ábraolvasás,képi információk, kognitív komp.: következtetések levonása, esztétikai-

művészi tudatosság és kifejezőképesség: érzelmek fejl. önkritika,kreatív nyelvhasználat és stílus 
 

 

Jóváhagyási adatok: Nyíregyháza, 2021. 09. 30. 
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ÓRA 
TÉMA, TANANYAG 

 

FEJLESZT

ÉSI 

CÉLOK 

(Képesség, 

készségfejle

sztés) 

 

ALKALMAZOT

T MÓDSZEREK 

SZEMLÉL-

TETÉS, 

ESZKÖZÖK DIDAKTI-KAI 

FELADA-TOK 

KAPCSO-

LÓDÁSI PONT 

ELLEN-ŐRZÉS, 

GYAKOR-LÁS 

REFLEXIÓ 

1. 

Tűzvédelmi, 

balesetvédelmi 

és közlekedés-biztonsági 

oktatás 

-

kommunikác

ió, 

együttműköd

és 

frontális 

osztálymunka 

-ppt. bemutató 

- rajzi eszközök 

- már meglévő 

névjegykártyák 

- előismeretek felidézése 

- következtetés 

absztrakciók 

nyelvtan, 

írástörténet, 

házirend, tűz- és 

balesetvédelem 

 

 

 

 

Ellenőrzés-

Gyakorlás 

Minden óra részben 

új és régi 

ismeretekre épül. A 

tanult technikák, új 

témák kipróbálásra 

kerülnek, ami 

azonnali 

visszajelzése a 
megértésnek, 

használhatóságnak.  

 

2. 

Garabonciás Művészeti 
Iskola rövid bemutatása  
(Adminisztrációk, DÖK 
képviselő választása.) 
Ismétlés, gyakorlás 
 

-

kommunikác

ió, 

együttműköd

és 

frontális 

osztálymunka 

-ppt. bemutató 

- rajzi eszközök 

- már meglévő 

névjegykártyák 

- előismeretek felidézése 

- következtetés 

absztrakciók 

nyelvtan, 

írástörténet, 

házirend, tűz- és 

balesetvédelem 

 

 

 

 

Ellenőrzés-
Gyakorlás 

Minden óra részben 

új és régi 

ismeretekre épül. A 

tanult technikák, új 

témák kipróbálásra 

kerülnek, ami 

azonnali 

visszajelzése a 

megértésnek, 

használhatóságnak.  

 

3. 
Színes technikák I. 

Színes monotípiák 

-egyéni 

önkifejezés, 

- frontális 

osztálymunka 

-akvarell festék, 

papír 

- új ismeretszerzés 

- a feldolgozott ismeretek 

technika, 

művészettörténet 

Ellenőrzés-

Gyakorlás 
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készítése üveglapra 

(pozitív negítív, vonalas, 

foltos stb.) 

 

technikai 

tudásfejleszt

és 

- differenciálás a 

már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

-ecsetek 

- szivacs, puha 

rongy 

- enyves papír 

- rajztábla 

alkalmazása Minden óra részben 

új és régi 

ismeretekre épül. A 

tanult technikák, új 

témák kipróbálásra 

kerülnek, ami 

azonnali 

visszajelzése a 

megértésnek, 

használhatóságnak. 
4. 

Színes technikák I. 

Színes monotípiák 

készítése üveglapra 

(pozitív negítív, vonalas, 

foltos stb.) 

 

-egyéni 

önkifejezés, 

technikai 

tudásfejleszt

és 

- frontális 

osztálymunka 

- differenciálás a 

már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

-akvarell festék, 

papír 

-ecsetek 

- szivacs, puha 

rongy 

- enyves papír 

- rajztábla 

- új ismeretszerzés 

- a feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

technika, 

művészettörténet 

 

5. 

Színes technikák II. 

Színátmenetek gyakorlata 

különböző eszközökkel.  

 

 

-egyéni 

önkifejezés, 

technikai 

tudásfejleszt

és 

- frontális 

osztálymunka 

- differenciálás a 

már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

- zsírkréta, 

akrill, színes 

ceruza és 

akvarell c. 

- új ismeretszerzés 

- a feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

technika, 

művészettörténet 

 

6. 

Színes technikák II. 

Színátmenetek gyakorlata 

különböző eszközökkel.  

 

 

-egyéni 

önkifejezés, 

technikai 

tudásfejleszt

és 

- frontális 

osztálymunka 

- differenciálás a 

már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

- zsírkréta, 

akrill, színes 

ceruza és 

akvarell c. 

- új ismeretszerzés 

- a feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

technika, 

művészettörténet 

 

7. 

Színes technikák III. 

A filctoll eredete, típusai. 

Hogyan viselkednek a 

papírtípusokon? Vizezés  

 

-egyéni 

önkifejezés, 

technikai 

tudásfejleszt

és 

- frontális 

osztálymunka 

- differenciálás a 

már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

- filctoll 

- papírtípusok, 

szilikonos kenő 

-saját munkák 

példaként 

- új ismeretszerzés 

- a feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

technika, 

művészettörténet 

 

8. 

Színes technikák III. 

A filctoll eredete, típusai. 

Hogyan viselkednek a 

papírtípusokon? Vizezés  

 

-egyéni 

önkifejezés, 

technikai 

tudásfejleszt

és 

- frontális 

osztálymunka 

- differenciálás a 

már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek 

- filctoll 

- papírtípusok, 

szilikonos kenő 

-saját munkák 

példaként 

- új ismeretszerzés 

- a feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

technika, 

művészettörténet 

 

9. 

Az eddig tanult színes 

technikák alkalmazása. 

 

-önálló 

képalakítási 

készségek 

fejlesztése 

-egyéni munka 

-frontális munka 

- az eddig 

használt színes 

eszközök 

- aktuális 

pályázati 

kiírások, hozzá 

kapcsolódó 

- alkalmazó ellenőrzés - művészettörténet 
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digitális anyag 

10. 

Az eddig tanult színes 

technikák alkalmazása. 

 

-önálló 

képalakítási 

készségek 

fejlesztése 

-egyéni munka 

-frontális munka 

- az eddig 

használt színes 

eszközök 

- aktuális 

pályázati 

kiírások, hozzá 

kapcsolódó 

digitális anyag 

- alkalmazó ellenőrzés - művészettörténet 

 

11. 

A megkezdett munkák 

befejezése (pályázatos, 

önálló) 

-kitartás 

fejlesztése 

-önálló 

gondolkodás

. 

problémame

goldás 

-egyéni munka 

-frontális munka 

- különböző 

rajzeszközök 

- fogalomalkotás - technika 

 

12. 

A megkezdett munkák 

befejezése (pályázatos, 

önálló) 

-kitartás 

fejlesztése 

-önálló 

gondolkodás

. 

problémame

goldás 

-egyéni munka 

-frontális munka 

- különböző 

rajzeszközök 

- fogalomalkotás - technika 

 

13. 

Nyomatkészítés  

(ritmusok, minták 

kialakítása) 

 

-kreativitás, 

látásmód, 

kézügyesség 

fejlesztése 

-frontális és 

egyéni munka 

-meglévő 

rajzok, olló, 

ragasztó, 

vonalzó 

- alkalmazás 

- értékelés,ellenőrzés 

- technika, 

művészettörténet 

 

14. 

Nyomatkészítés  

(ritmusok, minták 

kialakítása) 

 

-kreativitás, 

látásmód, 

kézügyesség 

fejlesztése 

-frontális és 

egyéni munka 

-meglévő 

rajzok, olló, 

ragasztó, 

vonalzó 

- alkalmazás 

- értékelés,ellenőrzés 

- technika, 

művészettörténet 

 

15. 

Közös képalkotás 

Képrészletek 

összeillesztése egy képpé.  

 

-

kommunikác
ió,fejlesztése 

-csoportban 

való 

összehangolt 

munkavégzé

s 

Tanári 

magyarázat, a 
tanulók egy 

hosszabb 

projekten 

dolgoznak 

-fénymásolatok, 

színes eszközök 

-alkalmazó ellenőrzés -irodalom 

 

16. 

Közös képalkotás 
Képrészletek 

összeillesztése egy képpé.  

 

-
kommunikác

ió,fejlesztése 

-csoportban 

Tanári 
magyarázat, a 

tanulók egy 

hosszabb 

-fénymásolatok, 
színes eszközök 

-alkalmazó ellenőrzés -irodalom 
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való 

összehangolt 

munkavégzé

s 

projekten 

dolgoznak 

17. Textiltárgyak készítése. 

-

kézügyesség

, kitartás 

fejlesztése 

Tanári 

magyarázat 

- tapétaragasztó, 

újságok, tálak, 

ecsetek, festék, 

préselt 

növények, 

szivacs, rongy, 

textilek 

 

-ismeretszerzés, 

fogalomalkotás 

- irodalom, 

művészettörténet, 

technika 

 

18. Textiltárgyak készítése. 

-

kézügyesség

, kitartás 

fejlesztése 

Tanári 

magyarázat -ismeretszerzés, 

fogalomalkotás 

- irodalom, 

művészettörténet, 

technika 

 

19. 

Átírás színekkel.   
Adj nevet a különböző 

árnyalatú színeknek! 

(Játékok színekkel.) 

Beállított csendéletről fess 

úgy kompozíciót, hogy a 

tárgyak eredeti színétől 

elvonatkoztatsz, és egy 

másik, kapott 

műalkotásban szereplő 

színeket veszed alapul, 

ügyelve az arányokra. 

 

-kreatív 

gondolkodás

, 

színérzékeny

ség 

fejlesztése 

-tanári 
magyarázat 

- tempera, 
vízfesték, 

különböző 

papírok 

- ppt. 
- meglévő ismeretek 

kamatoztatása 

- parafrázis, mint új 

fogalom 

- művészettörténet 

 

20. 

Átírás színekkel.   

Adj nevet a különböző 

árnyalatú színeknek! 

(Játékok színekkel.) 

Beállított csendéletről fess 

úgy kompozíciót, hogy a 

tárgyak eredeti színétől 

elvonatkoztatsz, és egy 

másik, kapott 

műalkotásban szereplő 

színeket veszed alapul, 

ügyelve az arányokra. 
 

-kreatív 

gondolkodás

, 

színérzékeny

ség 

fejlesztése 

-tanári 

magyarázat 

- tempera, 

vízfesték, 

különböző 

papírok 

- ppt. 
- meglévő ismeretek 

kamatoztatása 

- parafrázis, mint új 

fogalom 

- művészettörténet 

 

21. 

Papírmetszet technikája 

A papírmetszet egy 

sokszorosított grafikai 

eljárás. A sokszorosított 

grafikát – mint neve is 

- 

kézügyesség

, 

összpontosít

ás, figyelem, 

- tanári 

magyarázat, 

önálló tanulói 

munka 

- olló, ragasztó, 

karton, 

nyomdafesték 

- ppt. 

- rendszerezés és 

rögzítés, új fogalom 

- 

művészettörténet, 

technika 
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mutatja – az különbözteti 

meg az egyeditől, hogy 

több példány készíthető 

belőle, és valamennyi 

példány eredetinek 

tekinthető. 

 

gondolkodás

, egyéni 

szabadság 

22. 

Papírmetszet technikája 

A papírmetszet egy 

sokszorosított grafikai 

eljárás. A sokszorosított 

grafikát – mint neve is 

mutatja – az különbözteti 

meg az egyeditől, hogy 

több példány készíthető 

belőle, és valamennyi 

példány eredetinek 
tekinthető. 

 

- 

kézügyesség

, 

összpontosít

ás, figyelem, 

gondolkodás

, egyéni 

szabadság 

- tanári 

magyarázat, 

önálló tanulói 

munka 

- olló, ragasztó, 

karton, 

nyomdafesték 

- ppt. 

- rendszerezés és 

rögzítés, új fogalom 

- 

művészettörténet, 

technika 

 

23. 
Frottázs technikája 

 

- 

kézügyesség

, 

összpontosít

ás, figyelem, 
gondolkodás

, egyéni 

szabadság 

-frontális, egyéni 

munka 

- CD lemez, 

karcolótű, 

rajzlapok, 

érmék, ceruza, 

ppt. bemutató 

- új ismeret, 

fogalomalkotás 

művészettörténet, 

technika, 
irodalom 

 

24. 
Frottázs technikája 

 

- 

kézügyesség

, 
összpontosít

ás, figyelem, 

gondolkodás

, egyéni 

szabadság 

-frontális, egyéni 

munka 

- CD lemez, 

karcolótű, 

rajzlapok, 
érmék, ceruza, 

ppt. bemutató 

- új ismeret, 

fogalomalkotás 

művészettörténet, 
technika, 

irodalom 

 

25. 

A betű, mint grafikai jel.  

A betű megjelenését 
meghatározó tényezők: 

szélesség-magasság, a 

betűszárak vastagsága,= 

egyéni karakterjegyek 

alapjai. Álló és dőlt betűk. 

Szabványbetűk. 

-más 
kultúrák 

tisztelete, 

íráskészség 

fejlesztése - 

- frontális és páros 

munka - 

színes ceruza, 

színes papír, 

ragasztó , 

milliméterpapír 

-- figyelem felkeltése, a 

tanuló informálása a 
célról, előismeretek 

felidézése, az új 

ismeretek nyújtása, a 

tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, 

fogalomalkotás, 

-magyar nyelvtan, 

technika - 
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 rendszerezés és rögzítés, 

alkalmazás, ellenőrzés és 

értékelés 

26. 

A betű, mint grafikai jel.  

A betű megjelenését 

meghatározó tényezők: 

szélesség-magasság, a 

betűszárak vastagsága,= 

egyéni karakterjegyek 

alapjai. Álló és dőlt betűk. 

Szabványbetűk. 

 

-más 

kultúrák 

tisztelete, 

íráskészség 

fejlesztése - 

- frontális és páros 

munka - 

színes ceruza, 

színes papír, 

ragasztó , 

milliméterpapír 

-- figyelem felkeltése, a 

tanuló informálása a 

célról, előismeretek 

felidézése, az új 

ismeretek nyújtása, a 

tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és rögzítés, 

alkalmazás, ellenőrzés és 

értékelés 

-magyar nyelvtan, 

technika - 
 

27. 

Téli ünnepkör I. 

Népi és mai családi 

szokások, hagyományok 

összevetése. 

 

-népi 

kultúránk 

tisztelete, 

hagyományő

rzés 

-frontális, egyéni, 

csoportos 

- termések, 

tesztilek, 

fonalak, karton, 

olló, ragasztó 

- ppt. 

- a tanuló informálása a 

célról 

-motiváció: 

betlehemezés, luca 

széke, Mikulás stb. 

(videóbejátszás 

-hon- és 

népismeret 

 

28. 

Téli ünnepkör I. 

Népi és mai családi 

szokások, hagyományok 

összevetése. 

 

-népi 

kultúránk 

tisztelete, 

hagyományő

rzés 

-frontális, egyéni, 

csoportos 

- termések, 

tesztilek, 

fonalak, karton, 

olló, ragasztó 

- ppt. 

- a tanuló informálása a 

célról 

-motiváció: 

betlehemezés, luca 

széke, Mikulás stb. 

(videóbejátszás 

-hon- és 

népismeret 

 

29. 

Téli ünnepkör II. 

Közös kreatív karácsonyfa 

készítése, szokatlan 

anyagok felhasználásával. 

 

-népi 

kultúránk 

tisztelete, 

hagyományő

rzés, 

tárgykultúra 

fejlesztése 

-frontális, egyéni, 

csoportos 

- műanyag 

poharak, 

tempera, 

vízfesték, 

kartonok, drótok 

- ppt. 

- adventi időszak 

hagyományai, mint új 

ismeret, a koszorú 

szimbolikus tartalma 

-hon- és 

népismeret 

 

30. 

Téli ünnepkör II. 

Közös kreatív karácsonyfa 

készítése, szokatlan 

anyagok felhasználásával. 

 

-népi 

kultúránk 

tisztelete, 

hagyományő

rzés, 

tárgykultúra 

fejlesztése 

-frontális, egyéni, 

csoportos 

- műanyag 

poharak, 

tempera, 

vízfesték, 

kartonok, drótok 

- ppt. 

- adventi időszak 

hagyományai, mint új 

ismeret, a koszorú 

szimbolikus tartalma 

-hon- és 

népismeret 

 

 

 

 

Féléves értékelés, kiállítás 

szervezése, meglévő rajzok 

válogatása, paszpartuzása 

-esztétikai 

érzék 

fejlesztése 

-egyéni munka - foto kartonok, 

olló, ragasztó, 

tapétavágó 

- értékelés, rendszerezés - technika 
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31. 

 

stb. 

 

 

32. 

Féléves értékelés, kiállítás 

szervezése, meglévő rajzok 

válogatása, paszpartuzása 

stb. 

 

-esztétikai 

érzék 

fejlesztése 

 

-egyéni munka - foto kartonok, 

olló, ragasztó, 

tapétavágó - értékelés, rendszerezés - technika 

 

33. 

Fotómontázs technikája. 

Plakátkészítés 

meghatározott témához. 

 

-kifejezés 

gazdagsága, 

pontosság 

- tanári 

magyarázat, 

önálló tanulói 

munka 

- újságpapírok, 

olló ragasztó, 

kartonok 

- új ismeret, 

fogalomalkotás 
- technika 

 

34. 

Fotómontázs technikája. 

Plakátkészítés 
meghatározott témához. 

 

-kifejezés 

gazdagsága, 
pontosság 

- tanári 

magyarázat, 
önálló tanulói 

munka 

- újságpapírok, 

olló ragasztó, 
kartonok 

- új ismeret, 
fogalomalkotás 

- technika 

 

35. 

Tustinta technikája, 

diófapác, színezett 

festékek 

 

-kifejezés 

gazdagsága, 

pontosság 

- tanári 

magyarázat, 

önálló tanulói 

munka 

-tus, diófapác, 

műnyomópapíro

k, vízfesték 
- új ismeret -technika életvitel 

 

36. 

Tustinta technikája, 

diófapác, színezett 

festékek 

 

-kifejezés 

gazdagsága, 

pontosság 

- tanári 

magyarázat, 

önálló tanulói 

munka 

-tus, diófapác, 

műnyomópapíro

k, vízfesték 
- új ismeret -technika életvitel 

 

37. 

A vonal sokféleségének 

vizsgálata. 

Nonfiguratív kompozíciók 

készítése a vonal 

különböző karaktereit 

bemutatva. 

 

-képesek 

legyenek 

nonfiguratív 

képek 

előállítására 

- frontális, egyéni, 

csoportos, páros 

munkák 

- filctoll, fonal, 

ragasztó, 

zsírkréta, ceruza 
-előző órán szerzett 

ismeret használata 

- technika, 

művészettörténet 

 

38. 

A vonal sokféleségének 

vizsgálata. 

Nonfiguratív kompozíciók 

készítése a vonal 

különböző karaktereit 

bemutatva. 

 

-képesek 

legyenek 

nonfiguratív 

képek 

előállítására 

- frontális, egyéni, 

csoportos, páros 

munkák 

- filctoll, fonal, 

ragasztó, 

zsírkréta, ceruza 
-előző órán szerzett 

ismeret használata 

- technika, 

művészettörténet 

 

39. 

Adott látvány fény -

árnyék viszonyainak 

ábrázolása a síkon. 

Szénrajz, A/2-as papíron. 

Az égetett és a préselt szén 

eltérő tulajdonságainak 

-tudja 

alkalmazni a 

tónusokról 

tanult 

ismereteit 

-frontális és 

egyéni 

- szén, grafit, 

fehér ceruza, 

fotókarton -előző órán szerzett 

ismeret használata 
- művészettörténet 
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megismerése.  

 

40. 

Adott látvány fény -

árnyék viszonyainak 

ábrázolása a síkon. 

Szénrajz, A/2-as papíron. 

Az égetett és a préselt szén 

eltérő tulajdonságainak 

megismerése.  

 

-tudja 

alkalmazni a 

tónusokról 

tanult 

ismereteit 

-frontális és 

egyéni 

- szén, grafit, 

fehér ceruza, 

fotókarton 

-előző órán szerzett 

ismeret használata 
- művészettörténet 

 

.41. 

Az emberi fej I. 

Szerkezetének, 

felépítésének, arányainak 

vizsgálata. 

Koponyatanulmányok 

 

-fej 

arányainak 

tudatosítása 

- frontális és 

egyéni 

-szén, pittkréta 

- fogalomalkotás 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

42. 

Az emberi fej I. 

Szerkezetének, 

felépítésének, arányainak 

vizsgálata. 

Koponyatanulmányok 

 

-fej 

arányainak 

tudatosítása 

- frontális és 

egyéni 

-szén, pittkréta 

- fogalomalkotás 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

43. 

Az emberi fej II. 

papírmasé és gipsz 

segítségével 

 

-a technikai 

eszközök 

pontos 

használatára 

való nevelés 

- tanári 

magyarázat, a 

tanulók csoportos 

feladatmegoldása 

- gipsz, 

papírmasé, 

ragasztó 
- a feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

44. 

Az emberi fej II. 

papírmasé és gipsz 

segítségével 

 

-a technikai 

eszközök 

pontos 

használatára 

való nevelés 

- tanári 

magyarázat, a 

tanulók csoportos 

feladatmegoldása 

- gipsz, 

papírmasé, 

ragasztó 
- a feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

45. 

Az emberi fej és test 
Mintázási gyakorlatok a 

témában. 

 

- 
megoldókép

esség, 

találékonysá

g 

- tanári 
magyarázat, a 

tanulók csoportos 

feladatmegoldása 

- gyurma, agyag 

A feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

46. 

Az emberi fej és test 

Mintázási gyakorlatok a 

témában. 
 

- 

megoldókép

esség, 
találékonysá

g 

- tanári 

magyarázat, a 

tanulók csoportos 
feladatmegoldása 

- gyurma, agyag 

A feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 
természetismeret 

 

47. Az emberi test, mint - kreativitás, - tanári - színes ceruza, A feldolgozott ismeretek -egészségtan,  
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forma I.  

Az emberi test szerkezete, 

felépítése, főbb arányai. 

A statika, a súlypont, és 

kontraposzttal való 

megismerkedés. 

Mozdulatvázlatok (krokik, 

tanulmányok) 

 

személyessé

g 

megnyilvánu

lása 

magyarázat, a 

tanulók csoportos 

feladatmegoldása 

pittkréta alkalmazása biológia, 

természetismeret 

48. 

Az emberi test, mint 

forma I.  

Az emberi test szerkezete, 

felépítése, főbb arányai. 

A statika, a súlypont, és 

kontraposzttal való 

megismerkedés. 

Mozdulatvázlatok (krokik, 
tanulmányok) 

 

- kreativitás, 

személyessé

g 

megnyilvánu

lása 

- tanári 

magyarázat, a 

tanulók csoportos 

feladatmegoldása 

- színes ceruza, 

pittkréta 

A feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 

természetismeret 

 

49. 

Az emberi test, mint 

forma II.  

Vázlatok készítése 

nyugalmi helyzetben 

tartózkodó, valamint 
mozgó figuráról. 

Olajpasztell használata. 

 

- kreativitás, 

személyessé

g 
megnyilvánu

lása 

-tanári közlés -pasztellel, 

akvarellel 

A feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 

biológia, 
természetismeret 

 

50. 

Az emberi test, mint 

forma II.  

Vázlatok készítése 
nyugalmi helyzetben 

tartózkodó, valamint 

mozgó figuráról. 

Olajpasztell használata. 

 

- kreativitás, 

személyessé
g 

megnyilvánu

lása 

-tanári közlés -pasztellel, 

akvarellel 

A feldolgozott ismeretek 

alkalmazása 

-egészségtan, 
biológia, 

természetismeret 

 

51. 

 

Ünnepi készülődés  
Húsvéti hagyományok, 

szokások felelevenítése. 

 

-tárgyalkotó 
képességek 

fejlesztése 

- egyéni munka - vegyes 

eszközhasználat 
- ppt. 

- fogalomalkotás, új 
ismeretek 

- technika, fizika, 
természetismeret 

 

52. 

 

Ünnepi készülődés  

Húsvéti hagyományok, 

-tárgyalkotó 

képességek 

fejlesztése 

- egyéni munka - vegyes 

eszközhasználat 

- ppt. 

- fogalomalkotás, új 

ismeretek 

- technika, fizika, 

természetismeret 
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szokások felelevenítése. 

 

53. 

Tárgytervezés. 

A formai megjelenítés 

(méret, alak, arány, 

szerkezet, textúra, szín) 

függ a funkciótól. 

Funkcionális 

követelmények lehetnek: 

közvetlen használhatóság, 

tisztíthatóság, tárolhatóság. 

 

-magyar 

kultúránk 

iránti 

tisztelet 

- csoportos 

munkaforma 

- vegyes 

eszközhasználat 

- ppt. 

- régi ismeretek 

felhasználása, beépítése 

az újba 

- technika, fizika, 

természetismeret 

 

54. 

Tárgytervezés. 

A formai megjelenítés 

(méret, alak, arány, 

szerkezet, textúra, szín) 

függ a funkciótól. 

Funkcionális 

követelmények lehetnek: 

közvetlen használhatóság, 

tisztíthatóság, tárolhatóság. 

 

-magyar 

kultúránk 

iránti 

tisztelet 

- csoportos 

munkaforma 

- vegyes 

eszközhasználat 

- ppt. 

- régi ismeretek 

felhasználása, beépítése 

az újba 

- technika, fizika, 

természetismeret 

 

55. 

A Bábkészítés 

Története, típusai 

 

-tárgyalkotó 

képességek 

fejlesztése 

- egyéni munka - vegyes 

eszközhasználat 

- ppt. 

- régi ismeretek 

felhasználása, beépítése 

az újba 

- technika, fizika, 

természetismeret 

 

56. 

A Bábkészítés 

Története, típusai 

 

-tárgyalkotó 

képességek 

fejlesztése 

- egyéni munka - vegyes 

eszközhasználat 

- ppt. 

- régi ismeretek 

felhasználása, beépítése 

az újba 

- technika, fizika, 

természetismeret 

 

57. 

Pályázatokon való 

részvétel, előkészületek. 

 

-önálló 

göndolkodás

, önkifejezés 

-egyéni munka -vegyes 

eszközhasználat 

-pályázati 

kiírások 

-meglévő ismeretek 

kamatoztatása 

-témához 

kapcsolódó 

ismeretek 

 

58. 
Pályázatokon való 

részvétel, előkészületek. 

 

-önálló 
göndolkodás

, önkifejezés 

-egyéni munka -vegyes 
eszközhasználat 

-pályázati 

kiírások 

-meglévő ismeretek 

kamatoztatása 

-témához 
kapcsolódó 

ismeretek 

 

59. 

Illusztráció mozgóképi 

alkotáshoz 

 

fantázia, 

ötletesség 

- a tanulók 

csoportos 

feladatmegoldása  

-vegyes 

eszközhasználat  új ismeret feldolgozása - irodalom, média 

- 

60. 

Illusztráció mozgóképi 

alkotáshoz 

 

fantázia, 

ötletesség 

- a tanulók 

csoportos 

feladatmegoldása  

-vegyes 

eszközhasználat  új ismeret feldolgozása - irodalom, média 

- Ellenőrzés-

Gyakorlás 

Minden óra részben 

új és régi 

 

61. Díszítőmotívumok a -fantázia -csoportos -vegyes -új ismeretek - művészettörténet  
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képzőművészetben 

 

fejlesztése feladatmegoldáso

k 

eszközhasználat ismeretekre épül. A 

tanult technikák, új 

témák kipróbálásra 

kerülnek, ami 

azonnali 

visszajelzése a 

megértésnek, 

használhatóságnak. 

62. 

Díszítőmotívumok a 

képzőművészetben 

 

-fantázia 

fejlesztése 

-csoportos 

feladatmegoldáso

k 

-vegyes 

eszközhasználat -új ismeretek - művészettörténet 

 

63. 
Érzékelés és észlelés I. 

 

-érzékszervi 

kompetenciá
k fejlesztése 

-frontáli, egyéni 

munkák 
 

-vegyes 

eszközhasználat 
- új ismeretek 

 
- fizika, technika, 
művészettörténet 

 

64. 
Érzékelés és észlelés I. 

 

-érzékszervi 

kompetenciá

k fejlesztése 

-frontáli, egyéni 

munkák 

 

-vegyes 

eszközhasználat 
- új ismeretek 

 

- fizika, technika, 

művészettörténet 

 

65. 
Érzékelés és észlelés II. 

 

- érzékszervi 

kompetenciá

k fejlesztése 

kulturált 

viselkedés, képek 

elemzése. 

(kompozíciós 

szempontok, 

színvilág) 

-vegyes 

eszközhasználat 

- előző órán szerzett 

ismeret használata 

fizika, technika, 

művészettörténet 

 

66. 
Érzékelés és észlelés II. 

 

- érzékszervi 

kompetenciá

k fejlesztése 

kulturált 

viselkedés, képek 

elemzése. 

(kompozíciós 

szempontok, 

színvilág) 

-vegyes 

eszközhasználat 

- előző órán szerzett 

ismeret használata 

fizika, technika, 

művészettörténet 

 

67. 
Könyvkötés technikája 

 

- érzékszervi 

kompetenciá

k fejlesztése 

-önálló elmélyült 

tmunka 

-vegyes 

eszközhasználat alkalmazó óra 

-pszichológia, 

művészettörténet, 

technika 

 

68. 
Könyvkötés technikája 

 

- érzékszervi 

kompetenciá

k fejlesztése 

-önálló elmélyült 

tmunka 

-vegyes 

eszközhasználat alkalmazó óra 

-pszichológia, 

művészettörténet, 

technika 

 

69. 
Év végi összegzés 

 

szervezési, 
rendezési 

készség 

fejlesztése 

-egyéni, frontális 
és csoportmunkák 

-vegyes 
eszközhasználat 

összegzés -művészettörténet 

 

70. 
Év végi összegzés 

 

szervezési, 

rendezési 

készség 
fejlesztése 

-egyéni, frontális 

és csoportmunkák 

- 
- 

-vegyes 

eszközhasználat 

- 
- 

összegzés -művészettörténet 

 

71. 

Kiállítás tárlat 

megtekintése a városban 

 

Megfigyelők

épesség, 

együttműköd

és 

-az eddig szerzett 

ismeretekalkalmazása 
-művészettörténet 

 

72. 
Kiállítás tárlat 

megtekintése a városban 

Megfigyelők

épesség, 

-az eddig szerzett 

ismeretekalkalmazása 
-művészettörténet 
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 együttműköd

és 
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GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANMENET 

2021/2022-es tanév 

 
Az Iskola teljes neve: Garabonciás Művészeti Iskola 

 

Az összeállító tanár neve: Opre Edina Irén 

 

Az összeállító tanár szakja: rajz és vizuális kommunikáció, etika szakirány 

 

Évfolyam: A3 

 

Cél- és feladatrendszer:  

A tanuló ismerje: a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, a színek egymáshoz való 

viszonyát, a színek érzelmi minőségét, a színharmóniákat, színkontrasztokat, a gyűjtés, gyűjtemény 

felhasználásának lehetőségeit, a funkció és díszítés kapcsolatát, a dombornyomat készítésének technikáját. 
 

 

Kompetenciaterületek: Legyen képes: a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, 

egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, dombornyomat készítésére, a kompozíciós variációk, 

illusztratív sorozatok készítésére, eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
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Kulcskompetenciák: Digitális, szociális, anyanyelvi, vizuális kompetencia fejlesztése. 

 

Jóváhagyási adatok: Nyíregyháza, 2021. 09. 30. 
 

 

 

ÓRA 
TÉMA, 

TANANYAG 

FEJLESZTÉSI 

CÉLOK 

(Képesség, 

készségfejlesztés) 

 

ALKALMAZOTT 

MÓDSZEREK 

SZEMLÉL-

TETÉS, 

ESZKÖ-

ZÖK 

DIDAKTI-KAI 

FELADA-TOK 

KAPCSO-

LÓDÁSI 

PONT 

ELLEN-

ŐRZÉS, 

GYAKOR-

LÁS 

REFLEXIÓ 

1. 

Tűzvédelmi, 
balesetvédelmi 

és közlekedés-

biztonsági oktatás 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 
fejlesztése. 

 

 

A közvetlen tapasztalás 

útján szerzett élmények 

feldolgozása. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 
Ppt 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 
ismeretek 

nyújtása,  

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

változatos 

munkaformák, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. 

A 
foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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2. 

A vonal szerepe a 

kompozícióban a 

változások vizuális 

nyomai 

Frontális 

osztálymunka 

differenciálás a már 

meglévő tudással 

rendelkezőknek. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 
applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 
célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása,  

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso
k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

3. 

A valóságos és 

képzeletbeli 

változások 

nyomainak 
megjelenítése 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 
fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 
rendelkezőknek. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 
alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 
felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása,  

rendszerezés és 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 
fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 
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Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 
változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter
ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

4. 

A valóságos és 

képzeletbeli 

változások 

nyomainak 

megjelenítése 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Frontális és páros 

munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása,  

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 
értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 
mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 
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tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

5. 

Az improvizatív és 

tudatos vonal-és 

hangjátékok 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 
elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 
vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

6. 

Az improvizatív és 

tudatos vonal-és 

hangjátékok 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Frontális és páros 

munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 
adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 
hétköznapi 

élettel. 

7. 

A különböző hatású 

karakterű hangok, 

zajok zenék 

hatására különböző 

karakterű vonalak, 

vonalszövetek 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 
informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 
szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 
hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

8. 
A különböző hatású 

karakterű hangok, 

A közvetlen tapasztalás 

útján szerzett élmények 

Frontális 

osztálymunkadifferen

A figyelem 

felkeltése, a 

A rajz órai 

témákhoz 

Minden órán 

van 
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zajok zenék 

hatására különböző 

karakterű vonalak, 

vonalszövetek 

feldolgozása. ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 
fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 
elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

visszautalás, 

gyakorlás. 

9. 

Színfoltok festése 

zenemű hangulatára 

(CD borító 

tervezése egy 

megyei népi tánc, 

vagy zenei 

együttesnek) 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 
fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 
elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 
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ellenőrzés és 

értékelés. 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

10. 

Színfoltok festése 

zenemű hangulatára 

(CD borító 
tervezése egy 

megyei népi tánc, 

vagy zenei 

együttesnek) 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 
fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Frontális és páros 

munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 
tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso
k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

 

11. 

A színek 

egymáshoz való 

viszonya, érzelmi 

minősége 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 
többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

12. 

A színek 

egymáshoz való 

viszonya, érzelmi 

minősége 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 
tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 
különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 
többi 

tudományter

ülettel, 
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hétköznapi 

élettel. 

13. 

Természeti 

jelenségek 

színekkel való 

kifejezése, 

központban a 

paraszti tájjal, 

élettel (aratás, 

tanya, stb.)  

(Animáció 

készítése az alkotás 
folyamatáról) 

A közvetlen tapasztalás 

útján szerzett élmények 

feldolgozása. 

Frontális és páros 

munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 
alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 
mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

14. 

Természeti 

jelenségek 

színekkel való 

kifejezése, 

központban a 

paraszti tájjal, 

élettel (aratás, 

tanya, stb.)  

(Animáció 

készítése az alkotás 

folyamatáról) 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódnak

. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

15. 

Szabad festés az 

élmények 

feldolgozásával 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése a textilek 

bevonásával 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 
az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 
kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 
ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 
egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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festékek, 

anyagok stb.) 

16. 

Szabad festés 

kreativitás az 

élmények 

feldolgozásával 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése a textilek 

bevonásával. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek.  

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 
alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 
mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

17. Színharmóniák 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 
tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

18. Színharmóniák 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Frontális és páros 

munka. 

Minden 
órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 
rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

A figyelem 
felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 
értékelés. 

A rajz órai 
témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 
kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 
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adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

hétköznapi 

élettel. 

19. 

Fogalmak, hangok, 

mozdulatok 

megjelenítése 

színekkel 

(Fázisrajzok) 

A közvetlen tapasztalás 

útján szerzett élmények 

feldolgozása. 

Frontális és páros 

munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 
applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 
anyagok stb.) 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 
sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso
k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

 

20. 

Fogalmak, hangok, 

mozdulatok 

megjelenítése 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 
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színekkel 

(Fázisrajzok) 

fejlesztése. tudással 

rendelkezőknek. 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 
 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 
rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 
vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

21. 

Színkontrasztok a 

gyakorlatban (Népi 

díszítőművészet 

színhasználatának 

elemzése) 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Frontális és páros 

munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 
rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 
vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 
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ellenőrzés és 

értékelés. 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

22. 

Színkontrasztok a 

gyakorlatban (Népi 

díszítőművészet 

színhasználatának 

elemzése) 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 
mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 
elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 
legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

 

23. 
Évszakok kreatív 

megjelenítése 

A közvetlen tapasztalás 

útján szerzett élmények 

feldolgozása. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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tudással 

rendelkezőknek. 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 
A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 
rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 
gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

24. 
Évszakok kreatív 

megjelenítése 

A közvetlen tapasztalás 

útján szerzett élmények 

feldolgozása. 

Frontális és páros 

munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 
Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 
jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 
foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 
(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

25. 

A téli ünnepi kör 

szokásai, jellegzetes 

tárgyai 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 
nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 
kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

26. 

A téli ünnepi kör 

szokásai, jellegzetes 

tárgyai 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Frontális és páros 

munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 
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előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 
alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 
mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

27. 

Téli hangulat a 

lakberendezésben 

(A lakás díszei) 

 
Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 
az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 
alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 
mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 
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mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

28. 

Téli hangulat a 

lakberendezésben 

(A lakás díszei) 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 
rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 
vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

 

29. 
Karácsony a 

szeretet ünnepe 

Önállóság 

problémamegoldóképe

sség alakítása. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 
hétköznapi 

élettel. 

30. 
Karácsony a 

szeretet ünnepe 

Önállóság 

problémamegoldóképe

sség alakítása. 

Frontális és páros 

munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 
szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 
adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 
előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 
szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 
hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

31. 

Az időszámítás 

eszközei I. 
(naptárak, órák stb.) 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 
fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 
tudással 

rendelkezőknek. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 
A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 
rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 
gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

 

32. 

Az időszámítás 

eszközei I. 

(naptárak, órák stb.) 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 
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az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 
rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 
értékelés. 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 
kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

33. 

Az időszámítás 

eszközei II. 

(öröknaptár 

készítése) 

Önállóság 

problémamegoldóképe

sség alakítása. 

Frontális és páros 

munka. 

A figyelem 
felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 
értékelés. 

A rajz órai 
témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 
kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 
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hétköznapi 

élettel. 

34. 

Az időszámítás 

eszközei II. 

(öröknaptár 

készítése) 

Önállóság 

problémamegoldóképe

sség alakítása. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 
alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 
mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

35. 

A népi 

kézművesség 

néhány jellegzetes 

eleme, technikája 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 
tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

36. 

A népi 

kézművesség 

néhány jellegzetes 

eleme, technikája 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

Minden 
órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 
rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

A figyelem 
felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 
értékelés. 

A rajz órai 
témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 
kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

Minden órán 
van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

hétköznapi 

élettel. 

37. 

A magyar 

népmesék 

illusztrációi 

Önállóság 

problémamegoldóképe

sség alakítása. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 
alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 
mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

38. 

A magyar 

népmesék 

illusztrációi 

Önállóság 

problémamegoldóképe

sség alakítása. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

39. Montázs 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

Minden 
órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 
ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 
ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 
egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

40. Montázs 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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A manuális készség 

fejlesztése. 

festékek, 

anyagok stb.) 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 
rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 
gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

41. 

Kollázs A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 
A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 
rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 
gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

42. 

Kollázs A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 
eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 
(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 
rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 
kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

43. Frottázs 

Manuális 

tevékenységek 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 
mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

44. Frottázs 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 
mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

45. Textúra 
Térbeli, látvány utáni 

rajzolás fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 
vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

46. Textúra 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 
hétköznapi 

élettel. 

47. 

Faktúra A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 
szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 
hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

48. 
Faktúra Térbeli, látvány utáni 

rajzolás fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A rajz órai 

témákhoz 

Minden órán 

van 
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különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 
elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

visszautalás, 

gyakorlás. 

49. 

Különböző anyagok 

segítségével-homok 

gipsz drót-

változatos textúrájú 

felületek 

létrehozása 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 
elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

50. 

Különböző anyagok 

segítségével-homok 
gipsz drót-

változatos textúrájú 

felületek 

létrehozása 

Térbeli, látvány utáni 

rajzolás fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso
k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

51. 

Az elkészült 

munkákról képek 

készítése a felületek 

hangsúlyozásával 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 
ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 
többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

52. 

Az elkészült 

munkákról képek 

készítése a felületek 

hangsúlyozásával 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 
tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 
különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 
többi 

tudományter

ülettel, 

Minden órán 

van 
visszautalás, 

gyakorlás. 
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hétköznapi 

élettel. 

53. 

Műalkotásokról, 

építményekről, 

fotókról, minták 

ornamentikák 

gyűjtése 

(Plakátkészítés 

ornamentikák 

segítségével) 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 
alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 
mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

54. 

Műalkotásokról, 

építményekről, 

fotókról, minták 

ornamentikák 

gyűjtése 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 
 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

55. 

A gyűjtött és 

továbbgondolt 

mintakincs 

felhasználása új 

minőségben 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 
ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 
egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

56. 

A gyűjtött és 

továbbgondolt 

mintakincs 

Térbeli, látvány utáni 

rajzolás fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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felhasználása új 

minőségben 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 
A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 
rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 
gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

57. 

A díszítés, 

díszítmények-forma 

és funkció a 

népművészetben 

Térbeli, látvány utáni 

rajzolás fejlesztése. 

 

Önállóság 

problémamegoldóképe

sség alakítása. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 
Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 
jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 
foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 



39 

 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 
(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

58. 

A díszítés, 

díszítmények-forma 

és funkció a 

népművészetben 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Frontális és páros 

munka. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 
a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 
mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 
informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 
és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 
tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 
gyakorlás. 
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59. 

Tér és sík 

kapcsolata 

A művészettel való 

élményszerű 

találkozás. Érzelmi és 

emocionális 

képességek fejlesztése 

a látottak alapján 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 
sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso
k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

60. 

Tér és sík 

kapcsolata 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 
sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso
k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

61. 

Grafikai festészeti  

technikák-kollázs 

technika 

kiegészítéssel-

rajzzal 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 
a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 
változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 
tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna
k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

62. 

Grafikai festészeti  

technikák-kollázs 

technika 

kiegészítéssel-

rajzzal 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 
ellenőrzés és 

értékelés. 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 
keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

63. 

Mikroterek 

lakóinak, lényeinek 

megjelenítése 

egyedi technikákkal 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 
 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 
ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 
keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

64. 

Mikroterek 

lakóinak, lényeinek 

megjelenítése 
egyedi technikákkal 

Önállóság 

problémamegoldóképe
sség alakítása. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 
tudással 

rendelkezőknek. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 
A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 
rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 
gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

65. Dobozgrafika 

A művészettel való 

élményszerű 

találkozás. Érzelmi és 

emocionális 

képességek fejlesztése 

a látott festményeken 

keresztül. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 



44 

 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 
rajzlap és 

ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 
értékelés. 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 
kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

66. Dobozgrafika 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

A figyelem 
felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 
értékelés. 

A rajz órai 
témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 
kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

Minden órán 
van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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hétköznapi 

élettel. 

67. 
Makett készítése 

(város) 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Frontális és páros 

munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 
alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 
mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

68. 
Makett készítése 

(város) 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

69. 

Térbeliség 

kifejezése a rajzlap 

síkján 

A vizuális 

kifejezőképesség és 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

Frontális és páros 

munka. 

Minden 
órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 

A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 
ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 
ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 
egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 

 

70. 

Térbeliség 

kifejezése a rajzlap 

síkján 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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A manuális készség 

fejlesztése. 

festékek, 

anyagok stb.) 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 
rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 
gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

71. 

Az éves munka 

értékelése kiállítás 

rendezés 

Önállóság 

problémamegoldóképe

sség alakítása. 

Frontális 

osztálymunkadifferen

ciálás a már meglévő 

tudással 

rendelkezőknek. 

Minden 

órához 

kapcsolódóan 

a legjobb 

megértést 

szolgálva 

alkalmazom, 

az alábbi 

eszközök 

valamelyikét: 

Ppt/táblai 

applikációk/ 

mintadarabok

, videók stb. 

 
A rajz órákon 

az alapvető 

eszközünk a 

rajzlap és 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

rendszerezés és 
rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 

elméletről 

vagy 
gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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ceruza, ami 

mindig 

változik az 

adott 

tananyaghoz 

kapcsolódóan 

(olló, 

ragasztó, 

festékek, 

anyagok stb.) 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

72. 

Az éves munka 

értékelése kiállítás 

rendezés 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás 

fejlesztése. 

A manuális készség 
fejlesztése. 

Tanári magyarázat, 

önálló tanulói munka. 

A figyelem 

felkeltése, a 

tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  új 

ismeretek 

nyújtása, a 

tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 
fogalomalkotás, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás, 

ellenőrzés és 

értékelés. 

A rajz órai 

témákhoz 

különböző új 

és régi 

ismeretek, 

szabályok, 

fogalmak 

egyaránt 

kapcsolódna

k. A 

foglalkozáso

k során, 

legyen szó 
elméletről 

vagy 

gyakorlatról, 

mindig 

keresem a 

kapcsolatot a 

többi 

tudományter

ülettel, 

hétköznapi 

élettel. 

Minden órán 

van 

visszautalás, 

gyakorlás. 
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Mészáros Béla

mbela.yamaha@gmail.com

Az óra/foglalkozás alapadatai

Opre Edina Irén

Pedagógus öné�ékelés - 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 *

Kitöltő e-mail címe *

Kitöltő státusza *

Intézményi értékelő

Látogatott pedagógus neve *
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Nyíregyháza - Eötvös Telephely

Grafika és festészet alapjai

A1 Tustinta technikája  A2 Tustinta technikája, diófapác, színezett festékek  A3 Az időszámítás eszközei 
(naptárak, órák stb.).

OEEO-KM

HH

/

NN

/

ÉÉÉÉ

Idő

:

Látogatás helyszíne/Telephely *

Látogatott tanóra *

Látogatott tanóra témája *

Látogatott osztály/csoport/tanuló *

Látogatás dátuma *

01 26 2022

Látogatás ideje *

14 00
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Az óralátogatás megfigyelési szempontjai

Közvetlen, irányító

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Látogatás módja *

On-line

Milyen volt a pedagógus stílusa? *

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? *

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

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



2022. 01. 26. 14:52 Pedagógus önértékelés - óralátogatás

https://docs.google.com/forms/d/1ZTOYpGKyrekw26JuwIeS-VcMWGiuFrZEPrplAqhE4WU/edit#response=ACYDBNhoJbpPzldvFDfe71nS4tKLhl-… 4/8

0 1 2 3 4 5

Óra elején szóban.

Igen, az óra elején megbeszélték.

0 1 2 3 4 5

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

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? *

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

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának
elérését? *
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0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Dicséret.

0 1 2 3 4 5

NA

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

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

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

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

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök
segítették ezt? *
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NA

NA

Az óra feladataiban.

Az óra végén a megbeszélésen.

Szóban.

0 1 2 3 4 5

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

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

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

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? *

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

Mennyire volt előkészített a házi feladat? *
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0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

NA

NA

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

Igen

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

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. *

Megjegyzés, feljegyzés *

Észrevétel, tapasztalat *
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NA

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

Változtatás igényének megfogalmazása *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Opre Edina Irén

anubisz1981@gmail.com

Az óra/foglalkozás alapadatai

Opre Edina Irén

Pedagógus öné�ékelés - 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 *

Kitöltő e-mail címe *

Kitöltő státusza *

Látogatott pedagógus

Látogatott pedagógus neve *
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Nyíregyháza-Eötvös

Grafika és festészet alapjai

Tustinta technikája

A1, A2, A3

HH

/

NN

/

ÉÉÉÉ

Idő

:

Látogatás helyszíne/Telephely *

Látogatott tanóra *

Látogatott tanóra témája *

Látogatott osztály/csoport/tanuló *

Látogatás dátuma *

01 26 2022

Látogatás ideje *

14 00
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Az óralátogatás megfigyelési szempontjai

Normális.

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Látogatás módja *

On-line

Milyen volt a pedagógus stílusa? *

Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? *

A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket?

*

A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? *
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0 1 2 3 4 5

A használt eszközök eredete és annak továbbélésének lehetőségeivel.

Verbálisan, illusztrációkkal, amelyek elérték céljukat.

0 1 2 3 4 5

Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban

az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? *

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? *

Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a

tanulókkal tudatosítani? *

Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljának

elérését? *
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0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Videó.

0 1 2 3 4 5

Önértékelés, egyéni támogatás, biztatás révén.

A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az

óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? *

Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT-

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) *

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

Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat

fokozni? *

Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök

segítették ezt? *
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Közös értékelés.

Egyéni segítségnyújtás.

Értékelés.

Egyéne véleményekben a munkafolyamatokról.

Szóbeli összegzés, egyéni értékelések.

0 1 2 3 4 5

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

segítették? *

Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az

órán/foglalkozáson? *

Csoportos oktatás: Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése,

egymástól való tanulása? *

Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? *

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

Mennyire volt előkészített a házi feladat? *
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0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Nincs

Nincs

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

Igen

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

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. *

Megjegyzés, feljegyzés *

Észrevétel, tapasztalat *
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Nincs.

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

Változtatás igényének megfogalmazása *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Opre Edina Irén

Pedagógus öné�ékelés - 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 *
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anubisz1981@gmail.com

Opre Edina Irén

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.

Kitöltő e-mail címe *

Kitöltő státusza *

Értékelt pedagógus

Értékelt pedagógus neve *
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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

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
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Egyéni fejlesztés.

NA

módszereket,
eszközöket.
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.

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! *

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a

fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
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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.

Egységes
rendszerbe
illesztve tervezi az
adott pedagógiai
céloknak
megfelelő
stratégiákat,
folyamatot,
munkaformát,
módszereket,
eszközöket.

Pedagógiai
fejlesztési
terveiben kiemelt
szerepet kap a
tanulók
tevékenységeinek
fejlesztése.



2022. 04. 27. 14:35 Pedagógus önértékelés - Elvárások

https://docs.google.com/forms/d/1cEkfWRr8Vixe75NvdliIvdFhPuzNxyI3Nvjs46Dodgk/edit#response=ACYDBNg3ipzuCkR2gxiX0T7F1AkN2wLH… 6/30

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.

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.
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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.

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.
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NA

NA

A tanulás támogatása

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.

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! *

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a

fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
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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.

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.
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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.

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.

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.
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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.

A tanulás
támogatása során
épít a tanulók
egyéni céljaira és
szükségleteire a
tanuló és
tanulócsoport
sajátosságaira.

Nyugodt, és
biztonságos
nevelési, tanulási
környezetet
teremt.
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NA

Technikai felszereltség hiányában nem tudom megmutatni a gyakorlati használhatóságukat (paint, 
photoshop, movimaker stb.) programok alkalmazását, de szemléletet  adok.

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

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 info-
kommunikációs
eszközök célszerű,
kritikus, etikus
használatára a
tanulási
folyamatban.

Támogatja a tanulók
önálló
gondolkodását,
elismeri, és a
tanítás-tanulási
folyamat részévé
teszi
kezdeményezéseiket
és ötleteiket.

Ösztönzi a tanulókat
a hagyományos és
az info-
kommunikációs
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! *

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a

fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
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oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

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
pedagógiai-
pszichológiai
módszereket.

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
pedagógiai-
pszichológiai
módszereket.
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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.

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.

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

Nem mindig teremtek tudatosan olyan pedagógiai helyzeteket, amelyek segítik a tanulók komplex 
személyiségfejlődését.

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,

fenntarthatóság szempontjainak figyelembevétele, integrációs tevékenység, osztályfőnöki

tevékenység

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.

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! *

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a

fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
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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).

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).
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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.

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.
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NA

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.

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.

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! *
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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. 

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a

fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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NA

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. 

Milyen visszajelzéseket ad a tanulóknak? Visszajelzései támogatják-e a tanulók

önértékelésének fejlődését? *

1 2 3 NA

Elősegíti a tanulók
önértékelési
képességének
kialakulását,
fejlődését.

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! *

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a

fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
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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.

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

A tanulók nevelése-
oktatása 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.
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NA

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. 

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.

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! *

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a

fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
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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.

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.

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.
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NA

Több művészettörténeti tartalom.

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.

Hogyan nyilvánul meg kezdeményező-képessége, felelősségvállalása a munkájában? *

1 2 3 NA

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

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! *

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a

fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
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NA

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.

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! *
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NA

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

A fenti kérdések alapján sorolja fel, hogy ezen a kompetenciaterületen melyek a

fejlesztendő területei (gyengeségei)?Amennyiben nincs, jelölje NA-jelzéssel! *
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Opre Edina Irén

anubisz1981@gmail.com

A kérdőíves felmérés kérdései

0 1 2 3 4 5

Pedagógus öné�ékelés - 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 *

Kitöltő e-mail címe *

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó

legújabb eredményekről.

*
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Jól ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményeket. *

Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az

előírásoknak megfelelő.

*

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

Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók előzetes tudását, életkori

sajátosságait.

*

Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció kínálta lehetőségeket. *
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Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT-alapú oktatási programok nyújtotta

lehetőségeket.

*

Tervezőmunkája igazodik a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi

követelményekhez.

*

A lemaradó tanulókat segíti. *

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

Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is. *
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Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák javítására.Jó a kapcsolata a

diákokkal.

*

Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a diákok számára követhető értékrend

átadása.

*

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

Használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás támogatásában. *

Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél dominál. *
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Ellenőrzése, értékelése következetes, a tantervben előírt követelményeknek megfelelő. *

Teljesíthető követelményeket támaszt. *

A diákok önértékelését a sikeres tanulási folyamat részének tekinti. *

Értékelésében és a követelmények felállításában a tanterv nyújtotta lehetőségeken belül

figyelembe veszi az egyének/tanulócsoportok sajátosságait.

*

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

Jó a kapcsolata a kollégákkal. *

Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli szakmai aktivitásokban a

nevelő-oktató munkáján túl is.

*

Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.Határozott,

szuggesztív az órákon.

*

Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai vitákban. *
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Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja azokat

szakmai fejlődése érdekében.

*

Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyisége

sajátosságaival.

*

Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli. *

A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába. *

Szívesen vesz részt innovációban, pályázati feladatokban. *
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Az önálló tanuláshoz biztosítja a megfelelő útmutatókat, eszközöket. *

A tanulói hibákat a tanulási folyamat részeként kezeli, azok tapasztalatait beépíti saját

pedagógiai gyakorlatába.

*

Tervezőmunkájában figyelembe veszi a vizuális, auditív, verbális tanulói típusok

sajátosságait.

*

Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a különböző tanulási stratégiák

kialakítására.

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

Olyan módszereket alkalmaz, amely segíti a tanulókban a felelősségteljes magatartás

kialakulását a fenntartható fejlődésre vonatkozóan

*
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Opre Edina Irén

anubisz1981@gmail.com

oktatas.hu és egyéb oldalak

Az egyéni fejlődést tartom szem előtt.  

Beszélgetések, csoportmunkák és az alkotások segítségével.

Gyerek, kolléga, szülő.    

Pedagógus öné�ékelés - interjú a pedagógussal

A pedagógussal készített interjú javasolt kérdései

Válaszadó neve *

Válaszadó e-mail címe *

Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? *

Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid

távú tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket?

*

Hogyan méri fel a tanuló(k) értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső

struktúráját?

*

Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? *
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Jó kapcsolatot ápolok mindenkivel, szívesen segítek.

Csoportos, személyre szabott és egyéni értékelés

DFHT,Maximálisan. MA

Maximálisan.

DFHT, MA, kooperatív, differenciálás.

Adott témához kapcsolódóan, valamint a kötetlen beszélgetések során.

Pályázatok, értékelések, alapanyag használat.

Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez,

vállal?

*

Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogyan használja fel a

korábbi eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor?

*

A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen

céllal alkalmaz szívesen?

*

Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? *

Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? *

Hogyan fejleszti a tanulók jövőről való gondolkodását? *

Hogyan teremt olyan helyzeteket a tanórán/foglalkozáson, ahol fejleszti a tanulók kritikus,

felelősségteljes gondolkodását a fenntartható fejlődéssel összefüggésben?

*
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A témának megfelelően.

Témafüggő:videó, fotó, zene, vers, idézet, játék stb.

Kényelmessé teszi a munkát, hiszen sokminden elektronikusan elérhető.

Egyéni fejlesztéshez kapcsolódó feladatokkal.

Lehetőséget arra, hogy mindenki megtalálja miben jó.

Egyéni igények alapján.

Pályázat, egyéni fejlesztés.

Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? *

A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a

motivációs eszközöket?

*

Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? *

Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását, gyakorlását, munkáját? *

Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? *

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

Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? *
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Az alkotásokban, feladatokban, értékelésekben.

Alapvető etikai erkölcsi normák alapján.

Maximálisan, legfőképpen a csoportmunkáknál.

Minden óra az alkotás teljes egészében.

Mindenkivel, hiszen egyéni értékelés van.

Email, messenger, telefon.

Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? *

Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? *

Csoportos oktatás: Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő

értékeket a munkája során?

*

A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanuló(k) önértékelését

ösztönözni?

*

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?

*

Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a

kapcsolatot a tanulók szüleivel?

*
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3 éven belül ez a harmadik önértékrlésem és a PED 2 minősítésem is megvolt.

Nincs

Művészettörténetből több időt és energiát szeretnék áldozni.

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

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés,

továbblépés igényét?

*

Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? *

Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? *
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