
„FÚJJAD SÍPOD, FÚJJAD…
DE HOGYAN?

MIBŐL TANÍTSUNK, HOGYAN KÉSZÍTSÜK AZ ÉNEK -ZENE ÓRÁK 
DOKUMENTUMAIT?

TANMENET ÉS MINŐSÍTÉS,  ZENE ÉS MINŐSÉG - PORTFÓLIÓ ÉS 
AZ ÉNEK -ZENE

KPSZTI 2015.december 1.



KERETEK

Időtartam: 

 10:00-10:15…………………………

 10:15-10:50………………………….

 10:50-11:00………………………….

 11:00-11:25………………………….

 11:25-11:30………………………….

Tartalom:

 Beéneklés

 Kőhalmi Imre: Billegjen az ujjad 

Forrás: B. Horváth Andrea: Ünnepeljünk c. 
könyve

 Elmélet

 Ünnepi készület

 Módszertani gyakorlat

 Zárszó





MEGVÁLTOZOTT A 
PEDAGÓGUS SZEREPE

- Társadalom

- Oktatásirányítás

- Iskolaszerkezet

- Tanárszerep

- Hangsúlyok

- Módszertan



MÁSOK A MAI DIÁKOK
., ?, !

Megnövekedett az 

iskolában eltöltött idő

Technikai eszközök



NEVELÉS-NÖVELÉS
 Keretek között: 

engedni, segíteni,   felfedezni

 Önállóság

szabadság? szabályok?

 Bárdos Lajos három T-elmélete (és 
gyakorlata) szerint: 

„ha a Tanár szereti a Tárgyát és szereti a 

Tanítványát, a Tanítvány is meg fogja szeretni 

a Tárgyat. Ez lehet a célunk! Minden akkor és 

ott dől el, amikor bemegyünk a tanterembe 

és legjobb tudásunk szerint tanítunk”.

Forrás: http://www.parlando.hu/2011/2011-

2/2011-2-03_Mohay.htm



GYERMEKI SZÜKSÉGLETEK-KÉRDÉSEK 
FORMÁJÁBAN

 A gyermekek érzelmileg védetten és biztonságban vannak az óráimon?

 Elegendő dicséretet, elismerést kapnak? 

 Mennyi új információt adok a tanóráimon?

 Szabadságot vagy a felnőtt elnyomását közlöm?

 Kialakítom a felelősséget tanítványaimban? Látják rajtam, hogy felelősen 
cselekszem, hogy felelős vagyok önmagamért?

 Igényes vagyok-e önmagam munkájában? Elvárom ezt a tanítványaimtól?

 Kinyitom-e a szépségre a tanítványaim szemét?

 Milyenek a spontán reakcióim? Beszédem? Kifejezéseim? 



TANÍTÁS-TANULÁS FOLYAMATA

Tartalom

Követelmények

Célok

Stratégiák

Módszerek

Szervezési módok

Tér-idő

Értékelés

Tanulás irányítása



Átlagon 

felüli 

képességek

Kreativitás

Motiváció

Tehetség

Iskola Társak

Család

Mönks- Renzulli tehetségmodell, 1992

Forrás: Dr. Heimann Ilona 

ELTE-PPK-n elhangzott 

előadása



ELVÁRÁSOK
KÜLSŐ ELVÁRÁSOK
Jogszabályi háttér: EMMI rend. 146. § (2)-(4) bek.; 148. § (1) –(2) bek.

Cél: pedagógiai kompetenciák fejlesztése

• pedagógiai módszertani felkészültség,

• pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 
önreflexiók,

• a tanulás támogatása,

• 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,

• a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 
osztályfőnöki tevékenység,

• pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 
elemzése,

• kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás,

• elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

BELSŐ ELVÁRÁSOK

•Saját lelkiismeretünk

•Egyéni igényszintünk

•Önképzés

•Továbbképzés



ÖNÉRTÉKELÉS, TANFELÜGYELET, MINŐSÍTÉS.
DOKUMENTUMAINK

www.oktatas.hu

Önértékelési kézikönyvek:

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekeles_szerkesztoi_
eloszo.pdf

Tanfelügyeleti kézikönyvek:

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyv
_eloszo.pdf

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba 
lépéshez 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogus
ok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekeles_szerkesztoi_eloszo.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyv_eloszo.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf


Pedagógiai dokumentumaink rendszere:
www.njt.hu

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (1. sz. melléklet)

Pedagógiai Program, Helyi tanterv

Tanmenet

http://www.njt.hu/


NEMZETI ALAPTANTERVHEZ:

A NAT Bevezetője újrafogalmazta a NAT küldetését, hangsúlyozva a közös 

értékek és a nevelés jelentőségét. 
  

A fejlesztési területek és a nevelési célok is újrafogalmazódtak, 

kiegészültek, figyelemmel egyrészt a már jelzett közös értékekre, továbbá 
a diákok változó motivációira, tanulási szokásaira, érzelmi igényeire. 

 

A Nemzeti alaptanterv biztosítja: 
• az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét,  

• az iskolák közötti átjárhatóságot, 

• meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat,  
• kötelező rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében,  

• különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására. 



NAT 2012

Erőteljesebbé vált 

 a tantárgyköziség gyakorlata 

 művészetek egységben kezelése

 a kompetenciafejlesztés 

(együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció…)

 kikerülhetetlen a változatos tanulásszervezési eljárások alkalmazása 
(differenciálás, kooperativitás, projektmódszer)

 az értékelés sokszínűségének beemelése az ének-zene oktatásába 
(fejlesztő egyéni és csoportos, felzárkóztató, tehetséggondozó, 
formatív, kompetencia alapú)



NAT KOMPETENCIÁK

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos és technikai kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

 A hatékony, önálló tanulás 



ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS 
KIFEJEZŐKÉPESSÉG

A művészet eszköz

A teljes személyiség kibontásához, fejlesztéséhez,
az önálló és csoportos kulturális tevékenységre való

hajlandósághoz.

Alapelv

A gyermek befogadóvá, alkalmazóvá nevelése 

gyakorlati tevékenységeken keresztül 

az élmény biztosításával.



MŰVELTSÉGTERÜLETEKRŐL

A műveltségi területek közös kiemelt céljai 

 
 A tevékenykedtetés (cselekvő részvétel - kísérlet, megfigyelés) 

középpontba állítása; 

 az informatika alkalmazása; 
 a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése; 

 a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges 
képességek és ismeretek; 

 az egészséges életmód kialakítása;  
 az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása. 

Műveltségi területek általános jellemzői 

 Kiemelten foglalkoznak az információk gyűjtésével és kritikai 
értelmezésével. 

 Az egyes iskolai fokozatokon ismétlődő szempontok szerint 

spirálisan bővülő ismereteket tartalmaznak. 
 Nem lezárt rendszerként jelennek meg.  

 Nem a tanórai feldolgozás sorrendjét és szintezését jelenítik meg. 
 Hangsúlyozzák a tudás örömének, a beleélésnek, a személyes 

véleményalkotásnak és a társas tanulás különböző formáinak 
tanulásban betöltött fontos szerepét. 



ÚJ FOGALMAK, ÚJ SZEMLÉLET A NAT-BAN:

Felismerő kottaolvasás

Zene és mozgás összekapcsolása (Kokas)

Koncertpedagógia

Generatív, kreatív zenei tevékenység

Befogadói kompetenciák fejlesztése

Kreatív zenehallgatás

Zenehallgatás



KERETTANTERV

http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-
4/index_alt_isk_also.html

http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html


MIBŐL TANÍTSUNK?

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek

http://www.tankonyvkatalogus.hu/kiadvanyok.html?SchoolTypes=5

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek
http://www.tankonyvkatalogus.hu/kiadvanyok.html?SchoolTypes=5


ÜNNEPI KÉSZÜLET

Ó, jöjj, ó jöjj

Mostan kinyílt…

Paradicsom közepibe…

Szokolay Sándor: Világíts csak…

Adventi és karácsonyi dalok:

http://www.dmrek.hu/cikk/mutat/hadd-
zengjen-enekszo-i/

http://www.szepi.hu/nota/xmas/

MuseScore kottaszerkesztő

https://musescore.org/

http://www.dmrek.hu/cikk/mutat/hadd-zengjen-enekszo-i/
http://www.szepi.hu/nota/xmas/
https://musescore.org/






„ZENÉVEL NEM CSAK ZENÉT TANULUNK”

„Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-
lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-
fegyelemre szoktat. Egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét”

„Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni. Zene nélkül nincs teljes 
ember... Jó mérnök, vegyész stb. lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem gondol. 
De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s játékosan még előbb) nem kezdik 
rendszeresen nyitogatni-gyakorolni a fülét... A zene ügye az általános iskolában nem 
is a zene ügye elsősorban” (Kodály).



KODÁLYI GONDOLATOK ALAPJÁN:

- mi TÖRTÉNJEN az ének-zene órán?

beéneklés

népdalok, gyermekdalok

ritmusjáték

gyermekjáték

tánc

öröm

- mi NE TÖRTÉNJEN az ének-zene 
órán?

unalom

csak feladatmegoldás

„száraz” tankönyvi anyag

a tankönyv minden lapjának 
„megtanulása”

más tanóra pótlása



MÓDSZERTAN, GYAKORLAT

Szemléletben 

 legyen innovatív, kreatív és 21. századi

Kooperatív technikákat alkalmazzon:

Építő egymásrautaltság

Egyéni felelősség

Egyenlő részvétel

Párhuzamos interakciók

 Tanulásszervezésben legyen 
innovatív

 Kereszttantervi hivatkozások

 IKT eszközök



TANULÁSSZERVEZÉS

MÓDSZEREK:

Kooperatív tanulás 

Komplex instrukciós program 

Projektpedagógia 

Tapasztalati tanulás

Problémaalapú tanulás 

Drámapedagógia

Direkt tanulásszervezés

Tapasztalati tanulás

Indirekt tanulásszervezés

Önálló tanulás

Interaktív tanulásszervezés



GONDOLATTÉRKÉP

Bármikor használható, de kötelező kritériumai vannak! Csak nagybetű; max 45 fokban dőlhet, 
fektetett papíron!

BALLADA

EPIKAI MŰFAJ

SZÉPIRODALOM
NÉPKÖLTÉSZET

MŰBALLADA

ARANY JÁNOS

SZONDI KÉT APRÓDJA

MÁTYÁS ANYJA

WALESI BÁRDOK

BUDA HALÁLA

NÉPBALLADA

SZÉKELY 

NÉPBALLADA
KRIZA JÁNOS

BALLADAGYŰJTŐ: BENEDEK ELEK

1.GYŰJTÉSEK: 

CSAK SZÖVEG

VAD-

RÓZSÁK

XIX.SZ.VÉGÉTŐL MÁR DALLAMOT IS 

GYŰJTÖTTEK

VIKÁR BÉLA KODÁLY ZOLTÁN BARTÓK BÉLA



MUNKAMÓDSZEREK

EGYÉNI

PÁROS; a párok kialakítása

CSOPORT; a csoportalakítás lehetőségei

Egyéni kreatív gondolatok, megoldások



JÁTÉKÖTLETEK

- Ritmikai játékok

- Dallami játékok

- Rejtvények

- Stratégiai játékok; pl malomjáték zenei elemekkel

- Rajzos játékok

…önálló gondolatok, egyéni tervek, megvalósítások



INTERNETES PROGRAMOK

KOTTAÍRÓ PROGRAM, ingyenes, használható MUSE SCORE

http://musescore.org/hu

Facebook-on van magyar nyelvű kiegészítés

KOTTASZEMELVÉNY keresése 

CPDL- kóruskotta gyűjtemény, ingyenesen hozzáférhető kóruskotta gyűjtemény

http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/Help:Contents

IMSLP- ugyanez, csak hangszeres művekre

http://imslp.org/wiki/F%C5%91oldal

http://musescore.org/hu
http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/Help:Contents
http://imslp.org/wiki/F%C5%91oldal


KÖNYVAJÁNLÓ

A szórakoztató zene Mozarttól Madonnáig

http://bookline.hu/product/home.action?_v=Peter_Wicke_A_szorakoztato_zene_Mo
zarttol_Madonnaig&id=2100578842&type=10

Mi az, hogy könnyűzene?

http://bookline.hu/product/home.action?_v=Vedres_Csaba_Mi_az_hogy_konnyuzen
e_&id=46214&type=22

Miért csapott Beethoven a lecsóba?

http://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/gyerekirodalom/mesek/miert-csapott-
beethoven-a-lecsoba

http://bookline.hu/product/home.action?_v=Peter_Wicke_A_szorakoztato_zene_Mozarttol_Madonnaig&id=2100578842&type=10
http://bookline.hu/product/home.action?_v=Vedres_Csaba_Mi_az_hogy_konnyuzene_&id=46214&type=22
http://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/gyerekirodalom/mesek/miert-csapott-beethoven-a-lecsoba










ZÁRSZÓ
Hunyd be a szemedet a dombtetőn.
Megindulsz lassan az űrben, a kék
levegőben, az őszi lombok hervadt
szagában. Előbb csöndes úszással,
lengéssel jobbra-balra, aztán szédületes
gyorsasággal, káprázatos ívben
messzire lendülsz, titokzatos szálak
tartanak, azokon himbálózol
édesen, fájón, rettenetesen.
És delet kongat a falu harangja,
és minden kondulással egyre 
biztosabban
érzed, hogy te vagy a harang nyelve,
és az egész mindenség kék burája:
egy óriás harang. És öblös kongással,
testeddel, véreddel, egész valóddal
te harangozol az egész világnak.

Dsida Jenő



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Acsainé Dávid Ágnes

ének-zene szakos mesterpedagógus, közoktatási vezető,

köznevelési és tehetségfejlesztési szakértő, szaktanácsadó

Elérhetőség: 

acsaineagnes@gmail.com

36-30-521-2523

mailto:acsaineagnes@gmail.com

