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1. Képi jelek az értékelésben

A képekkel, ábrákkal való értékelés különösen adekvát a vizuális neveléshez.
Vizuális nevelésben képi fogalmakkal dolgozunk, ezért az értékelési rendszer megjelenítéséhez
is vizuális jelekkel kellene közelítenünk.
A képek többet mondanak, mint a verbális magyarázat, asszociációs mezőjükkel többet tudunk
elmondani, mint szöveggel.
Egy ábrával, egy fogalom értelmezését, és további idegen szavak, bonyolultabb szöveg
magyarázatát nélkülözni lehet.
A képekkel maradhatunk a képi érzékletesség tartományában, mely a művészetpedagógia
érzékletes és jól használható közege.

2. Holland
értékelési módszer
A holland értékelő módszer adaptálása,
és új értékelőlapok fejlesztése.

Nemzetközi kutatás alapján fejlesztett képes értékelő módszer kidolgozása rajztanároknak.
(Talita Groenendijk, Folkert Haanstra, Amszerdami Képzőművészeti Főiskola.)

A képes értékelő módszer alapján képes önértékelő lapok fejlesztése.
Nemzetközi kutatások során lett kidolgozva, és kipróbálva hat országban (Groenendijk et al.,2018, 2019)
A holland Vizuális Értékelő Lapok magyarországi oktatási környezetre alkalmazásával új, a Vizuális Kultúra tantárgy
lényegét jelentő, képekben való gondolkodáshoz jól alkalmazkodó értékelési forma meghonosítása a cél.
A kérdőívek és a beválás vizsgálat során igazolható, a képes önértékelő lapok pedagógiai haszna a vizuális kultúra
tantárgy középiskolai oktatásában. Magyar kipróbálás: MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport.
Kutatócsoport vezető: Kárpáti Andrea
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3. Saját fejlesztésű
vizuális értékelőlap
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értékelő
lapok
piktogram
képjel
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Képes értékelő lapok
Képesség szintek ábrával jelölve

Könnyű értelmezhetőség

A vizuális kérdőív a sok rajzzal egyszerűbben értelmezhető, a vizuális területeken alkotó,
tanító és tanuló emberek számára, hiszen tapasztalatuk van a képi jelek értelmezésében.
Az önértékelési lapokat a diákok egyértelműnek érezték, nem volt számukra bonyolult, vagy
érthetetlen. Az önértékelő lap kitöltése során senki sem kért segítséget.
A szintek meghatározásában az ábrák egyértelműen eligazították a tanulókat, nem volt
értelmezési probléma.
A kritériumok szöveges leírását is úgy fogalmaztam, hogy a lehető legkönnyebben értsék a
diákok és a fogalmak megértése ne vegye el az időt a feladat közös megbeszélésétől,
értékelésétől.

Értékelési kritériumok
projekt feladat esetében:
Gyűjtőmunka.
Kivitelezés, kreativitás.
Együttműködés színvonala,
társas kapcsolatok
alakulása.
Konfliktusok kezelése.
Érzések megfogalmazása,
Utólag megfogalmazható
vélemények.
Új Pedagógiai Szemle
2018/9-10, 11-12

Kompetenciák:
04. Vizuális elemzés
08. Absztrakció
09. Szimbolizáció
14. Képalkotás komponálás
18. Kreativitás

A tanulók
tudásszerzése:
információszerzés,
információszervezés,
információrendszerezés
Információ átadása
Kompetenciák:
01.Megfigyelés
02.Látványfelismerés és
értelmezés
04. Vizuális elemzés
13. Modalitás váltás
14. Képalkotás,
komponálás
A tudásszerzés folyamatában
erősen összekapcsolódnak a
kognitív, a metakognitív, az
affektív és a műveleti elemek.
Gyarmathy (2014)

Video 04.40

4. Vizuális értékelőlapok bemutatása

VIDEO
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Tihanyi Művésztelep
Gyakorlatvezető mentortanár képzés

Projektfeladat

reflektív elemnek tekintjük azt a tartalmi egységet, mely az egyszerű
leíráson túl, szándékolt, céltudatos, szisztematikusan elemző
gondolkodást tartalmaz, és amely folyamatos önellenőrzést ill. ezen
alapuló fejlesztést tesz lehetővé.

leírás, reflexió nélkül: Az egri Gárdonyi Géza Gimnáziumban 1995ben szerzett érettségit követően a következő tanévet az Eszterházy
Károly Tanárképző Főiskola úgynevezett „0.” évfolyamán töltöttem,
ahol rendkívül hasznos számítástechnikai (középfokú
szoftverüzemeltetői) valamint magas szintű angol nyelvi ismeretekre
tehettem szert. Ezek után nem is volt kérdés, hogy tanulmányaimat a
tanári pályára készülve folytatom: sikeres felvételit követően négy
felejthetetlen évet töltöttem és 2000-ben angol-történelem szakos
tanári diplomát szereztem az egri Eszterházy Károly Tanárképző

1. technikai

magyarázat
korábbi tapasztalatok leírása // tanórai viselkedések // oktatási tartalom //
készségek //tanítási eredmények (nem tanulási) //az aktuális módszertani
problémákkal és a saját pedagógiai elméletekkel fejlesztésével foglalkozik,
minden esetben egy konkrét és adott problémahelyzet megoldása érdekében//

Az értékelés minden dolgozó számára meghatározóan fontos, ezért a teljesítményértékelési
rendszer „életképességét” is vizsgáltuk, amikor már a 2005/2006-os tanévben megkezdtük a
„bevezetését”. A rendszer alkalmazásától a szakmai munka fellendülését is vártam, hisz a
2004 - es országos kompetencia mérés iskolai eredménye nagyon alacsony volt, városi
szinten is (öt iskola közül) a leggyengébb.
Eún.
mellett
a szakmai képzéseken
való részvételünk
Munkaközösség-vezetőként
kiépítettem az
évfolyamdolgozatok
rendszerét.
Mindezzel a ME5 életút, refl

2. tartalmi

alternatív megdoldások keresése // értékek // a tanulói szükségletekhez
igazított tartalom //rutinok jelenléte,igazolása //elmélet és gyakorlat közötti
kapcsolat //kontextus figyelembevétele, okok mérlegelése- indoklás

célom az volt, hogy a történelem tantárgy esetében megvalósuljon a tanulócsoportok közötti
összemérhetőség, objektív visszajelzést adjon tanárnak, diáknak egyaránt. Ugyanakkor a
közös mérőeszközök (feladatlapok, javítási útmutatók) munkaközösségi szintű kialakítása
hozzájárult a
a jó gyakorlatok
átadásához.
2013-ban,
a szakmai
központiegyüttgondolkodáshoz,
kerettantervek megjelenésekor
szakmai célként
fogalmaztam meg

3. dialektikus

morális, etikai kérdések // szociopolitikai kérdések // önelemzés, mint
kognitív stratégia // társadalmi hatások, kontextus figyelembevétele

tantervünk akkreditáltatását. Egyéni célom megegyezett az intézményi és az oktatáspolitikai
célokkal. Nincs a központi kerettantervek között integrált oktatást szabályozó tanterv, így a
Gyermekek
Háza
tanterve – akészségek
mai napigfejlesztése
- hiánypótlónak
Tudtam, hogy
a képességek,
nélkülszámít.
a tanítói, tanári munka nem lehet

1.irányítás

Olyan pedagógiai módszerek választása, amelyeket valamilyen külső
tekintély jónak tart, “utánzás” (szakirodalom, pedagógiát, pszichológiát
oktatók, volt tanárai, kutatók stb)

eredményes,ezért ebben a témában több könyvet is olvastam. Különösen jól
hasznosíthatónak tartom Walter F. Kugemann: Megtanulok tanulni (Gondolat
Kiadó,Bp.1976) munkáját,amelyben egyértelműen kihangsúlyozza, hogy a sikeres tanulás
titka a rendszeres ellenőrzés,de felhívja a figyelmet a megfelelő tanulási környezetre is.

2.informálódás

Tudatos választás a kipróbáltan eredményes tanítási elméletek, módszerek
között egy adott helyzetre, alternatív utak, megoldások gyűjtése, kipróbálása,
a pedagógiai kultúrája bővül, de az alapvető hitek, nézet és
tevékenységrendszerek nem változnak

3. gondolkodás formálása

tudatosan tervezett fejlődés, a tapasztalatok szervezése és újjászervezése, új
pedagógiai rendszer alkotása, amely a pedagógiai kultúrájának
újjászervezéséhez vezet

0. lépés az éltutak kódolásánál annak eldöntése, hogy tartalmaz-e
reflektív elemet az életút.
- Ha nem, akkor nem kódoljuk
- ha igen, akkor a lenti kódrendszer alapján kerül kódolásra
változó

érték

1. reflexió szintje

2. tanárokra, munkaközösségre

az intézményen belül működő kisebb csoportok munkájára vagy a
munkaközösség, tanári kar egészének történéseire

Rendszeresen szervezünk belső továbbképzéseket. A különböző képzéseken szerezett
tudásokat szakmai megbeszéléseinken megosztjuk egymással. Pályakezdő kollégák
munkájának támogatására segítőpáros rendszert dolgoztunk ki, illetve, összhangban a
köznevelési törvényben foglaltakkal, gyakornoki -mentori rendszert működtetünk.
Legnagyobb nehézséget a számomra a civil szférából az állami szférába történő átállás
okozta. Meg kellett tanulnom a közalkalmazotti rendszer működését és szabályait és a több
szintes intézményi rendszer hierarchikus felépítését. Ugyanakkor az újonnan formálódó
köznevelési rendszer kiszámíthatatlanságának kezeléséhez jól jött a civil működésből hozott
Ezek a tapasztalatok és a más kultúrákkal, elvekkel, szokásokkal való együttélés
meghatározó volt abban, ahogy ma is gondolkodom a fogyatékosságokról és az emberről
általában. A kint szerzett nyelvtudás alapot teremtett ahhoz, hogy a nemzetközi
szakirodalomban nyelvi akadályok nélkül tudjak tájékozódni, a kulturális sokszínűségben
Megfogalmaztuk azokat a kockázati tényezőket is, amelyek veszélyeztethetik a projekt
sikerességét. Itt talán megemlíthetjük, hogy előzetesen nem számoltunk a humán erőforrás
motiválatlanságával;
sajnos
előfordult már, hogy
a pedagógusok
nem
igazán
lelkesedtek az
Az
időközben szültetett
versenyeredmények
pedig
arra sarkalltak,
hogy
a szaktárgyi

3. diákokra, szülőkre

a diákokkal és szülőkkel kapcsolatos dilemmák, sikerek, nehézségek

tudáselemeket integráljam, így a gyerekek gyakorlatban könnyebben használható tudást
kapjanak, ezzel
optimálissá
téve továbbképzéseket.
személyiségfejlődésüket.
Rendszeresen
szervezünk
belső
A különböző képzéseken szerezett

4. szervezet egészére

belső működés, mely a szervezet egészét érinti

tudásokat szakmai megbeszéléseinken megosztjuk egymással. Pályakezdő kollégák
munkájának támogatására segítőpáros rendszert

2. reflexió célja

1. saját személyre, nézeteikre,
tevékenységeire irányul

3. reflexió iránya

5. szervezeztre és tágabb
környezetére

4. reflexió kiindulópontja

1. problémahelyzet
2. nem problémahelyzet

5. reflexió modellje

példa

1. ciklikus modell

2. stratégiai modell

önelemzés

Kapcsolattartás, kommunikáció, egyttműködések intézményi partnerekkel és a
kontextus:
iskola
és környezete
a
vezető általi
leírásban
nehézséget jelentő helyzet, akadály, mely inkább
negatív megítélésű és bénító vagy kontsruktív hatású, de az elemzés tárgya a
probléma (baj)
a leírásban kihívásként vagy sikerként megjelenő esemény, mely elemzés
tárgyáá válik
a reflexió kiindulópontja egy problémahelyzet. A pedagógiai helyzetek
megoldására irányuló gondolkodás, melynek lépései: probléma → reflexió
→ absztrakció /elmélet: sémában való elhelyezés → aktív kísérletezés a
probléma megoldására
ha a reflexió kognitív stratégia, mely a folyamatos szakmai fejlődés
érdekében van jelen a tevékenység elemzésében. A reflexió során sor kerül a
tanítási/tanulási kontextus elemzésére ÉS a szakma/ tudomány releváns

Tantervünk külső partnerek számára is elérhető, a Gyermekek Háza honlapján megtalálható.
Több iskola tantervfejlesztő munkáját segítettem szakértőként, tanácsadóként tantervünk
alapján. Jelenleg két iskola (Pécs, Nyíregyháza) jelezte, hogy átvenné tantervünket.
A rétegek szerinti tanítás – tanulás kialakítása során új kérdés merült fel a fejlesztés
folyamatában. Az önállóan, egyéni szintjükhöz igazodó tevékenységet végző tanulók között
nem
volt együttműködés.
módszereket,
munkaformákat
kellett keresni.
A kutató-elemző
munkámÚj
során
komolyabb
betekintést nyerhettem
egy tankerület
mindennapi munkájába, mélyebben megismerhettem a többi, tankerületi iskola működésének
sajátosságait, gondjaikkal, problémáikkal együtt. Kiderült, sok dologról csupán rész- vagy
alkalmanként dezinformációval rendelkeztem. Több esetben tapasztalhattam, hogy más a
Meggyőződésem, hogy az ember csak akkor lehet sikeres az élet bármely területén, ha
folyamatosan képzi önmagát, nyitott az újra, tapasztalatokat gyűjt, meghallgatja
másokvéleményét, elfogadja a kritikát és kritikusan próbálja szemlélni saját magát is, majd
mindezt kamatoztatni tudja munkája vagy éppen magánélete során. Az egész életen át tartó
tanulás mondhatni ars poeticámmá vált. A főiskola elvégzését követően természetesen nem
Vallom, hogy a legnagyobb szakmai fejlődést mindenképpen az osztályteremben, a gyerekek
között lehet elérni: a tanítás – nevelés – oktatás folyamatában a pedagógus is együtt fejlődik
tanítványaival, hiszen hatalmas felelősség és egyben lehetőség is gyermekekkel dolgozni.

0. lépés az éltutak kódolásánál annak eldöntése, hogy tartalmaz-e FSZF
elemet az életút.
- Ha nem, akkor ezt a témát nem kódoljuk
- ha igen, akkor a lenti kódrendszer alapján kerül kódolásra

1) Nem elemzi, de van tanulástervezés
Tervezi a tanulást, de nem tudjuk, miből származik
Az FSZF tudatossága (szakmai
életútban kitér-e a saját tanulás
tervezésére)

2) tudatos helyzetleírás
implicit terv, vag nincs terv

elemzi a korábbi helyzetet, vagy saját gyakorlatát, de nem kapcsolódik hozzá
a tanulás átgondolása

3) tudatos helyzetleírás explicit terv

elemzi a korábbi helyzetet, vagy saját gyakorlatát, tervezi/tervezte a tanulást
maga számára: képzést végezni, elolvasni, összegyűjteni, megtanulni, utána
járni, megkérdezni, megtanácskozni, megnézni a gyakorlatot…..

Az FSZF tudatossága (szakmai életútban kitér-e a saját tanulás
tervezésére)

ME5

ME5 életút, refl

5. Értékelőlap kódolásra

1. Reflexió szintje. Technikai: előfordul, de nem jellemző.
Tartalmi: nem fordul elő.
2. Dialektikus: több helyen előfordul.
3. Problémahelyzet: előfordul, de nem jellemző. Nem
problémahelyzet: Több helyen előfordul
4. Reflexió iránya: Saját személyre: igen. Tanárokra,
munkaközösségre: igen. Szülőkre, diákokra: igen. Szervezet
egészére: nem
5. A tervezett tanulás módja: Szakirodalom tanulmányozása:
igen. Ön mentorál: igen. Önt mentorálják: nem.
Konferencia részvétel: igen. Szakmai közösségekben,
hálózatokban való részvétel: Igen.

6. Vizuális kultúra tantárgy
Tananyag fejlesztés

Vizuális kultúra tantárgy
Értékelőlap kérdések és kompetenciák

Kérdés, vagy alapvetés
1. A fejezetben rengeteg képet láttam az állatok
ábrázolásával kapcsolatban. Hogyan változott a viszonyom
az állatok világához?
2. Eszedbe jutott új szempont a tájjal kapcsolatban?
Megértetted jobban a táj és az ember kapcsolatát?
3. Meglepődtél, hogy ennyiféleképpen lehet az állatokat a
művészet segítségével ábrázolni?
Segített Neked ez a fejezet, hogy saját magad jobban
ábrázolj egy állatot, vagy tájat? Kaptál új ötleteket?
4. Szerinted ez a fejezet segített Neked abban, hogy jobban
megérts az állatok sorsát, és azt, hogy a körülöttünk lévő táj
képe a mi felelősségünk is?
5. Jobban érted a környezetvédelem összefüggését, tájember és ember –állatok kapcsolatát?

kompetenciák
Látvány értelmezés. Következtetések
levonása, látványok, képek, szöveg alapján.
Nézőpontváltás.
Vizuális emlékezet, vizuális elemzés, új
szempontok, képi információk
rendszerezése, analógiák felismerése.
Anyag és eszközhasználat. Anyagok és
eljárások ismerete, ábrázolásmód,
rendeltetéshez alkalmazkodás a kifejezési
célokhoz, anyag és eszközválasztás,
használat.
Képi információk rendszerezése, analógiák
felismerése, csoportosítása.
Ábrázolásmódok, stílusok és mondanivaló
kapcsolatának felismerése elemzés útján.
A látottak értelmezése és elemzése.
Szempontváltás az elemzés alapján.

Vizuális kultúra tantárgy
Képes értékelőlap

Összegzés

A kutatásom témájául szolgáló (ön) értékelő lapok esetében felmerül a legfontosabb
kérdés, hogy miért értékelünk, ill. az értékelés milyen funkcióit erősíthetjük meg.
Azzal a céllal készülnek az (ön)értékelő lapok, hogy a diákok fejlődési folyamatának
lépései megtámogatva legyenek, a fejlődés különböző lépcsőfokainak elemzésével,
a folyamatra való rálátással.
A minősítés helyett a megerősítést, tudatosítást használva, újra értelmezve a
feladatot, más szempontok alapján, a folyamat egészét láthatóvá téve.

