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MILYEN VIZUÁLIS KOMPETENCIÁK ALAPJÁN TÖRTÉNJEN 

AZ ÉRTÉKELÉS?

 Kérdések merülnek fel, hogy a tanulói alkotásnál milyen
kritériumok és vizuális kompetenciák alapján történjen meg az
értékelés. A vizuális kompetenciák: vizuális megismerés,
(észlelés, emlékezés, értelmezés) tanulási képességek,
problémamegoldó képesség, vizuális alkotó, kifejező képesség,
vizuális kommunikáció képesség. (Kárpáti, 2016)

 „A teljesen szubjektív tanári értékelés igen súlyos
következményekkel jár. Egyrészt kialakulhat egyes tanulókban
önmaguk tartós alul- vagy felülértékelése, másrészt
presztízsveszteséget jelent a tantárgy egészére.” Bodóczky,
2002)



HOGYAN ÉRTÉKELÜNK?

 A kutatásom témájául szolgáló (ön) értékelő lapok esetében felmerül a

legfontosabb kérdés, hogy miért értékelünk, ill. az értékelés milyen

funkcióit erősíthetjük meg. A fejlesztő értékelés egyik legfontosabb része

az interakció. Ehhez beszélgetések szükségesek, melyhez az értékelő

(vizuális és szöveges) lapokkal kapcsolatos, spontán kialakult beszélgetések

jó alapot adnak. Azzal a céllal, 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.



VIZUÁLIS KULTÚRA TÁRGYCSOPORTJAI:

SZUBJEKTÍV GONDOLAT KÉPI MEGFOGALMAZÁSA

 A tanári értékelésnél a vizuális kultúra tantárgycsoportjához

kapcsolódó értékelési szempontoknál fontos szem előtt tartani,

hogy az alkotások milyen típusúak, mert így a tanári értékelés

nehézségeire és összetettségének problémájára fokuszálhatunk.

 Más értékelési „szabályok” vonatkoznak egy élmény, hangulat, emlék

vagy egy szubjektív gondolat képi megfogalmazásánál. Ebben az

esetben az értékelés hangsúlyos pontjai az alkotás egyediségén,

újszerűségén, egyéni kifejezésmódján nyugszik

A fotókat a Számalk-Szalézi Szakgimnázium gyakorló műtermében készítettem.



LÁTVÁNY UTÁNI ÁBRÁZOLÁS

 A látvány utáni tér, csendélet ábrázolás, portré, vagy egész alak

látvány utáni ábrázolásánál, ahol minden diák számára ugyanaz

az alap könnyebb értékelési kritériumokat találni. A külső

jellemzők, szerkezetek, struktúrák, arányok megfigyelésének

adaptálása adhat támpontot az értékelő tanár számára. Az

értékelésnél az ábrázolás arányai, érthetősége, tanult ábrázolási

szabályok mértéke és az objektív valósághoz közeli

ábrázolásmód meghatározzák az alkotás szintjét. Jelentős

mértékben segíthet az értékelésnél az eszközhasználat

elsajátításának mértéke és színvonala.



TÉRBELI ÁBRÁZOLÁSOK

 A sík ábrázolásból kilépve, térbeli alkotások makettek, installációk

értékelése újabb kihívásokat jelent, mert a térben való elhelyezés, a

tárgy, vagy kompozíció létrehozása, az üzenet megfogalmazása, az

anyaghasználat, statikai függesztés, vagy stabilitás technikai

részleteinek kidolgozása, nehezen mérhető. A diák precizitása,

figyelme, koncentrációja olykor jobb értékelést eredményez, mint a

koncepciót megfogalmazó, de a valós téri környezetbe a gondolatot,

technikai nehézségek miatt figyelmetlenül elhelyezővel szemben.



VIZUÁLIS (ÖN) ÉRTÉKELŐ LAPOK

Az Önértékelő lapoknak azért van jelentősége,

mert az értékeléssel kapcsolatos negatív

hallgatói előítéleteken tud változtatni. A képes

értékelő lapok új gondolkodásmódra késztetik a

diákokat, amely önreflektívebb attitűdhöz

juttatja őket. Az önértékelő lapok

meghonosítása, véleményem szerint egy

érzékenyebb, nyitottabb és saját önfejlődését

jobban kézben tartó készséget fejleszt. Olyan

értékelő módszerről van tehát szó, amelyet a

tanár és diák egyaránt használhat, és amelyik az

értékelés módszerére is megtanítja a fiatalokat

amellett, hogy önértékelésüket is fejleszti.
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KITÖLTÖTT (ÖN) ÉRTÉKELŐ LAPOK



Az önértékelő lapok meghonosítása, véleményem

szerint egy érzékenyebb, nyitottabb és saját

önfejlődését jobban kézben tartó készséget fejleszt.

Olyan értékelő módszerről van szó, amelyet a tanár

és diák egyaránt használhat, és amelyik az értékelés

másfajta módszerére is megtanítja a diákokat amellett,

hogy önértékelésüket is fejleszti.


