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Holland 
értékelési 
módszer

Nemzetközi kutatás alapján fejlesztett képes értékelő módszer kidolgozása rajztanároknak 

(Talita Groenendijk, Folkert Haanstra, Amszterdami Képzőművészeti Főiskola).

Cél a vizuális képzésben tanulók számára az alkotó folyamatok megértése, új ismeretek

feldolgozása, az önértékelés alapján saját vizuális művészeti gyakorlatunk javítása.

A tanári és tanulói értékelő munka párhuzamos vizsgálatával fejlesztő, értékelő folyamat

problémáinak feltárása, az értékelési módszerek finomítása.

Holland Vizuális Értékelő Lapok 

Magyar kipróbálás: MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport. 

Kutatócsoport-vezető: Kárpáti Andrea



Kutatás 

célja

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 tanár, és a diák is használja ( a diák egyedül, vagy a társaival). A diák által végzett (ön)

értékelés előnye, hogy az értékelő eszköz egyben az oktatás eszközévé is válik.

A holland értékelő módszer adaptálása, és új értékelőlapok fejlesztése.

Értékelőlapok



Teljesítményértékelés a vizuális nevelésben

Értékelés a 

vizuális 

nevelésben

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

gondolat képi megfogalmazásánál.

Az értékelés hangsúlyos pontjai az alkotás egyediségén, újszerűségén, egyéni kifejezésmódján

nyugszik.

Térbeli alkotások makettek, installációk értékelési kritériumai lehetnek: a térben való 
elhelyezés, témához illő komponálás, anyaghasználat, statikai megoldások.

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

ábrázolásánál, ahol minden diák számára ugyanaz az alap könnyebb értékelési

kritériumokat találni.



„Közismert, hogy a rajzórai teljesítmények minősítése során kerül leginkább

előtérbe a tanár szubjektív ítélete.

A művészeti nevelésben bizonytalanok a célok, a követelmények. Így az értékelés

szempontjainak kiválasztása többnyire esetleges.”
(Bodóczky, 2000)

A tanulói alkotásnál milyen kritériumok és vizuális kompetenciák alapján

történjen meg az értékelés? (Kárpáti, 2016)

Értékelési 

problémák  a 

vizuális 

nevelésben

Mennyire lehet egy művész-tanár értékelése objektív, olyan művészeti, és

társadalmi környezetben, ahol a képzőművészeti alkotásokat csak saját szűrőnkön

keresztül, saját benyomásainkkal, és szubjektív látásmódunkkal közelíthetünk meg?

Milyen egyéni megoldásokat találnak művész tanár kollégák diákjaik alkotói

munkáinak fejlesztésére az értékelés által?

vizuális kompetenciák       vizuális megismerés észlelés       emlékezés      értelmezés
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Projekt

kérdések

Értékelési 

kritériumok 

projekt feladat 

esetében: 

Gyűjtőmunka.

Kivitelezése 

kreativitás.

Együttműködés 

színvonala, társas 

kapcsolatok

alakulása.

Konfliktusok

kezelése.

Érzések 

megfogalmazása

Utólag 

megfogalmazható 

vélemények.



Kísérlet: a diákok számára fejlesztett értékelőlapok, 

munkahelyi projektfeladatban való kitöltése

Cél: a vizuális értékelő lapok további felhasználási lehetőségeinek a felismerése, 

feltérképezése.

Visszajelzés a projekt vezetők részére. 

Felnőttek által kitöltött értékelőlapok:

Értékelési tapasztalatok

tás










