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Tematika 

 
• A kisiskoláskor  jellemzői 
• Az értékelés célja és szerepe a pedagógiában  
• A pedagógiai értékelés fő formái, 

alapfunkciói 
• Az értékelés módjai 
• A 2012-es kerettanterv Vizuális kultúra 1- 4. 

évfolyam   
• Az értékelés sajátosságai  a vizuális 

nevelésben  
 
 
 
 
 



 
A kisiskoláskor  jellemzői 

 Szociális érettség 
• Megfelelő alkalmazkodó képesség 
• Érzelmi kiegyensúlyozottság 
• Közösség igénye 
• Késleltetés képessége 
• Együttműködés képessége 
• Felnőtt irányításának elfogadása 

 



A kisiskoláskor  jellemzői 
Testi fejlődés jellemzői 
 A testalkat arányosabbá válik (első alakváltozás) 
 A csontrendszer fejlődése még nem befejezett 
 Az  ujjpercek csontosodása 11-12 éves kor 
 A fogváltás korszaka 
 Nő a szív és tüdő kapacitása 
 Nő a szervezet ellenálló képessége  
 Az agy méretének növekedése 
 A frontális lebeny jelentősen növekedik 
 Az ingerületi és gátlási folyamatok egyensúlyba 

kerülnek  
 



 
KONKRÉT MŰVELETEK SZAKASZA  

( 7-11.ÉV)  
 Decentrálás: mások téri, illetve személyes 

helyzetébe való belehelyezkedés képessége.  
gondolkodási reverzibilitás 

konkrét, szemléletvezérelt ( verbális fogalmakkal, 
konkrét tárgyak jelenléte nélkül nem tud 
problémát megoldani helyesen) 

képes műveletek végzésére : sorba rendezés, 
osztályozás, kategorizálás, konzerválás 

Fogalmai kategóriák: szám, mennyiség, súly, 
térfogat állandóság 



 
Észlelés 

 Megjelenik a több szempontúság,  
      az egyszerűbb összefüggések     
       megértése  
Térészlelés:   
•                    decentrált 
Időészlelés: 
• egyre inkább a mért időhöz kapcsolódik 



Megismerés a kisiskoláskorban  
 

• az érzékszervek érzékenysége megnő, 
• a szinkretizmus felszámolódik,  
• kialakul az elemző észlelés,  
• lehetővé válik a szempontok szerinti, 

tudatosan irányított megfigyelés, 



Emlékezet 

Terjedelme és megőrzés időtartama nő 
 
Szándékos emlékezet egyre nagyobb 

szerepet kap  
Mechanikus bevésés 
Felidézés szó szerinti 
Emlékezeti stratégiák még nem alakultak ki 

 
 



Képzelet 
• elsősorban reproduktív jellegű 

 
• tartalmában a mese és a valóság 

szétválik – kettős tudat  
 

• az elképzelésben egyre nagyobb 
szerepet kap a realitás. 
 



 
Érdeklődés 

 
Jelentős fejlődés  
 
Megjelennek a hobbik 
 
Gyűjtés 
 
Tudásvágy 



 
Társas kapcsolatok 

 Átpártolás( 8-9 év) 
 
Javul a kommunikációs képesség, mimika, 

hanghordozás. 
Empátia, segítségnyújtás jellemző. 
A kisiskoláskori csoport biztonságot, 

támaszt jelent.  
Fiúk és lányok csoportjai különbözőek. 

 



Victor Löwenfeld rajzfejlődési szakaszai 
Sematikus Korszak„ schematic stage”    7-12 év 
 
Jellemzők  Pedagógiai elvek 

a forma fogalmának 
elérése 
„The achieveme of 
form concept” 
 

 - stabil tartalmú  
geometrikus  
    sémák  
- differenciált 
részletformák 

-saját sémakészlet sokoldalú 
használatát segítő mozgalmas témák, 
sorozatok  
 

-sok plasztika, tervezés, építés, 
tárgyalkotás  
 
- sztereotípiák megtörése:kombinálás 



Az intellektuális realizmus 7-10 év  
 Azt rajzolja a gyermek, amit tud és nem 

amit lát  
 Transzparencia (átlátszóság) 
 Aránytalanság 
 Emocionális felnagyítás  
 Események szalagszerű ábrázolása 
 Többszempontú ábrázolás 
 Túldíszítettség (ünnepélyesség, érzelmi 

megtapadás, hitelesség) 
 Zsúfoltság (hitelesség) 

 



 
A szemléleti realizmus 10-12 év 

  Azt próbálja a gyermek rajzolni, amit lát, 
bár még technikailag nem mindig képes rá 

Megjelenik a  távolság és mélység 
érzékeltetése a rajzokon 

    Takarás 
    Lent és fent ábrázolása 
    Többszíntű ábrázolás 
    Előtér kiképzés 





Környeiné Gere Zsuzsa 



Környeiné Gere Zsuzsa 



Környeiné Gere Zsuzsa 



A CERUZAFOGÁS FEJLŐDÉSE    
   A kéztőcsontosodás fejlődése 
 A grafomotoros 

érettségben és a 
finommotorikában 
általában nagy szerepe van 
a kézcsontok  
fejlettségének 

 a nyolc kéztőcsont közül 
hét   csontosodása  7 éves 
korra tehető, de a 
nyolcadik  csak 14 éves 
korra  csontosodik meg  

 sok szakember ezért 
korainak tartja a 6 éves 
korban történő írástanulást 



Kéztőcsontosodás 



 
Az értékelés célja a pedagógiában  

 
• személyiségfejlődés elősegítése 
• ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés 
• a tudás minősítése 
• informálás, informálódás az elért eredményekről 
• a lemaradás feltárása és orvoslása 
• a tehetség felismerése és fejlesztése 
• pálya-és iskolaválasztás elősegítése 
• a pedagógiai tevékenység fejlesztése 
 



Az értékelés fajtái 
 

• tanulói teljesítmény értékelése 
• osztály, csoport teljesítményének 

értékelése 
• tanári munka értékelése 
• tantárgy tartalmának értékelése 

 



A tanulói munka értékelésének főbb 
típusai 

• helyzetfeltáró – diagnosztizáló – a 
folyamat kezdetén 

    tanulási folyamatot segítő – formatív-       
    folyamatosan végigkíséri a tanulást    
•  lezáró, minősítést adó – szummatív - 

összegző  
 



 
 

A tanulói munka értékelésének főbb 
típusai 

  
 

• diagnosztizáló – a felméréssel feltárt problémák 
okainak feltárása a korrekciók tervezéséhez    

• formatív(formáló, segítő). – dicséret, bíztatás, 
nem minősít, a hiányosságok feltárásával segíti a 
tanulót 

• szummatív (összegző): tantervi követelményekből 
kiinduló,  

• pontos kritériumrendszeren alapul  
• megmutatja, hogy az elérendő céloknak, 

elvárásoknak milyen mértékben felel meg  a 
teljesítmény 
 



 
Az értékelés módjai 

 
• Szóbeli -  formatív, diagnosztizáló 
• Írásbeli – formatív,  szummatív, 

diagnosztizáló 
•  Osztályozás –  szummatív 
Az értékelés alapja: 
Tantervi követelmények  
   A feladat kiadásakor közöljük az értékelés módját, 
főbb szempontjait 
•   



 
Az értékelés sajátossága  a vizuális 

nevelésben  
 Eltérő értékelési sztenderd, differenciálás 

szükségessége 
 
• objektív típusú alkotómunka értékelési 

szempontjai  
• belső érzelmi világ, szubjektív típusú 

alkotómunka értékelési szempontjai  
 



Közös értékelés 
Megsokszorozza a tanulás lehetőségét:  
• tanítóval együtt minden tanuló megnézi, és 

meghallgatja a társa munkájára vonatkozó 
észrevételeket is,  

• fejleszti az ítélőképesség, a kommunikációs 
készség kialakulását,  

• a kulturált kritika illetve vitatkozás stílusának 
elsajátítását, amikor maguk a tanulók is 
hozzászólnak, megítélik egymás munkáját.  
 



Szempontok a tanulók 
teljesítményének  értékeléséhez 

• a személyiségfejlődés elősegítése, 
• ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés, 
• a tudás minősítése, 
• informálódás, informálás az elért 

eredményekről, 
• a lemaradás feltárása és orvoslása, 
• a tehetség felismerése és fejlesztése, 
• a pálya- és iskolaválasztás elősegítése, 
• a pedagógiai tevékenység fejlesztése 



 
Szóbeli értékelés 

 • A rajzóra egyik legértékesebb mozzanata,  
• a tanító  a gyakorlati (műtermi) munka során 

folyamatos és intenzív kapcsolatban van a 
tanulókkal.  

• Állandó a formatív, szóbeli értékelés.  
• Az egyéni előmenetelt segítő biztatás,  
• illetve a hiányosságok feltárása segíti a tanulóban 

az önértékelés kialakulását,  
• fejleszti önismeretét.  
• Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi 

közös, a tanulók bevonásával történő szóbeli 
értékelésnek is. 
 



Értékelés 
• Az értékelés főbb szempontjainak 

meghatározása  
• Az általános szempontok részekre bontása 
• „Árnyaltabb kép” 
• Az értékelés szempontjait, a kérdéseket az 

adott feladathoz kell igazítani.  
• Ellenőrizni kell, hogy minden aktuális 

követelményt, illetve szempontot kellő 
mértékben lefednek-e a feladatok. 
 



Fő szempont az értékelésnél 

• pozitív attitűd  a kritériumok, a 
szempontok megfogalmazásánál 
 

•  fontos a tanulói teljesítmény 
erényeinek feltárására, az értékeinek 
megfeleltetésére törekvés 



 
 Gyermekmunkák elemzése, értelmezése 

 
• A rajzban megnyilvánul a gyermek akarati – érzelmi 

élete, az önmagáról alkotott képe, közösségi 
igénye, viszonyulásai, késztetései. 

• A gyermekalkotások értelmezése,  „megfejtése” 
rajzpedagógiai és pszichiátriai együttes 
megközelítéssel lehetséges 

• Jó, ha látjuk a rajzolás folyamatát, körülményeit, 
mert háttér-információ nélkül téves megállapítások 
születhetnek.  

• Fontos minél több rajzot időrendi sorrendben 
ismerni a biztosabb és komplexebb 
véleményformáláshoz. 
 
 



 
Leggyakoribb elemzési szempontok 

 
a) Tartalmi 

 
b)    Formai  

 
c)   Fejlődés-lélektani 

 



 
a)Tartalmi elemzés 

 •  tartalom forma egysége:harmonikus vagy nem 
,a forma összhangban van-e a témával 

•  élmények, élménymaradványok    
kifejezésének, közlésének szintje: a pozitív-
negatív  élményeket milyen szinten képes 
vizuálisan megfogalmazni    

•  érzelmek megjelenítése a téma feldolgozása 
során:színnel, formával 

•  képzelet tükröződése: gazdag,vagy szegény 
képzeletvilág  jelenik meg 

•  vizuális képzetek fejlettsége 
 
 



b)Formai elemzés 
 Kompozíció:  szimmetrikus   vagy nem ,  

                             kiemelés van-e,  
• ha igen milyen módon(mérettel, színnel, 

elhelyezéssel, ellentéttel(pl.:méret, szín) 
Kompozíció: az ábrák elhelyezkedése a felületen a lelki 

életre utalnak 
• alapvonalra zsúfolt apró figurák szorongásra utalnak, 
•  kép terében lebegő alakok bizonytalanság, 

szorongás, nyugtalanság, gyökértelenség 
• felület „tele rajzolása”, teljes kitöltése  az ürességtől 

való félelem 
 



 
b)Formai elemzés 

 • a formák eredetisége, origaniliátsa  (a formák 
természetes formafejlődés eredménye ,illetve     
sémák) 

• a felület - megmunkálás módja, a gyermek által 
választott eszköz használata , a vonalak: erőteljes, 
lendületes, gyors, merev,laza, halvány, erős, 
bizonytalan,  szálkás, szaggatott 

•  A vonalak nyomatéka, erőssége a gyermek   
energiakészletéről árulkodnak, formájukból, 
alakjukból pedig a gyermek érzelmi  dinamikájára 
következtethetünk. 

• folt, szín, tér, ritmus  
 



 
b)Formai elemzés 

 Lényeges az  egyéni stílus ismerete :  
         a „szűkszavú” kevés dolgot ábrázol  
         a díszítő hajlamú  is kitölti a felületet. 
 
Stabil jelképes tartalmú képi jelek  - ismétlődő, az alkotó  

mindig azonos módon értelmezett vizuális szimbólumai 
kulturális és egyéni sajátosságait tartalmazza 

 
• A rajz  látható jegyei társítva az alkotó életének 

eseményeihez. 
 



c) Fejlődés-lélektani  elemzés 
 

• életkori szakaszra jellemző általános 
szintekkel való összehasonlító 
elemzés 

• az átlaghoz  viszonyítva  magasabb, 
vagy alacsonyabb szintű a vizuális 
megjelenítés, 

• van-e  lemaradás, retardáció 
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