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SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV
Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára

        " Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen
           most, ezzel visszatartod őt fejlődésében.
          De ha olyannak látod, amilyenné lehetne,
          ezzel előre segíted őt életútján. "

(Goethe)

Az ellenőrzés-értékelés pedagógiai munkánk egyik legfontosabb eleme.
A pedagógus személye, szakmai felkészültsége nem csak a nevelés-oktatás hatékonyságának,
körülményeinek, légkörének megteremtésében döntő tényező, hanem abból a szempontból is,
hogy mi a felfogása a pedagógiai értékelésről, mennyire ismeri, hogyan értelmezi és
alkalmazza a nevelés-oktatás folyamatában megvalósítható értékelési eljárásokat.

Az Országgyűlés döntésének megfelelően, törvényi változás eredményeként - 2004.
szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év végén az osztályozást
felváltó szöveges minősítés felmenő rendszerben, az általános iskola 1-3. évfolyamán és a
4. évfolyamon az első félévben. A 2005/2006. tanévben már az első két évfolyamon kell
alkalmazni ezt az értékelési formát.

A szöveges értékelés alkalmazása az iskolák életében nem jelent újszerű feladatot a
pedagógusok számára, hiszen már valamennyi általános iskola legalább egy éves
tapasztalattal rendelkezik ezen a téren. Kiadványunkkal ahhoz kívánunk hozzájárulni, hogy a
bevált iskolai gyakorlatokat minél többen megismerjék, bátran és szakszerűen éljenek a
szöveges értékelés adta pedagógiai lehetőségekkel.

Jelen kiadványuk egyben támaszkodik arra a füzetre, amelyet a 2004-05. tanév indításakor
valamennyi első osztályos tanítóhoz eljuttattunk. Ezért javasoljuk, hogy ismerkedjenek
meg az abban lévő írásokkal, az ott bemutatott iskolai gyakorlatokkal, mert azokat ez a
módszertani kiadvány nem ismétli meg, nem tartalmazza, bár természetesen továbbra is
megismerésre, módszertani felhasználásra ajánljuk.
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I. A PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ÖSSZEFÜGGÉSEI

Témánk szempontjából fontos tisztáznunk, hogyan is értelmezhetjük a pedagógiai
értékelést. A szakirodalomban többféle definíció, az értékelés alapvető jellemzőinek
sokrétű hangsúlyozása, olvasható. Legelterjedtebbnek az alábbi megközelítések
tekinthetők:

A pedagógiai értékelés

"Az értékelés a tanuló teljesítményének mennyiségi és minőségi jellemzőinek elemzése
és összegezése, más szóval minősítés. Az értékelésnek folyamatosnak, állandónak kell
lennie, ha csak ritka alkalom, elveszti hatásosságát.
Az értékelésnek a következő feltételeknek kell eleget tenni:

a) mindenekelőtt igazságosnak, tárgyilagosnak kell lennie, mentesnek
minden elfogultságtól, egyoldalúságtól, előítélettől,

b) jóindulatúnak, segítő szándékúnak kell lennie,- ha az értékelés arra
irányul, hogy a hibákat kutassa, megalázzon, ledorongoljon, letör
bennünket, csökkenti munkakedvünket. "1

"Az értékelés olyan folyamatnak tekinthető, amelyben összefüggések keresése történik
a célok, a folyamat és a megvalósult végállapot között. Az elvárás és a valóság közötti
megfelelés, ill. eltérés mértékéről, jellegéről adott visszajelentés alapján korrigálni
lehet a célt  és / vagy optimalizálni a folyamatot, valamint az eredményt. Ebben a
megközelítésben az értékelés már nem csak nevelési és oktatási módszer, hanem az
intézményes nevelésbe beépült rendszerszabályozó elem ."2

 .
"Hagyományosan a pedagógiában (elméletben és gyakorlatban) az értékelés a tanítási
tevékenységhez kapcsolódott. Döntően tanulóra irányuló tanári tevékenységként jelent
meg, és követelményei alapvetően a tanulókat érintették. ’’
„A pedagógiai értékelés sokféle funkciót tölt be az általános visszacsatoláson túl:
feltárja a helyzetet (diagnosztikus értékelés), segít a folyamatok korrigálásában
(formatív értékelés), minősít, szelektál (szummatív értékelés), tájékoztatja az
oktatásban érdekelteket, befolyásolja a személyiség fejlődését, stb. A sokféle funkciót
hatékonyan csak egy jól átgondolt értékelési rendszer keretében, megfelelő külső és
belső értékeléssel lehet megvalósítani. "3

A pedagógia elismert és neves szakembereitől idézett gondolatok mutatják azt, hogy a
pedagógiai értékelés a tanulási folyamatnak- olyan szerves és elválaszthatatlan része,
amelynek egyrészt számtalan lényeges összetevője van, másrészt rengeteg feltételnek is meg
kell felelnie.

                                                
1 Nagy Sándor (szerk.): PEDAGÓGIAI  LEXIKON  / I. kötet Akadémiai Kiadó, Bp. 1976. 389 – 390. p.

2 Báthory Zoltán – Falus Iván(szerk.): PEDAGÓGIAI LEXIKON / I.  Keraban Könyvkiadó, Bp. 1997. 396. p.
3 Golnhoffer Erzsébet: A pedagógiai értékelés  in: Falus Iván (szerk.) : DIDAKTIKA Nemzeti  Tankönyvkiadó,
Budapest  1998.   393.p. 414.p
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A fenti idézetekből levonható az a következtetés, hogy az értékelés eltérő formáinak (pl.
osztályzás, szöveges értékelés) alkalmazását meg kell előznie a tanulói értékelés céljának
tisztázása, értelmezése. E célok egyrészt az iskolával szemben támasztott külső – tágabb és
szűkebb társadalmi – követelményekből következnek, másrészt a pedagógiai célokból
vezetődnek le (ezek természetesen egymással is összefüggnek). Ennek megfelelően
beszélhetünk az értékelés társadalmi és pedagógiai funkcióiról. Az előbbiek közé sorolhatók
olyan értékelési feladatok, mint a szelekció, (pl. a továbbtanulás intézményeibe való bejutás),
a tudás bizonyítvánnyal való igazolása a gazdaság, a társadalmi intézmények számára, az
értékelés társadalmi integrációt, legitimációt elősegítő szerepe. E normatív funkciók
alapvetően a szummatív értékelésben jelennek meg.
A pedagógiai funkciók közül jól ismertek a tanuló számára adott visszajelzés, a motiválás, a
nevelő-személyiségformáló szerep, a tanár, a szülő számára szóló visszajelzés.
A tanuló életkora, az adott iskolafokozatban való előrehaladás szempontjából az értékelés
fentebb jelzett funkcióinak eltérő hangsúllyal kell érvényre jutniuk. Magától értetődőnek
tekintjük a pedagógiai funkciók erőteljesebb jelenlétét, szerepét az iskola kezdő időszakában.
Ez is indokolja, hogy az eltérő értékelési funkciók és hangsúlyok, eltérő értékelési
formákban is kifejezésre jussanak.

Az ellenőrzés – értékelés fogalmai
Az ellenőrzés és értékelés egymással összefüggő fogalmak, a nevelési–oktatási folyamat
állandó kísérői. Olyan alapvető eljárások, amelyek segítségével biztosítható a tanulási
folyamatban végzett tevékenységek hatékonyságának nyomon követése, az eredmények és
hiányosságok feltárása, a szükséges korrekciók elvégzése, fejlesztési stratégiák kimunkálása.

Az ellenőrzés információ szerzése a tanulókról, személyiségük fejlődéséről, ismereteik,
tevékenységük, tudásuk gyarapodásáról. Az ellenőrzés tulajdonképpen adatgyűjtés.

Az értékelés - az ellenőrzés tapasztalatainak összegzése, elemzése. Az értékelés, szembesítés
az eredményekkel, hiányosságokkal, tehát egyfajta minősítés. Az értékelés lényege a
viszonyítás: viszonyítás a követelményekhez, a társakhoz, a tanuló korábbi teljesítményeihez.
Az értékelés ugyanakkor egyben visszajelzés is a tanuló tudásáról, teljesítményéről,
igyekezetéről, önmagához viszonyított fejlődéséről. Az értékelés információkat ad a célok
megvalósulásának mértékéről és szintjéről. Az értékelést olyan folyamatnak is
tekinthetjük, amelyben összefüggéseket keresünk a célok, feladatok, követelmények és
az adott időszakban megvalósult teljesítmény, állapot között.

Az ellenőrzés-értékelés célja tehát alapvetően a tájékoztatás és visszacsatolás:

• a TANULÓ részére, hogy tudjon a követelmények elsajátításában és
alkalmazásában elért eredményeiről, saját korábban mutatott teljesítményei
változásairól.

• a PEDAGÓGUS számára, hogy meggyőződjék a tanítás/tanulás
folyamatának adott szakaszában munkája hatékonyságáról és képes legyen
megtervezni további tennivalóit

• a SZÜLŐ szempontjából informálódás arról, hogy gyermeke miként
teljesíti a nevelési- oktatási követelményeket, melyek az erősségei,
hiányosságai, miként áll helyt az iskolában.
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Az ellenőrzés és az értékelés eredményei számos módon, formában kifejezhetőek:

• metakommunikációs jelzésekkel,
• szöveges értékeléssel (szóban / írásban )
• osztályzattal,
• pontozással,
• százalékértékkel,
• szimbólumokkal,
• a felsoroltak kombinációival.

A felsorakoztatott lehetséges megoldások, értékelési formák egyértelműen jelzik, hogy az
értékelés semmiképpen nem azonosítható az osztályozással, hiszen annak csupán egyik
módja, még akkor is, ha az értékelési gyakorlatban ez tekinthető a legelterjedtebb eljárásnak.

Ha az értékelés fogalmát abból a szempontból vizsgáljuk meg, hogy milyen
szinonimái léteznek (mint például minősítés, visszajelzés, osztályozás, besorolás,
visszacsatolás, elbírálás, véleményezés, rangsorolás, állapot visszajelzés, fejlesztő értékelés,
segítő értékelés), akkor láthatjuk, hogy a választott szóhasználat már önmagában is sokat
elárul az értékelést meghatározó szakmai szemléletről.

Az osztályozás nemzetközi és hazai gyakorlata
Külföldön az osztályozásmentes értékelés különösen az iskoláztatás kezdő szakaszában igen
elterjedt gyakorlat.

Finnországban például az első hat osztályban nem osztályzattal, hanem a helyi
tantervben meghatározott szempontok alapján eredményességi kategóriákkal (pl.
szimbólumokkal) és szöveges értékelés kombinációjával minősítik a tanulói teljesítményt. Az
értékelés része a tanuló önértékelése is. Lichtensteinben az 1. osztályban, Portugáliában az 1-
3. osztályban általános az osztályozás nélküli értékelés. Az osztályozás kiszorítása nem marad
csak a kezdőszakasz szintjén. Néhány országban az alapképzés teljes időtartama alatt
szakítottak az osztályozással, fontosabbnak tartva az egészséges személyiségfejlődést, mint a
teljesítménykényszert. Így például: Norvégiában az 1 – 6. osztályig, Svédországban,
Dániában az 1 – 7. osztályig, Olaszországban  az 1 – 8. osztályig nincs  osztályozás.

Az európai országok értékelési gyakorlata azt mutatja, hogy az értékelés alapját
általában a tanórákon való részvétel, az aktivitás, a szóbeli feleletek, írásbeli dolgozatok
és gyakorlati munkák, a szorgalom, a kreativitás és az együttműködési készség adja.
Jellemző megoldások:
- nincs központilag irányított értékelés. (Ausztria)
- az értékelés az adott iskola döntésétől függ (Belgium, Észtország)
- záró bizonyítvány, amelyet szöveges értékelés kiegészíthet (Belgium
- osztályzatokkal és szövegesen, rendszeres/vagy évente egyszer szóbeli tájékoztatással a

szülők felé, diagnosztikus felmérést alapján (Csehország, Finnország, Franciaország,
Hollandia, Írország, Izland, Luxemburg, Anglia)

- nincs osztályzat, minden tantárgyat írásban értékel a tanító és tájékoztatja a szülőket
(Dánia, Görögország, Portugália)
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- általában osztályzatokkal, a művészeti és készségtárgyakat nem osztályozzák (Észtország)
- csak 1-2 –3 osztályban van szöveges értékelés (Észtország, Lengyelország)
- alsó tagozaton szövegesen félévkor és tanév végén központilag összeállított tesztekkel

(Románia)
- osztályzatokkal, a szülők számára is világos kritériumrendszerrel (Litvánia)
- központilag összeállított nemzeti tesztek alapján, az alsó osztályokban szövegesen

(Skócia)
- szövegesen, osztályzatok nélkül, folyamatosan – kétévenként összefoglaló értékelés

(Olaszország)
Minden ország kiemeli, hogy az értékelés a tanulási folyamat integráns része, csak a tanulási
folyamatban értelmezhető. Az értékelés a kapcsolattartás eszköze, sajátos dialógus a tanár és a
tanuló között. Segíti a tanulót önmaga megismerésében, a szülőket tájékoztatja a gyermekük
előmeneteléről, beilleszkedéséről.

Az európai országok gyakorlatában két tendencia figyelhető meg:
 Az egyik az, hogy a nyugat-európai országok értékelési rendszerében

nem tekintik önmagában központi kérdésnek, hogy az alsós
osztályokban az értékelés szövegesen vagy osztályozással történik. A
kezdő szakaszban azonban szinte sehol sem alkalmazzák az
osztályozást önmagában, hanem mindig kiegészítés és értelmezés is
társul hozzá.

 A másik tendencia az, hogy egyre jobban terjed az európai
országokban a szöveges értékelés bevezetése, - különösen az alsó
tagozat évfolyamain. Az értékelés lényegének tartják a folyamatos
visszajelzést a tanuló számára képességeiről, tudásáról, fejlődésének
lehetőségeiről, önmaga jobb megismeréséről. Döntőnek tekintik a
kapcsolattartás fontos eszközét, a szülőkkel folytatott dialógust.
Értékelési alapelvük, - "lássuk, hogyan tovább", - illetve "lássuk,
meddig jutottunk".

A magyar oktatáspolitikában is évtizedek óta visszatérő probléma az osztályozással vagy
anélküli értékelés.
A hazai közoktatásban 1950 óta - a korábbi német-osztrák minta numerikus megfordításával -
a szovjet mintára létrehozott osztályozási rendszer működik. A teljesítmény értékelésére az öt
fokozat használata (számjegyekkel, illetve egyszavas értelmezéssel „lefordítva” a, jó,
közepes, elégséges, elégtelen) vált általánossá. A magatartás minősítésére négy jegyet és
egyszavas kategóriát használunk (példás, jó, változó, rossz), a szorgalomra ugyancsak négyet
(példás, jó, változó, hanyag).

Az osztályozás körüli viták időről-időre fellángolnak. Intenzíven került napirendre az
iskolai értékelés az 1970/71-es  tanévet követően,  mivel az akkori elsős és másodikos
gyerekek 17,5 %-a ismételt osztályt,  és a tanulók jelentős százaléka pedig a tankötelezettségi
idő alatt nem tudta elvégezni az általános iskolát. Ezt követően egymás után születtek
különböző rendelkezések:

 1-2. osztályban el kell törölni az osztályozást.
 Felső tagozaton a belépő tantárgyakat nem szabad osztályozni az első félévben.
 Cél a buktatásmentes általános iskola megvalósítása.
 Az érettségi vizsgát ne osztályzattal értékeljük…(1973/74)
 Az l. osztályos gyerekeket a tanév során ne osztályozzuk, s a tanév végén is csak

szövegesen értékeléssel (jól megfelelt, megfelelt) minősítsünk. Aki nem elég érett a 2.
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osztályba lépéshez, - az iskolalátogatási bizonyítványt kap, s tanulmányait ismét első
osztályban folytathatja. Második osztálytól már van osztályozás (1986-os MM rendelet).

 Az Oktatási Törvény 1996-ban már a nevelőtestületek hatáskörébe utalta, hogy az
általános iskola 1-6. évfolyamán milyen értékelési módot választanak, osztályoznak-e,
vagy sem. Meglepő az, hogy ez a lehetőség alig foglalkoztatta a közvéleményt, s a
pedagógusok zöme- nem is hallott erről a választási lehetőségről.

 A Közoktatási Törvény 2003. évi módosítása szerint kötelező az általános iskola 1-3.
évfolyamán félévkor és év végén, valamint a 4. évfolyam első félévében a szöveges minősítés
alkalmazása.

Felmerül a kérdés, hogy voltaképpen mi a baj az osztályozással? Mi indokolja, hogy
időről-időre napirendre kerül az osztályozás problematikája, hiszen tekintélyes múlttal
rendelkezik, mindenki megszokta, ennél fogva igénylik a szülők, a tanulók, s más
országokban is – mint láttuk korlátozottan - alkalmazzák.

Az értékelés formai és rajta keresztül tartalmi megújulását sürgetők válaszai a következők:
 Az osztályzat nem ad elégséges kellően sokrétű, differenciált

információt a tudásról
 Az osztályzat nem tükrözi a gyermek fejlődését.
 Az osztályzat deformálja a gyerekek tanulással kapcsolatos

beállítódásait, nem a tudás elsajátítása, hanem az osztályzat válik céllá.
 Vitatható az osztályozás objektivitása.

A kibontakozó, majd az 1920-as években felerősödő reformpedagógiai mozgalmak
keretében, a különböző irányzatok képviselői erőteljesen fogalmazták meg ellenérzéseiket az
osztályzatokkal kapcsolatban. E kritikák közepette felértékelődtek egyéb értékelési módok,
mindenekelőtt a szóbeli és írásbeli szöveges értékelés az osztályzatot kiegészítő, vagy éppen
az osztályzatot helyettesítő funkciókban.

Az alternatív iskolák értékelési rendszere
A szöveges értékelés, vagy pontosabban az ’’ árnyalt értékelés ’’ gondolata hazánkban
elsősorban az alternatív iskolákhoz kötődik, döntően ezekben az iskolákban használták az
utóbbi évtizedben. Éppen ezért az itt felhalmozott pedagógiai tudás, a bevált gyakorlati
megoldások megismerése jól segítheti a szöveges értékeléshez szükséges szakmai tudás
elsajátítását.
.
Az alternatív iskolák értékelési gyakorlatát pedagógiai felfogásuk alapozza meg:

 A tanárszerep hangsúlya megváltozik. A pedagógus segítő szerepet tölt be a
tanulási folyamatban: nem külső irányító, hanem résztvevő. A tanulás és az
eredmények felmérése közben is együtt van a diákkal, közös a küzdelmük,
közösen akarnak elérni valamit. Az eredmény is mindkettőjüké, vagyis az
értékelés sem egyszerűen csak a diáké, hanem visszajelzés a tanár számára is
saját munkájáról. Magától értetődő hogy az értékelés után nem csak a tanulónak
vannak új, további feladatai, hanem a tanárnak is.

 A belső erőből adódó tekintélyhez meg kell teremteni a kölcsönös kapcsolatot
tanár és diák között. Nem feltétlenül kell, hogy ez szeretetkapcsolat legyen -
lehet csupán egymás iránti tisztelet - azonban a kölcsönösségen kell alapulnia. A
tanárnak is tisztelnie kell a gyerek személyiségét. Ennek az értékelés módjában,
stílusában, megalapozottságában is meg kell jelennie.
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 E pedagógiai felfogásból következően a szöveges értékelés alkalmazása, az osztályozás
mellőzése, jellemzően az alsó tagozaton, az alternatív iskolák megszokott és bevált értékelési
módja. Ahhoz, hogy a pedagógus árnyaltan tudjon értékelni, ismernie kell a gyerekeket,
érdeklődésüket, hiányosságukat, személyiségjegyeiket, otthoni körülményeiket is.

Milyen lehetőségeket kínál a szöveges értékelés?

Kiemelten az alábbiakat:
 A fejlődést képes kifejezni, azt, hogy önmagához képest, honnan

hová jutott el a tanuló.
 Az értékelés a konkrét teljesítményre, a viselkedésre vonatkozik.
 Tartalmában komplex, egyaránt tartalmazza az eredményeket és a

hiányosságokat.
 Megjelöli a továbblépés útját és módját, konkrét javaslatot tesz a

hogyan továbbra.
 Nyelvi megfogalmazásában differenciált, személyre szabott.
 Figyelembe veszi a gyerek egyéni adottságait, sajátosságait.
 Pontos visszajelzést ad a teljesítményről,
 Elkerülhetővé teszi a teljesítményszorongást.
 Pozitívan befolyásolja a pedagógus-gyermek-szülő kapcsolatot.

A felsorolt lehetőségek megvalósulásának feltétele és egyben eszköze a szöveges értékelés
szakszerű alkalmazása. Ennek hangsúlyozása azért fontos, mert a kimondott, vagy leirt szavak
hatása, éppen személyre szóló félreérthetetlensége miatt, sokkal nagyobb, mint az
osztályzatok hatása.

II. AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MEGÚJITÁSA

Az értékeléssel kapcsolatos jogi szabályozás

A közoktatásról szóló  1993. évi LXXIX. számú többször módosított törvény, 2003. szeptember
elsején hatályba lépett rendelkezése alapján, az iskola pedagógiai programja határozza meg a
magasabb évfolyamba lépés feltételeit, a beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményeit és formáit, a tanulói teljesítmények minősítésének formáit. Ez a szabályozás
az általános iskola első-harmadik évfolyamán, valamint a negyedik évfolyam első félévében
2004. szeptember 1-jétől együtt jár a szöveges minősítés felmenő rendszerű bevezetésével.

Az iskoláknak a törvényi kötelezettség figyelembe vételével kellett kimunkálni a
pedagógiai programjukban a helyi értékelési rendszerüket, - amelynek számos
összetevője között, - az osztályozással és szöveges értékeléssel összefüggő
kérdésekben is dönteniük kellett.

Fontos előzményként kell megemlíteni, hogy a Közoktatásról szóló törvény 1996. évi
módosítása már felkínálta a választás lehetőségét a helyi értékelés szempontjából, -
ugyanis a nevelőtestületek hatáskörébe utalta azt, hogy az általános iskola 1-6. évében
milyen értékelési módot alkalmaznak, - osztályoznak-e vagy sem.
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A Közoktatásról szóló törvény 2003. évi módosítása, már nem csak lehetőséget ad,
hanem egyben kötelező jelleggel is bír, mivel az általános iskola 1-3. évfolyamán
félévkor és év végén, valamint a 4. évfolyam első félévében a tanuló előmenetelét
szövegesen kell minősíteni.

Kulcsfontosságúnak tekinthető a szöveges értékelés törvényi háttérének alapos
megismerése. A módosított Közoktatási Törvény 70.§ első három bekezdése foglalkozik
az általános iskolába járó tanulók értékelésének kérdésével.

Az (1) bekezdés pontosan meghatározza, hogy az általános iskolában a tanév  során
érdemjegyekkel, félévkor és év végén osztályzattal kell értékelni a tanulókat. Kivételt képeznek
ez alól az 1-2-3. évfolyam tanulói, valamint a 4. osztályosok az első félévben. A velük
kapcsolatos eljárásról a  (3)  bekezdés rendelkezik/.

A (2) bekezdés tételesen felsorolja és megnevezi azokat az  érdemjegyeket/  osztályzatokat,
amelyeket, amelyeket a magatartás, a szorgalom és a tantárgyak tanulásával kapcsolatos
teljesítmények értékelésére használhat az iskola az (1) bekezdésben meghatározott tanulók
körében.
                  a)  A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4),  közepes (3)
                       elégséges (2), elégtelen (1)
                 b)  A  tanuló  magatartásának  értékelésénél  és  minősítésénél   példás (5), jó (4),
                      változó (3), rossz (2)
                 c)  A   tanuló  szorgalmának  értékelésénél   és   minősítésénél  példás (5),  jó (4),
                      változó (3), hanyag  (2)
A (3) bekezdés  előírja, hogy az  első három  évben és a negyedik évfolyam   első félévében
olyan szöveges értékelést kell kapnia az alsó tagozatos  tanulóknak,  amelyik kifejezi, hogy :
kiválóan,  jól  vagy  csak  éppen  megfelelt az elvárásoknak, esetleg felzárkóztatásra szorul.
Ez utóbbi esetben a szülőt arról is tájékoztatni kell, hogy milyen jellegűek a lemaradások, és a
felzárkózatásra milyen segítséget nyújt az iskola a tanulónak.

Egyértelmű tehát, hogy a törvényi szabályozás szerint az 1-3. évfolyamon a félévben és év
végén, a 4. évfolyamon az első félévben kötelezően kell alkalmazni a szöveges minősítést.
Nincs arra törvényes mód, hogy bármely iskola vagy pedagógus osztályzattal fejezze ki az
érintett évfolyamokon a tanuló teljesítményének minősítését.

A törvény 71.§ (1) bekezdés szerint, a tanuló az iskola  magasabb évfolyamába  akkor
léphet, ha az előirt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az 1-3.
évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi
követelményeket az iskolából való igazolt és  igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.

A törvény 71.§ (7) bekezdésből megtudhatjuk, hogy a tanuló részére engedélyezhető az
iskola évfolyamának megismétlése 1-4. osztályban abban az esetben is, ha egyébként felsőbb
évfolyamba  léphetne, de a szülő kéri az adott év megismétlését.
 A törvény 72.§ (2) bekezdése ugyancsak fontos a szöveges értékelés szempontjából is:
az iskolában csak olyan bizonyítvány alkalmazható, amelyet az Oktatási Minisztérium
jóváhagyott. Az iskolai nyomtatványok (az év végi bizonyítvány kivételével) az OM által
szabályozott rendszer alkalmazásával (személyiségi, adatvédelmi, biztonsági követelmények
megtartásával) elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának
alapjául szolgáló nyomtatványt nyomtatott formában is elő kell állítani, és meg kell őrizni.
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Viták és gyakorlat

Számtalan kérdés merült és merül fel még napjainkban is a legutóbbi törvényi módosítással
kapcsolatban:

 Miért is van szükség a változtatásra?
 Mi indokolja, hogy egy egészen más rendszerre térjünk át?
 Mi a baj az osztályozással?
 Tanulnak-e majd a gyerekek, ha nem lesz osztályozás?
 Mi marad a pedagógus eszköztárában, ha már osztályozni sem lehet?
 Jó lesz-e a tanulóknak az osztályozás nélküli értékelés?
 Mit szólnak ehhez a szülők?

Ugyanakkor a  hagyományos értékelés hátrányait és nehézségeit a gyakorló
pedagógusok nap mint nap megtapasztalják, s ha módjuk van rá,  őszintén meg is
fogalmazzák gondjaikat és kételyeiket az osztályozással kapcsolatban
Néhány, többük által kiemelt probléma:

 Nyomasztó és felelősségteljes osztályozni.
 Mindig az a legnehezebb eldönteni, hogy mi alapján adjunk

osztályzatot.
 Nehéz igazságosnak lenni.
 A pillanatnyi tárgyi tudást fejezze ki az osztályzat, vagy az

igyekezetet is?
 Az írásbeli munkával valóban reálisan mérhető a tudás?
 A szóbeli feleletnél mi a helyes értékelési szempont (tényszerű

ismeret, kommunikációs készség, megjelenés…)?
 A felméréseknél milyen pont- és százalékhatárok reálisak?

Az alsó tagozatos szaktanácsadók jelzései alapján az iskolák csaknem teljes körére (82 %)
igaz, hogy értékelési rendszerükben a törvényalkotók szándékának megfelelően, az alsó
tagozat első három és fél évében teljes mértékben kiiktatták az osztályozást, s a tanulási
folyamatban is kizárólagosan csak szövegesen kívánnak értékelni.
Van azonban néhány iskola (mintegy .18 %),  ahol csak félévkor és év végén tervezték a
szöveges értékelést, s tanév közben programjuk szerint, marad továbbra is az érdemjegyes
értékelés.

Ha e felsorakoztatott gondok csak részben lennének jelen az oktatás gyakorlatában, akkor is
érdemes elgondolkodni, ragaszkodnunk kell-e mindenképpen az osztályozáshoz, avagy
lehetséges, hogy létezik olyan értékelési eljárás, amely képes kiküszöbölni e számos
kedvezőtlen hatást?

A " Miért is van szükség a változtatásra?" kérdésre érdemes azokat, a szakemberek
által megfogalmazott szempontokat felidézni, amelyek összefoglalják az
osztályozással összefüggő problémákat, s választ adhatnak az Országgyűlés
törvényben kifejezett szándékára.
• Fejlődés-lélektani szempontból, - a kisiskolás kor az énkép kialakulásának

érzékeny időszaka. Ekkor a tanuló még nem tudja teljesítményét és személyiségét
elkülöníteni. Így a teljesítményére kapott osztályozást személyiségére is
vonatkoztatja, mely torz önértékeléshez vezethet, - ez korlátozhatja további
fejlődését.
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• Nevelés-lélektani szempontból, - az osztályozás megjelenése és állandó
motivációs céllal történő alkalmazása, - a tudásért való tanulás helyett, a jegyekért
való tanulást eredményezheti. Az osztályozáshoz kapcsolódóan kialakulhatnak
olyan félelmek, izgalmak, amelyek folyamatos szorongást, lelki megterhelést
idéznek elő, - s teljesítmény visszatartó hatásuk is lehet.

• Pedagógiai szempontból, - az ötfokú osztályzat nem képes egyszerre reális
visszajelzést adni az intellektuális felkészültségről és a személyiség fejlődéséről.
Osztályozással nem lehetséges árnyalt, pontos képet kapni az ismeretanyag
minőségi elsajátításáról. Az osztályzat önmagában nem tartalmaz elégséges és
segítő információt a továbblépéshez, nem mutatja meg a változás lehetőségét, nem
elemez, nem jelöli ki a továbblépés útját.

• Mérésmetodikai szempontból, - az osztályzattal történő értékelés esetén a
teljesítményt nem mérjük, hanem becsüljük. A viszonyítás rangskálán történik, -
amelynek fokai között a különbség nem egyforma. Így ugyanazt a teljesítményt
különböző tanárok másképpen osztályozhatják. Helytelen az is, ha a
diagnosztikus, formatív és az összegző méréseket azonos súllyal mérlegelik.

• Szociálpszichológiai szempontból, - befolyásolhatja a pedagógust az osztályzat
megállapításában a tanulóról már kialakult előzetes ismerete, olykor előítélete,
valamint a gyermek szorgalmáról és képességeiről való feltételezése.

Mindezek alapján a szöveges minősítés és értékelés széleskörű bevezetése alkalmas
eszköz arra, hogy:

• módszertani sokszínűség valósulhat meg, mivel a többféle eljárás alkalmazása
gazdagabb lehetőséget nyújt a tananyag megtanítására, a hatékonyabb
óravezetésre, a tanuló sokoldalú fejlesztésére, az árnyalt értékelésre.

• A gyakorlatban így megvalósulhat a fejlesztőközpontúság a
minősítésközpontúság helyett.

• Az egyéni sajátosságokat, az eltérő ütemű fejlődést, az egyéni haladási tempót
figyelembe lehet venni.

• A személyre szóló értékelés mindenképpen ösztönzőbb jellegű lehet, - s ezzel a
gyermek aktív részesévé válik a saját fejlődésének is.

• A szöveges értékelés egyszerre képes megerősítő, korrigáló és fejlesztő szerepet
betölteni.

• A szöveges értékelés mindhárom értékelési funkciónál (diagnosztikus, formatív,
szummatív) megfelelően alkalmazható:

1. A diagnosztikus (prognosztikai, korrekciós) funkció, -a
pedagógusnak fontos információkat ad a helyzetfelméréshez, -
az egyéni és csoportos tanulási folyamatnak a tervezéséhez.

2. A formatív (fejlesztő, szabályozó) funkció, - a tanulás
folyamatához, annak korrekciójához, a fejlesztési stratégiák,
kimunkálásához nyújt segítséget a pedagógusnak, a tanulónak
és a szülőnek egyaránt.

3. A szummatív (megerősítő, visszacsatoló) funkció, - egy-egy
tanulási szakasz végén ad összegző tájékoztatást az elsajátított
ismeretek eredményéről.

Az értékelés a tanuló mutatott teljesítményének megítélésén alapul. Érdemleges értékelést
csak akkor lehet adni, ha világos volt az a cél, aminek az elérési szintjéről adunk számot. Az
értékelés tehát az oktatási, tanítási célok olyan megfogalmazását feltételezi, amelyből
világosan kiderül, hogy a tanulónak mit, milyen feltételek között, milyen módon kell az adott



13

időszakon belül elérnie. De jelenti az egyes tanulóról szóló ismereteink pontosságát, az
elérendő és elérhető fejlesztési célok tisztázását is. A szöveges értékelés lehetőséget kínál
arra, hogy valóban pedagógiai értékeléssel és ne csupán numerikusminősítéssel adjunk
visszajelzést a tanuló fejlődéséről. A szöveges értékelés bevezetése még inkább a gyermek
egész személyiségének vizsgálatára, sokoldalú megismerésére, elfogadására, a folyamatos
fejlesztéséről való gondolkodásra készteti a tanítókat. Ez ugyan többletmunkával jár, olykor a
korábbi szemlélet alakítását, korrekcióját is megkívánja, de a befektetés megtérül: a diákkal
folytatott közös munkának olyan lehetőségei nyílnak meg, olyan bizalmasabb, közvetlenebb
kommunikáció alakulhat ki, annyival nőhet a gyermek motivációs szintje, hogy
mindenképpen az előnyök kerülnek előtérbe és nem a felmerülő nehézségek.

III. A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

A szöveges értékelési rendszer iskolai kimunkálását szolgáló rendszerépítő munkafolyamat
lehetséges lépéseit az alábbiakban összegezhetjük:

1. A törvényi szabályozás értelmezése
2.  A szöveges értékelés helyi koncepciójának kidolgozása
3. A szöveges értékelés rendszerének felépítése

o Helyi értékelés alapelvei
(ki, mikor, miért, hogyan, mit értékel,)

o Értékelési funkciók meghatározása
(diagnózis, formatív, szummatív értékelés)

o Szöveges értékelés módjai
(szóbeliség, írásbeliség aránya,)

o Szöveges értékelés dokumentumai- a helyi gyakorlatban
alkalmazott megoldásokkal (napló, tájékoztató füzet,
bizonyítvány, törzslap,)

Az értékelési rendszer helye a pedagógiai programban

A 2004/2005.-ös tanévben tisztázni kellett az iskoláknak a szöveges értékelés pedagógiai és
módszertani  kérdéseit egyaránt, - vagyis azokat a tudástartalmakat és kulcskompetenciákat,
amelyeket pedagógiai programjaikban megjelöltek (pl: kommunikációs kultúra fejlesztése, a
problémamegoldás, az együttműködés képessége, az önálló tanulás és életvitel készségének
fejlesztése, a szabálykövetés, a gondolkodás, a tanuláshoz való viszony, a tantárgyi tudás, az
alapkészségek fejlettségének színvonala, az erőfeszítés, a fejlődés mértéke.) Meg kellett
találni az összhangot az iskola helyi tantervével, - közös nevezőre kellett jutni abban is, hogy
milyen értelmezést nyer a tudás a tantestület gondolkodásában:

-Csupán az ismeretek rögzítését és felidézését jelenti?
-Avagy egy jól működő képesség és készségstruktúrát, amely

    Lehetővé teszi a tanultak alkalmazását,
     új problémahelyzetek megoldását

-Mihez mérik az értékelni kívánt területet,
-Egyáltalán mit akarnak értékelni a tanulási folyamatban?
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Mindezen nagyobb tartalmi csomópontok végiggondolása is szükséges volt ahhoz, hogy
megalkothassák az iskolák a helyi sajátosságaiknak leginkább megfelelni képes értékelő
rendszerüket. Ezt a feladatot az iskolák a törvényi előírásoknak megfelelően elvégezték,
ugyanakkor magától értetődőnek tartjuk, hogy a tapasztalatok, a saját és más intézmények
munkájának elemzése alapján sor kerüljön szükségesnek ítélt korrekciókra, a gyakorlat
indokolt módosítására.

Az iskolai értékelési koncepció az iskolai pedagógiai program része, amelynek összhangban
kell állnia a Nat elvárásaival, segítenie kell a helyi tantervi követelmények érvényesülését, az
iskola pedagógiai céljainak elérését. A Nemzeti alaptanterv olyan iskolai pedagógiai munkát
feltételez, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése,
fejlesztése áll a középpontban

Érdemes az értékelési koncepciót és eljárásrendet abból a szempontból is vizsgálni, s szükség
esetén pontosítani, hogy miként tükrözi a nevelő-oktató munka olyan különösen fontos
elemeit, mint .az egyéni bánásmód, a speciális nevelési igény, az integráció, a differenciálás, a
fejlesztőközpontúság követelményei.

Nem kerülhető meg azt a kérdéskört sem, hogy egy-egy tantárgyi teljesítmény minősítésekor,
milyen tudás és kompetencia együttes (mely kulcskompetenciák) értékelésére kerülhet sor. S
különösen fontos, hogy tudatosítsák a pedagógusok, hogy  miként értelmezik az iskolai tudás
különböző területeit (az intelligens, az eszközjellegű és alkalmazó tudás).

Ehhez a munkához, az iskola napi gyakorlatát segítő megoldások bővítéséhez ajánljuk a
következőkben  olvasható gyakorlatok megismerését.

Köszönjük mindazon iskolák, szakmai szolgáltatók,  tanítók, szakértők, közreműködését,
akik a kiadvány  - s ezen keresztül kollégáik - rendelkezésére bocsátották szakmai
anyagaikat.
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IV. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSI MINTÁK

1. Ajánlás az első osztály első félévének értékeléséhez

Szempontok:
A tanuló beszéde:

• Tiszta, érthető.

• Néhány hang képzése még bizonytalan.

• Sok hangképzési hibája van.

• Beszéde korrekciót igényel.
Szóbeli kifejezőkészsége:

• Szókincse gazdag, választékosan beszél.

• Beszéde, szókincse korának megfelelő.

• Szókincse szegényes.

• Nehezen fejezi ki magát.

• Könnyen megjegyzi és felidézi a verseket és a meséket.

• Szívesen mond mesét és verset társainak.

• Még nem szeret a társai előtt szerepelni.

Írása:

• Vonalvezetése, írásmozgása biztos.

• Vonalvezetése, írásmozgása még bizonytalan.

• Ceruzafogása megfelelő.

• Ceruzafogása bizonytalan.

• Füzetvezetése tiszta, rendezett.

• Füzetvezetése időnként rendezetlen.

• Az irányokat nem téveszti, jól tájékozódik a síkban és a térben.

• A síkban és a térben még nem tájékozódik magabiztosan.

Olvasása:

• A tanult betűket biztonsággal felismeri.

• Nem ismeri fel biztonsággal a tanult betűket.



16

• A tanult betűket összeolvassa.

• A tanult betűk összeolvasásában még bizonytalan.

• Elolvassa a rövid szavakat, mondatokat és megérti azokat.

• Elolvassa a rövidebb szövegeket, de azok megértése még bizonytalan.

Matematika:

• Számfogalma biztos.

• Számfogalma bizonytalan.

• Biztonsággal felismeri és lejegyzi a tanult számokat.

• A számok felismerésében és lejegyzésében még bizonytalan.

• Jól tájékozódik a számegyenesen.

• A számegyenesen való tájékozódása pontatlan.

• Ismeri és alkalmazza a tanult matematikai jeleket (<,>,=).

• A tanult matematikai jeleket még nem tudja biztonsággal alkalmazni.

• Önállóan tud összeadni és kivonni a 10-es számkörben.

• Segítséggel tud összeadni és kivonni a 10-es számkörben.

• Képes csökkenő és növekvő sor felállítására 0-10-ig.

• A növekvő és csökkenő sor felállításában még segítséget igényel.

Környezetismeret:

• Ismeri a tanult napok, hónapok és az évszakok neveit.

• Még nem ismeri a tanult napok, hónapok és évszakok neveit.

• Meg tud nevezni néhány ház körül és erdőben élő állatot, növényt.

• Még nem tudja megkülönböztetni a ház körül és az erdőben élő állatokat,
növényeket.

• Meg tudja nevezni a szülei foglalkozását.

• Nem tudja megnevezni a szülei foglalkozását.

• Ismeri a helyes tisztálkodás szokásait.

• Nem mindig ismeri fel a helyes tisztálkodási módokat.
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Ének-zene:

• A tanult dalokat el tudja énekelni a csoportban.

• A tanult dalokat segítséggel sem szívesen énekeli el.

• A hallás után, egyszerű ritmus visszaadására képes.

• Bizonytalan a ritmusmotívum reprodukálásában.

• Szívesen részt vesz a tanult gyermekjátékokban, a dalok eljátszásában.

Rajz és vizuális kultúra:

• Munkái szépek és igényesek.

• Ügyesen bánik az eszközökkel.

• Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja.

• Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére.

• Ismeri a színek nevét és felismeri azokat.

Technika és Életvitel:

• Munkái igényesek.
• Ügyesen bánik az eszközökkel és az anyagokkal.
• A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza.
• Ötletes, kreatív a munkadarabok elkészítésében.

Testnevelés:

• Szeret mozogni.

• Erőnléte és állóképessége a korának megfelelő.

• A szabályok megtartására képes.

• Különlegesen ügyes a tornában.

• Különösen ügyes a labdajátékokban.

• Különösen ügyes a sorversenyekben.

2. Elektronikusan kitölthető ajánlott tájékoztató minták, az első évfolyam félévi
értékeléséhez (megtalálhatók a www.om.hu honlapon)

A/ MINTA
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tanuló

a1

OM azonosító:

/ tanév . évfolyam

A tanuló teljesítményének, magatartásának, szorgalmának első félévi eredményeinek szöveges minősítése:

MAGATARTÁS:

SZORGALOM:

TANTÁRGYI EREDMÉNYEK:
Kelt: , év hó nap

P.H.
Osztályfőnök Látta: szülő

B/ MINTA
tanuló

a1

OM azonosító:

/ tanév . évfolyam

A tanuló teljesítményének, magatartásának, szorgalmának első félévi eredményeinek szöveges minősítése:
Magatartás (a helyi minősítés elvei szerint)

Szorgalom (a helyi minősítés elvei szerint)

Magyar nyelv és irodalom:

Olvasási készség:
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Íráskészség:

Matematika:

Környezetismeret:

Ének – zene:

Rajz és Vizuális Kultúra:

Technika és Életvitel:

Testnevelés:

Egyéb tantárgy:

Megjegyzés:

Kelt: , év hó nap

P.H.
Osztályfőnök Látta: szülő

C./MINTA

tanuló

OM azonosító:

/ tanév . évfolyam

A tanuló teljesítményének, magatartásának, szorgalmának első félévi eredményeinek szöveges minősítése:
MINŐSÍTÉSTANTÁRGY

Kiválóan teljesítette Jól teljesítette Megfelelően teljesítette Felzárkóztatásra szorul
Magyar nyelv és
irodalom             -szóbeli
kifejező készség

Választékos Érthető Átlagos Nehézkes
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Olvasási készség     -
Hangos olvasása

Folyékony Szóképes Szótagoló Betűzgető

Szövegértése Kiemelkedő Megfelelő Bizonytalan Segítséget igényel
Íráskészség          -
Íráskép

Esztétikus Egyéni Megfelelő Rendezetlen

Íráshelyesség Hibátlan Kevés hiba Több hiba Sok hiba
Írástempó Lendületes Megfelelő Lassú Fejlesztendő
Matematika          -
Számfogalom

Kialakult Pontos Bizonytalan Kialakulatlan

Alapműveletek végzése Biztos Megfelelő Bizonytalan Nem tudja
- szöveges feladatok
megoldásának lépéseit

Alkalmazza Érti Ismeri Nem alkalmazza

Geometriai alakzatok
felismerésében

Biztos Jártas Pontatlan Tájékozatlan

Környezetismeret –
Megismerési
módszerekben

Biztos Jártas Tájékozott Bizonytalan

Tájékozódása az időben Biztos Megfelelő Elfogadható Bizonytalan
Tájékozódása az élő és
élettelen környezetben

Biztos Megfelelő Elfogadható Bizonytalan

Ének – zene        -
Dallamismeret –
mozgással kísért előadás

Dinamikus Kifejező Dallam és ritmus
követhető

Dallam és ritmus – tévesztő

Zenei ismeretek –
dallami – ritmikai
elemek

Biztos Pontos Bizonytalan Hiányos

Rajz és Vizuális Kultúra
Eszközhasználata

Biztos Megfelelő Bizonytalan Hiányos

- Ábrázolás – képi
megjelenítés

Esztétikus Kifejező Elfogadható Kidolgozatlan

Technika és Életvitel
-Anyagismeret

Alapos Jó Elfogadható Hiányos

-Eszközhasználat Biztos Gondos Megfelelő Segítségre szorul
Testnevelés         -Feladat
végzése

Ügyes Kitartó Igyekvő Kialakulatlan

-Szabálytartása Sportszerű Szabálykövető Elfogadható Bizonytalan
Egyébb tantárgy   -
Tárgyi tudása

Kiváló Jó Megfelelő Hiányos

Tárgyhoz való viszonya Egyenletesen jó Igyekvő Ingadozó Gyenge

Kelt: , év hó nap

P.H.
osztályfőnök Látta: szülő

3. Segédszavak gyűjteménye

A szöveges értékelés évközi és tanév végi megfogalmazásához, segítséget jelenthet a Kispesti
Pedagógiai Szolgáltató Intézet által összeállított, „segédszavak gyűjteménye”, amely igény
szerint tovább bővíthető:

1. Szóbeli  kifejezőkészség :

• választékos / kifinomult
• színes  / sokszínű / fordulatos
• érthető / értelmes / világos
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• logikus / okos
• közlékeny /beszédes / fecsegő
• nem érthető
• nehézkes / körülményes
• nehezen szólal meg
• szabatos
• stb.

2. Szókincs:

• gazdag / bőséges
• hiányos / kevés / elégtelen
• szegényes / egyszerű
• szerény
• stb.

3. Olvasás  :

• pontos / figyelmes
• kifejező /szemléletes /érzékletes
• szöveghű
• pontatlan /helytelen / téves /hibás
• lassú / vontatott
• akadozó / döcögő / egyenetlen
• hadaró /
• stb.

4. Szövegértés :

• kiemelkedő
• pontos
• jó / megfelelő / helyes
• felületes / felszínes / gondatlan
• pontatlan/ hibás / téves /
• bizonytalan
• stb.

5. Írás :

• lendületes / erőteljes / dinamikus
• tetszetős / mutatós
• esztétikus/ szép
• egyéni / sajátos /jellegzetes
• rendezetlen /rendetlen /hanyag
• széteső / szétfolyó
• maszatos
• döcögő /akadozó / botladozó
• stb.
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6. Írástempó :

• megfelelő / jó
• gyors
• lendületes / dinamikus / erőteljes
• lassú / kényelmes
• stb.

7. Fogalmazás :

• színes  /változatos / választékos
• világos / tagolt/ egyértelmű
• tömör /rövid /magvas /tartalmas
• igényes /értékes / színvonalas
• érdekes /izgalmas / érdekfeszítő
• nehézkes / körülményes / körmönfont
• nyakatekert / bonyolult
• terjengős /széteső / bőbeszédű
• értelmetlen /zavaros / összefüggéstelen
• stb.

8. Memoriter  / versmondás /:

• átéléssel
• pontosan / hiba nélkül
• hangulatosan
• elsietve / gyorsan
• pontatlanul
• átélés nélkül
• stb.

9. Matematika:

Alapműveletek végzése:

• tudja / ismeri
• alkalmazza
• hibázik / téved
• nem tudja
• stb.

Számszomszédok :

• felismeri
• megérti
• nem ismeri fel
• téveszti
• stb.
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Mértékegységek:

• érti
• tudja
• ismeri
• nem érti
• nem tudja

Geometriai ismeretekben :

• jó
• megfelelő
• jártas / tájékozott
• bizonytalan
• ingadozó
• gyenge

Szöveges feladatok megoldásában:

• kreatív
• logikus / ésszerű
• gyakorlott / rutinos
• tájékozott
• tapasztalt
• bizonytalan / tétova
• járatlan
• tapasztalatlan
• téved  / hibázik
• stb.

10. Logikai  gondolkodása:

• kiváló / kitűnő
• nagyszerű
• tökéletes / kifogástalan
• kiemelkedő
• jó / kedvező
• megfelelő /
• gyenge / hibás
• stb.

11. Környezetismeret:

• érdeklődő
• kíváncsi
• gyűjtögető
• nyitott
• tájékozott
• zárkózott
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• közömbös
• tájékozatlan
• tapasztalatlan
• stb.

12. Éneklés :

• dinamikus /lendületes
• kifejező /
• tiszta
• élvezetes /kellemes
• hamis / fals
• stb.

13. Alkotások jellemzői:

• esztétikus /ízléses
• igényes / értékes
• kifejező / érzékletes
• kreatív /  fantáziadús
• ötletes / leleményes
• igénytelen / jelentéktelen
• nem kifejező
• stb.
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14.Testnevelés :

Szabálytartása:

• jó / helyes
• sportszerű
• szabálykövető
• megfelelő
• pontos / megbízható
• elutasító
• pontatlan / hibás
• téves / helytelen
• kialakulatlan / bizonytalan
• stb.

Feladatvégzése:

• kitartó
• ügyes
• bátor / merész
• kezdeményező
• igyekvő / törekvő
• fegyelmezett
• mértéktartó / mértékletes
• passzív
• fegyelmezetlen
• stb.

15. Tanuláshoz  való  viszony:

• motivált
• érdeklődő / kíváncsi
• aktív
• passzív
• hanyag
• rendetlen
• felületes
• felelőtlen
• nem törődöm
• közömbös
• stb.

16. Tanulásban:

• önálló
• kitartó
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• következetes
• megbízható
• önállótlan
• stb.

17. Társas kapcsolat:

• segítőkész / készséges /udvarias
• figyelmes /tapintatos
• illedelmes
• kedves / aranyos /megnyerő
• szeretetre méltó
• szolgálatkész
• előzékeny / barátságos
• együttműködő
• összetartó
• tisztelettudó / illemtudó
• szerény / félénk
• megbízható / lelkiismeretes
• tartózkodó / zárkózott
• visszafogott / visszahúzódó
• szégyenlős / félénk
• gátlásos / félszeg
• bátortalan / ijedős
• közömbös
• magányos / társtalan
• önző
• goromba / nyers /durva
• verekedős
• agresszív
• stb.

18. Nevelőihez való viszonya:

• őszinte / nyílt
• nyitott
• tisztelettudó / illemtudó
• együttműködő
• segítőkész / készséges
• zárkózott / tartózkodó
• passzív / tétlen
• agresszív / erőszakos
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4. Ajánlás az első évfolyamon, az év végi értékeléshez ( az alábbi javaslatok
megtalálhatók az OM által 2005. májusában minden iskolához eljuttatott szoftverben)

Értékelési területek:

Magatartás (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint)

Szorgalom (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint)

Magyar nyelv és irodalom (kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint)

Beszéd és szóbeli kifejezőkészség:
A beszéd tisztasága:

• Beszéde tiszta, érthető.
• Néhány hang képzése még bizonytalan.
• Néhány hangot már magában is tisztán ejt.
• Sok hangképzési hibája van.
• Beszéde korrekciót igényel.

A szókincse:
• Szókincse gazdag, választékosan beszél.
• Beszéde és szókincse korának megfelelő.
• Szókincse szegényes.
• A tanév során beszéde fejlődött, szókincse gazdagodott.
• Ha figyelünk rá, gondolatait helyesen választott szavakkal közli.
• Szívesen mond verset és mesét.
• Nehezen fejezi ki magát.
• Még nem szeret a társai előtt szerepelni.

Írás:
Íráshasználat

• Írásos tevékenységet szívesen végez.
• Vonalvezetése és írása biztos.
• Vonalvezetése és írása határozatlan.
• Füzete tiszta, rendezett.
• Füzetvezetése egyenetlen.

Íráskép
• Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos.
• A tanult betűket, betűkapcsolatokat még segítséggel alakítja.
• Írásképe esztétikus, egyéni.
• Írása lendületes, folyamatos.
• Betűalakítása, a betűk kapcsolása pontatlan.

Írástempó
• Írástempója az átlagnál gyorsabb.
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• Írástempója életkorának megfelelő.
• Az írástempója lassú.

Másolás
• A tanult betűket, szavakat pontosan másolja írott és nyomtatott mintáról.
• A tanult betűk, szavak másolása pontatlan.
• Még nem tudja a tanult betűket és szavakat önállóan lemásolni.
• A tanító jelölése alapján önállóan tudja javítani hibáit.
• Hibáit kis segítséggel javítani tudja.

Tollbamondás
• Tollbamondás után hibátlanul leírja a betűket és a szavakat.
• Tollbamondás után még pontatlanul írja le a tanult betűket és szavakat.
• Tollbamondás után még nem tudja leírni a tanult betűket és szavakat.
• Képes önellenőrzéssel javítani a hibákat.
• Hibáit kis segítséggel javítani tudja.

Írás emlékezetből
• Emlékezetből is pontosan írja le a betűket, szavakat.
• Emlékezetből pontatlanul ír.
• Emlékezetből még nem tud betűket, szavakat leírni.
• Önellenőrzéssel képes javítani a hibáit.

Olvasás:

Viszonyulás az olvasáshoz
• Szereti a könyveket, szívesen olvas, betűzget.
• A tanórán szívesen olvas, de önmagától még nem érdeklődik a könyvek iránt.
• Egyelőre nem szívesen olvas.

Hangos olvasás (technika)
• Hibátlanul felismeri és megnevezi a tanult betűket.
• Bizonytalan a tanult betűk felismerésében és megnevezésében.
• Az alábbi betűk felismerésében még bizonytalan:_____________
• Önállóan összeolvassa a tanult betűket.
• A tanult betűk összeolvasásában bizonytalan.
• A betűket felismeri, de azok összeolvasása nehézséget jelent.
• Rövid szövegek esetében már mondatokat olvas és megérti azokat.
• Elolvas rövid szavakat, mondatokat, de azok megértése még nehézséget jelent
számára.

Néma olvasás (szövegértés).
• Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni,

a szöveggel kapcsolatos feladatokat megoldani.
• Képes elolvasni rövid szövegeket, és megérti azokat.
• Képes önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a mondatértése még

bizonytalan.
• Elolvassa a rövidebb szövegeket, de nem érti meg azokat.
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• A rövidebb szövegek önálló néma olvasására még nem képes.

Matematika: (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.)

Számfogalom
• A számolással és egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat

szívesen végzi. Órákon aktív és figyelmes.
• A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat

többnyire elvégzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan dolgozik.
• Biztonsággal felismeri és lejegyzi a számokat 0-20-ig.
• A számok felismerésében és lejegyzésében még téveszt.
• Nem ismeri fel a tanult számokat.
• Számfogalma biztos 0-20-ig.
• Számfogalma bizonytalan 0-20-ig.

Számolási készség

• Adott egyszerű szabály szerint képes számsorozat folytatására.
• Segítséggel tudja a számsorozatot folytatni.
• Nem képes megadott szabály szerint számsorozat folytatására.
• Képről helyesen alkot számfeladatot.
• Képről segítséggel képes számfeladat alkotására.
• Még nem tud képről számfeladatot írni.
• Önállóan képes összeadni és kivonni a 20-as számkörben.
• Eszközzel tud összeadni és kivonni a 20-as számkörben.
• Eszköz nélkül még nem képes műveletek végzésére.

Összefüggések felismerése

• Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, és hibátlanul megoldja.
• Algoritmus szerint képes szöveges feladat megoldására.
• A szöveges feladatot segítséggel tudja megoldani.
• Még nem tudja megoldani a szöveges feladatokat.

Geometria:

• Felismeri és megnevezi a síkidomokat.
• Még nem ismeri fel az alábbi síkidomokat:-----------------------

Környezetismeret: (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint)

Érdeklődés

• Rendkívül nyitott és érdeklődő a természet jelenségei iránt.
• Fel lehet kelteni az érdeklődését a természet jelenségei és értékei iránt.
• Ritkán mutat érdeklődést a természet jelenségei iránt.
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Tájékozódás

• Jól használja a térbeli és időbeli tájékozódáshoz szükséges fogalmakat.
• Még bizonytalan a térbeli és időbeli tájékozódást kifejező szavak

használatában.
• Segítséggel sem képes a tájékozódáshoz használt kifejezések

megkülönböztetésére.
• A hét napjait, a hónapok és az évszakok nevét ismeri, képes azok felsorolására.
• Segítséggel képes a hét napjainak, a hónapok és évszakok nevének

felsorolására.
• Még nem tudja önállóan megnevezni a napok, hónapok, évszakok neveit.

Megismerési módszerek

• Képes megnevezni a tárgyak érzékelhető tulajdonságait (alak, forma, szín).
• Még bizonytalan a tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megnevezésében

(alak, forma, szín).
• Nem tudja megnevezni az érzékelhető tulajdonságokat (alak, forma, szín)..
• Megfigyelései pontosak, képes megadott szempontú rendezésre is.
• Általában pontosan képes megfigyelni, de a megfogalmazásban és a

rendezésben még segítségre szorul.
• Megfigyelései pontatlanok, tapasztalatait nehezen tudja megfogalmazni.

Ének-zene (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.)

• A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi.
• A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen.
• A zenét szereti, de a feladatokban való részvételhez bátorítást igényel.
• A tanult dalokat el tudja énekelni csoportban és önállóan is.
• Hallás után képes egyszerű ritmus visszatapsolására.
• Szívesen részt vesz a tanult gyermekjátékok eljátszásában.
• A tanult ritmusokat, azok jeleit ismeri és használja.

Vizuális nevelés, rajz és technika (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.)

• Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni.
• Átlagos az érdeklődése a vizuális kultúra, a vizuális művészetek iránt.
• Egyelőre nem ábrázol szívesen, gyakran szorul segítségre és bátorításra.
• Szívesen végez technikai jellegű tevékenységeket.
• Fel lehet kelteni a technikai jellegű érdeklődését, de munka közben biztatást

igényel.
• Munkavégzés előtt és közben is folyamatos biztatást, segítséget igényel.
• Munkái szépek és igényesek.
• Ügyesen bánik az eszközökkel.
• Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja.
• A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza.
• Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére.
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• Ismeri a színek nevét és felismeri azokat.

Testnevelés (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.)

• A mozgásos feladatokat szívesen végzi, szeret mozogni.
• A feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett.
• Erőnléte és állóképessége korának megfelelő.
• A sportjátékok, versengések szabályait érti és betartja. Minden helyzetben

sportszerűen viselkedik.
• A sportjátékok, versenyek szabályait érti, de időnként nem tartja be.
• A szabályokat többnyire érti, de gyakran nem tartja be.
• Különösen ügyes: torna, labdajáték, sorversenyek terén (felsorolás a gyermek

fejlettsége szerint)

A mintaként ajánlott mondatok használatáról

Ajánlásunk olyan segédeszköz, mely a gyakorlati felhasználás során nem nélkülözheti a helyi
tantervben meghatározott elvárásokat és a pedagógiai programban elfogadott értékelési
elveket sem.

Csak akkor lesz megfelelő egy-egy gyermek teljesítményének minősítésére, ha a tanító saját
megfigyeléseit és tapasztalatait is el tudja helyezni a véleményben. (A rugalmas alkalmazás
ezért csak kiegészítésekkel oldható meg.)
A tantárgyak témakörökre bontása lehetővé teszi, hogy a témakörön belül több mondatot
válasszon a minősítést készítő. (Például: ha „Néhány hang képzése még bizonytalan” mondat
igaz a gyermek esetében lehetséges, hogy az is igaz lesz: „Beszéde korrekciót igényel.”
Vigyázzunk! - Nem ítéletet hirdet a minősítés, hanem tényeket állapít meg.

Nem kötelező minden témakörben megállapításokat tenni, ha a helyi értékelési gyakorlatban
ezt korábban sem tartották fontosnak

5. Az ELTE kísérletének modellje

Szöveges értékelés innovációs alapcsomag (SZIA)

2003-2004-ben, az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia közösen kiírt
pályázatának támogatásával fejlesztés indult szöveges értékelő eszközcsomag létrehozására.
A pályázat címe „A közoktatás fejlesztését szolgáló kutatások” volt. A projekt az ELTE
szakmai vezetésével, és több intézmény együttműködésével valósult meg. Alább rövid
összefoglalót olvashatnak az elkészült és időközben továbbfejlesztett eszközcsomag
jellemzőiről, és az eszközcsomag beszerzésének módjáról.

A készítőket két fő elgondolás vezette a munkában. Egyrészt olyan segédanyagok
készüljenek, amelyek nem szakadnak el a pedagógiai valóságtól, magyarán: használhatók az
iskola számára. Ugyanakkor új szemléletet is közvetítsenek az iskolák felé, az eddigitől eltérő
értékelési gyakorlat kialakítását segítsék. Másrészt: a helyben kidolgozott, az iskola
pedagógusainak igényeihez, tanulóinak tulajdonságaihoz igazított, a szülők elégedettségét is
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szolgáló szöveges értékelés elkészítése a cél. (Még ha olykor e három ellentmondásba is kerül
egymással.) Az elkészült eszközcsomag ezért olyan adatbank, amely

- gyakorlatban is kipróbált értékelő szempontok és kifejezések széles választékát
tartalmazza,

- értékelő lapokat és kitöltött mintákat kínál,
- kézikönyvet nyújt a szempontok jobb megértéséhez és gyakorlati alkalmazásukhoz,

valamint
- javaslatokat tesz arra, hogyan állítsa össze a tanító a munkájához legmegfelelőbb

értékelő eszközt.
Mindezek felhasználásával a tanítók, akár több iskola együttműködésében, önmaguk állítják
össze, és évről évre változtatják saját, szöveges értékelő eszközüket.

Miben más?

Egyszerre nyújt egységes szempontokat és támogatja a személyre szabott értékelést.
Az eszköz 7 terület értékelését javasolja: aktivitás, kulturális- és természeti értékek
védelme, emberi nyitottság, önszabályozás, tanulás, esztétikai tevékenység, egészséges
életmód. Ezeken belül igen részletes szempontokat nyújt, mindegyikhez értelmezést fűz, és
ötleteket ad az értékelés megírásához.
A személyiségfejlesztést helyezi a középpontba, a tantárgyi értékelés részbeni megtartásával.
A 7 területen belül sor kerülhet például a „testnevelés” értékelésére az egészséges életmódba
ágyazva.
Szabad fogalmazástól az „aláhúzó” módszerig különböző értékelési technikákra ad
lehetőséget.
Az adatbank bármilyen technika esetén használható. Az eszközcsomag nem írja elő, hogy
milyen formában értékeljen a tanító. Mintát ugyanakkor kínál, ehhez értékelő lapokat is
tartalmaz.
Alkotó, kreatív értelmiségi munkára ösztönzi a tanítót, és nem mechanikus eszközhasználatra.
Mint már eddig is hangsúlyoztuk: az eszközcsomag segítséget ad ahhoz, hogy a tanító
kidolgozza saját értékelési rendszerét – de nem helyettesíti azt.
Nem minősíti a tanulót, hanem diagnosztizálja.
Az értékelési kifejezések között csak olyan található, amely leírást ad a tanulóról. Például:
„Gyakran irányító szereped van a csoportos feladatokban, néha azonban nem figyelsz halkabb
társaid véleményére.” Nem tartalmaz az adatbank olyan kifejezéseket, amelyek osztályzatot
verbalizálnak, vagy egyszerűen minősítenek, például: „együttműködésed társaiddal
megfelelő” (vagyis 3-mas?).
Támogatja nemcsak az értékelést, hanem fejlesztési cél kitűzését, és a diagnózis beépítését a
pedagógiai döntésekbe (a fejlesztő tevékenység tervezésébe) is.
Az eszközcsomag mögött álló „filozófia” szerint az értékelés fejlesztési célok kitűzésével
(megfogalmazásával) kezdődik, és nem az értékelőlapok kitöltésével végződik, hanem annak
megfogalmazásával, hogy a tanuló fejlesztése érdekében milyen beavatkozásra, feladatokra
van szükség.
Bármely alapfokú intézmény által adaptálható, az iskola fejlesztési céljaihoz igazítható.
Ennek biztosítéka az eszközcsomag nagyfokú rugalmassága. Az értékelés adminisztrációja az
Bármely alapfokú intézmény által adaptálható, az iskola fejlesztési céljaihoz igazítható.
Ennek biztosítéka az eszközcsomag nagyfokú rugalmassága. Az értékelés adminisztrációja az
Oktatási Minisztérium által kiadott formanyomtatványokban (napló, törzskönyv) megoldható.

Az eszközcsomag használatát az első évben 17 iskola kezdte meg, az ország 3 megyéjében és
a fővárosban. Az adatbank értékelési szempontjai és értékelő kifejezései elsősorban 1.
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évfolyam számára felelnek meg – egyelőre. A fejlesztők szándéka szerint folyamatosan bővül
és alkalmazhatóvá válik felsőbb évfolyamokon.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet:
06-20-3370055
szia.adatbank@freemail.hu

6. Károlyi István 12 évfolyamos Iskola (Budapest)

Kompetencia-központú szempontrendszer

Alapelvek

1. A teljes szempontsor igen széles tárházát adja meg azoknak a képességeknek,
készségeknek motívumoknak, melyek fejlesztése – mai tudásunk szerint – egyáltalán
lehetséges intézményes keretek között is. Ezek némelyike már első osztálytól, mások
pedig csak később, az életkornak megfelelően tekinthetők kiemelt szerepűnek a
személyiségfejlődés folyamatában. Ennek megfelelően – természetesen – értékelni, és
főleg minősíteni sem kell minden szempontból mindenkit minden életkorban.

2. Olyan terület is lehet, mely tekintetében a megfogalmazott értékelés sohasem lezáró,
minősítő jellegű, inkább a jellemzés szerepét tölti be (például a temperamentum).
Diagnosztizálni mégis azért célszerű, mert az adott személyiség-összetevő befolyásolja
a gyermek bizonyos teljesítményeit vagy készségeit.

3. Minden életkorban azt szabad csak szummatív módon értékelni (a gyermek és szülő
számára!), amit tudatosan fejlesztettünk, amiben az osztály többsége határozott
fejlődést mutat önmagához képest, ami a továbbhaladás érdekében aktuálisan fontos az
adott időszakban.

4. Van az egyes szempontok között olyan is, amelynek nincsenek kidolgozva jelenleg a
különböző fokozatot jelentő példamondatai. Ezek esetében különösen óvatosan kell
eljárni értékeléskor, mert megfontolandó, hogy az alsó tagozaton meg kell-e kezdeni
egyáltalán annak értékelését. Ilyenek  például a kognitív kompetencia területén azok a
gondolkodási képességek, melyek kialakulása fokozatosan megkezdődik ugyan a 10
éves kor előtt, de igazi tudatos fejlesztése a felső tagozat és a középiskola feladata
inkább, hiszen számos részképesség, rutin, készség stb. előzetes létrejötte a feltétele.
Ezért például a problémamegoldó, a kreatív és az alkotóképesség csak mint „hosszú
távú” követelmények, fejlesztendő területek szerepelnek a szempontrendszerben. Ezen
képességek kezdetlegessége ugyanis nem hiányossága, hanem természetes jellemzője az
alsó tagozatos korosztálynak. Lehetőség van azonban arra, hogy kiemelkedő fejlettség
esetén egyes  tanulóknál ezt is minősítsük, azaz méltóképpen elismerjük.

5. A másik olyan terület, melyhez nincsenek előre megfogalmazott példamondatok, a
Tanulási képességek, készségek, rutinok területe. Ez a képességcsoport ugyanis
nagyon fontos területet érint – melyen gyakorlatilag nem volna szabad, hogy a 4.
osztály végére bárkinél komoly hiányosságok legyenek. Az ugyanis lehetetlenné tenné a
tanuló számára a továbbhaladást. Ha mégis van hiányosság, az kiemelten fontos
szerepet kap a 4. osztályos félévi értékelésben, hogy a tanulót tovább tanító felsős tanár
is figyelembe tudja venni. Több ilyen képesség gyengesége esetén megfontolandó az
évismétlés lehetősége a szülő és a gyerek beavatásával! Gyakorlatilag a
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szempontrendszer példamondatai e tekintetben az optimális követelményeket
fogalmazzák meg.

6. A hangsúly tehát a fejlesztésen van! Értékelésünk csak akkor lehet eredményes, ha
maga is hozzájárul a fejlesztéshez, vagyis beleilleszkedik a fejlesztés folyamatába. A
szempontok évközi tervezésünket is orientálják. A pedagógus azzal tudja saját értékelő
munkáját megkönnyíteni, ha az adott évben értékelni kívánt területek fejlesztését
tanmenetében előre betervezi, menet közben pedig feljegyzéseket készít azokkal
kapcsolatos megfigyeléseiről, tapasztalatairól, méréseiről az egyes gyerekekre nézve is.

7. Érdemes a tervezett értékelési szempontokról a szülőket és a gyerekeket is előre
tájékoztatni. Tulajdonképpen nem másról van szó, minthogy a tantárgyhoz szorosan
nem kötődő képességeket és motívumokat is a követelményrendszer részévé kell tenni,
és azokba a szülőket, gyerekeket is érdemes beavatni. Ha mindez kiegészül azzal, hogy
már év közben kap a szülő és a gyerek jelzéseket a fejlődés részterületeiről, akkor
várhatóan a nagyobb együttműködés is jó irányba hat.

8. A képesség- és motívumrendszerek (kompetenciák) számos részterülete nem mérhető
objektíven, csak megfigyelés útján, azaz minden ítéletünk nagyfokú tapintatot és
óvatosságot igényel. Sohasem szabad azt a látszatot keltenünk, hogy tévedhetetlenek
vagyunk. Ezért hívjuk segítségül megfogalmazásainkban az „egyelőre” a „sajnos még
csak”, a „látszólag”, az „úgy tűnik”, stb. kifejezéseket.

9. Sohasem a személyiséget (a gyereket) kell megítélnünk, csak valamely
teljesítményét, képességszintjét, pillanatnyi hozzáállását, motiváltságát stb. Nem illik
semmilyen szempontból lezártnak, végérvényesnek tekinteni fejlődési tempóját,
lehetőségeit, hiszen az változhat.

10. Különleges szerepet kell, hogy betöltsön az 1. osztály első félévi és a 4. osztály első
félévi értékelése.
A legelső értékelés elsősorban a szülőket fogja orientálni, és több évre előre
megalapozhatja hozzáállásukat az iskola elvárásait illetően.
A legutolsó részletes szöveges értékelés pedig minden eddiginél nagyobb segítséget
jelenthet a felső tagozatos tanároknak. Célszerű tehát, hogy annak alapos
áttanulmányozására felhívjuk a figyelmüket, részükre azok egy példányát átadjuk az 5.
osztály megkezdése előtt.

Eljárások

1. A pedagógus előtt – segédeszközként – jó, ha ott van a teljes szempontrendszer
nyomtatott formában, valamint az a táblázat, mely mutatja, hogy a személyes, a
szociális és a kognitív kompetenciák köréből melyik szempont és részterület melyik
időszakban lesz először értékelve. Ez irányadó lehet ahhoz, hogy mikor melyik
képesség fejlesztését célszerű előtérbe helyezni.

Egy-egy félévben a konkrét Értékelőlapot csak az akkorra megadott szempontok szerint
kell elkészíteni. Hét különböző szempontsor létezik a 4.osztály félévéig! Ezenközben
minden félévben belép egy-egy úgy szempont vagy részterület, és van néhány olyan is,
amely újra értékelendő az életkornak megfelelően, magasabb szinten. A tanító a
táblázatból nyomon követheti, melyik az a szempont, amelyik szerint előzőleg már
értékelt. Ilyenkor ajánlatos aktuális mondanivalóját összevetni az előzővel, leginkább a
fejlődést kifejezni, visszautalással a régebbi értékelésre.

A példaszövegeket célszerűen rövidíteni is lehet. Szó szerint ugyanúgy ne ismételjük
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meg a régebben egyszer már leírtakat, mert akkor a szülő és a gyermek számára is
formálissá és tartalmatlanná válik az értékelés. A részletesen kifejtett példamondatokat-
egy az egyben- csak egy alkalommal használjuk fel! Akkor, amikor az pontosan illik a
gyermekre. A példamondatok egyébként is tetszés szerint finomíthatók, átalakíthatók;
azok csak támpontul szolgálnak. Minden egyes példaszöveg bővíthető személyes
megjegyzéssel, iránymutatással, biztatással, akár konkrét példák említésével, személyre
szólóan.

2. Természetesen az adott félévre előirt szempontokon kívül a tanító bármikor
visszatérhet bármelyik szempontra, ha jónak látja, vagy előretekintve olyan szempontot
is megemlíthet, amelyiknek értékelése az adott félévben még nem lenne elvárható.

Ezeket az észrevételeket érdemes a megadott szempontsor után , az Értékelőlap végén
„Egyéni összegzés” vagy hasonló címmel személyre szólóan megfogalmazni,
begépelni. Az egyéni összegzés lehetőleg a gyereknek szóljon minden esetben!

Címezhetjük a gyereknek a teljes szöveget is, ám a féléves és év végi összegező
értékeléskor nem mondhatunk le a szakszerűség elvéről, ezért gondoskodjunk arról,
hogy a gyerekek megtanulják értelmezni értékelő mondatainkat. Megfontolandó, milyen
életkorban lehet ennek valódi funkciója! Ilyenkor – persze – minden példamondat nyelvileg
átalakítandó szabatosan!

1. évfolyam, 1. félév

Személyes kompetenciák

Önszabályozás

A viselkedés szabályozása
 Viselkedését (mozgását, hangerejét, érzelmi reakcióit stb.) általában képes az
adott helyzetnek és elvárásnak megfelelően szabályozni.

 Viselkedését (mozgását, hangerejét, érzelmi reakcióit stb.) csak felnőtt
jelenlétében képes az adott helyzetnek és elvárásnak megfelelően szabályozni.
Önszabályozását egyelőre csak külső motívumok vezérlik.

 Viselkedését (mozgását, hangerejét, érzelmi reakcióit stb.) nem mindig képes az
adott helyzetnek és elvárásnak megfelelően szabályozni.

 Viselkedését (mozgását, hangerejét, érzelmi reakcióit stb.) gyakran nem képes
az adott helyzetnek és elvárásnak megfelelően szabályozni.

Önállóság

Szükségletek kielégítése
 Testi és tárgyi jellegű szükségleteinek kielégítésében önellátó, segítséget ritkán
igényel.

 Testi és tárgyi jellegű szükségleteinek kielégítésében még nem eléggé önálló,
gyakran igényel segítséget. [Konkrét megfigyelésekkel kiegészítendő.]
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Temperamentum

A köznapi cselekvésben
 Mindennapi cselekedeteiben, reakcióiban nyugodt, kiegyensúlyozott.
 Mindennapi cselekedeteiben energikus, de kiegyensúlyozott.
 Mindennapi cselekedeteiben általában nyugtalan, kapkodó.
 Az értékelő tanító egyéni meghatározásai. [Az értékelő tanító egyéni meghatározásai.]

Habitus

Fantázia
 Fantáziája, érzelmi világa gazdag, színes.
 Fantáziájának kifejezésében egyelőre visszafogott.

Hangulati jellemzők
 Hangulata általában derűs, örömmel tevékenykedik, kulturáltan tud játszani, a humorra

fogékony. Egyedül is nagyon jól elfoglalja magát, sohasem unatkozik.
 Hangulata gyakran/időnként borús, társaival nem mindig játszik szívesen együtt, a humort nem

mindig érti. Egyedül azonban nagyon jól elfoglalja magát, sohasem unatkozik.
 Hangulata változó, néha túlérzékeny az érzelmi hatásokkal szemben, akaratereje még nem elég

erős, gyakran hangulatai határozzák meg teljesítményét. Egyedül nehezen foglalja el magát, a
közös játékban rapszodikus, nem kitartó.

 Hangulata látszólag nem mindig derűs, de ilyenkor sem elutasító, kérésre együttműködik,
akaratereje és/vagy humorérzéke átsegíti a megtorpanásokon is. Egyedül is el tudja magát
foglalni, ritkán unatkozik.

A tanuláshoz való viszony

Önálló feladatvégzés a tanórán
 Az önálló feladatvégzésben kitartó, pontos.
 Az önálló feladatvégzésben még bizonytalan.
 Az önálló feladatvégzésben időnként kapkodó, felületes.
 Az értékelő tanító egyéni meghatározásai. [Az értékelő tanító egyéni meghatározásai.]

Önálló feladatvégzés otthon vagy a napköziben
 Házi feladatait gondosan készíti el.
 Házi feladatait időnként nem elég gondosan készíti el.
 Házi feladatai gyakran rendetlenek vagy hiányosak.
 Az értékelő tanító egyéni meghatározásai. [Az értékelő tanító egyéni meghatározásai.]

Mozgásfejlődés – nagymozgások

Mozgáskoordináció
 Mozgáskoordinációja fejlett.
 Mozgáskoordinációja biztos.
 Mozgáskoordinációja megfelelő.
 Mozgáskoordinációja fokozatosan fejlődik.
 Mozgáskoordinációja még nem elég fejlett.
 Mozgáskoordinációja külön, egyéni fejlesztésre szorul.

A mozgás rendezettsége
 Mozgásos feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett.
 Mozgásos feladatok kivitelezésében mozgása összerendezetlen.
 Mozgásos feladatok kivitelezésében mozgása folyamatos.
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 Mozgásos feladatok kivitelezésében mozgása szaggatott.
 Mozgásos feladatok kivitelezésében mozgása a mozgás jellegétől függően változó.

Attitűd
 Mozgásos tevékenységeit örömmel végzi.
 Mozgásos tevékenységeit utasításra végzi.
 Mozgásos tevékenységeit szorongás kíséri.

Mozgástempó
 Mozgástempója korának megfelelő.
 Mozgástempója gyors.
 Mozgástempója lassú.
 Mozgástempója változó.

Téri tájékozódás
 Téri tájékozódása biztos.
 Téri tájékozódása kielégítő.
 Téri tájékozódása bizonytalan.

Mozgásfejlődés – finommozgások

Ceruzahasználat
 Ceruzahasználata biztos.
 Ceruzahasználata bizonytalan.
 Ceruzahasználata változó.

Kézügyesség, eszközhasználat
 Kézügyessége jó, az iskolai tevékenységekhez szükséges eszközök használatában ügyes.
 Kézügyessége megfelelő, az iskolai tevékenységekhez szükséges eszközök használatában egyre

ügyesebb.
 Kézügyessége változó, az iskolai tevékenységekhez szükséges eszközök használatában gyakran

bizonytalan.

Szociális kompetenciák

A felnőttekhez való viszonyulás

Együttműködés szabadidőben és tanulás közben
 A felnőttekkel (tanítóival) tisztelettudó, barátságos, és szívesen együttműködik.
 A felnőttekkel (tanítóival) tisztelettudó, barátságos, de nehezen tud együttműködni.
 A felnőttekkel (tanítóival) szemben zárkózott, de tisztelettudó, és együttműködni is képes.
 A felnőttekkel (tanítóival) barátságos, de nem tisztelettudó, és nehezen működik együtt.
 A felnőttekkel (tanítóival) való együttműködésre legtöbbször nem hajlandó.
 A felnőttekkel (tanítóival) nem barátságos, nem tisztelettudó.

Beilleszkedés

Beilleszkedés az osztályközösségbe
 Az osztályközösségbe könnyen, gyorsan beilleszkedett.
 Az osztályközösségbe lassan, nehezen illeszkedett be, de most már - úgy tűnik - megszűntek a

kezdeti szorongások, szívesen barátkozik.
 Az osztályközösségbe sajnos még nem tudott teljesen beilleszkedni, de időnként már együtt

játszik társaival.
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 Az osztályközösségbe sajnos még nem tudott beilleszkedni, és egyelőre nemigen törekszik
együttműködésre, szívesebben foglalatoskodik egyedül.

 Az osztályközösségbe sajnos még nem tudott beilleszkedni, és egyelőre nem is törekszik békés
együttműködésre, gyakran nem tartja be a megállapodásokat társaival szemben.

A szociális eligazodás képességei

Konfliktuskezelés, kompromisszumkészség
 A konfliktusokat jól kezeli, más véleményt elfogad, képes a megegyezésre, nem durva, nem

erőszakos.
 A konfliktusokat nem mindig kezeli jól, más véleményt nehezen fogad el, de képes a

megegyezésre, nem durva, nem erőszakos.
 A konfliktusokat nehezen kezeli, más véleményt nem fogad el, nem képes a megegyezésre, de

nem durva, nem erőszakos.
 A konfliktusokat nehezen viseli, időnként agresszióval, sírással reagál.
 A konfliktusokat rosszul kezeli, más véleményt nem fogad el, nem képes a megegyezésre,

gyakran durva, erőszakos.
 Az értékelő tanító egyéni meghatározásai [Az értékelő tanító egyéni meghatározásai.]

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzetekhez
 Kommunikációs helyzetben türelmes, rendelkezik a kivárás képességével.
 Kommunikációs helyzetben néha türelmetlen, nem mindig hallgatja meg mások közlendőjét,

nem mindig képes kivárni "a sorát".
 Az értékelő tanító egyéni meghatározásai. [Az értékelő tanító egyéni meghatározásai.]

Kognitív (értelmi jellegű) kompetenciák

Általános érdeklődés

Általános érdeklődés
 Rendkívül érdeklődő, figyelmes.
 Többnyire érdeklődő, figyelmes.
 Érdeklődése ingadozik.
 Érdeklődése egyelőre csak néhány területre korlátozódik.
 Érdeklődését egyelőre nagyon nehéz felkelteni az aktív szellemi tevékenységek iránt.

Gondolkodási képességek

A szabályosságok felismerése
 Felismeri a szabályosságokat, és többnyire követni tudja feladatvégzés közben.
 Egyelőre nem mindig ismeri fel a szabályosságokat, sok segítséget igényel.
 Felismeri a szabályosságokat, de nem mindig tudja azokat követni feladatvégzés közben.

Gyakori ellenőrzést igényel.

Összehasonlítás
 Képes az összehasonlításra, azonosságok és különbségek felismerésére és megfogalmazására.
 Azonosságok és különbségek felismerésében és megfogalmazásában egyre ügyesebb.
 Azonosságok és különbségek felismerésében és megfogalmazásában egyelőre még bizonytalan.

Adatok, összefüggések leolvasása képről, ábráról
 Képes megfigyelt képről, ábráról adatokat, összefüggéseket leolvasni.
 Képről, ábráról adatokat, információkat, összefüggéseket egyelőre nehezen tud leolvasni,

gyakran eltéved a vizuális jelek között.
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Tanulási képességek, készségek, rutinok

A feladat felidézése
 Képes felidézni az aznap kapott feladatot (kérdést, utasítást). [Egyénileg módosítandó, ha

szükséges.]

Feladattípusok felismerése
 Felismeri a jellegzetes feladattípusokat, és meg tudja tervezni a megoldás lépéseit a neki

legmegfelelőbb módon. [Egyénileg módosítandó, ha szükséges.]

Speciális kompetenciák

Magyar nyelv és irodalom

Beszéd
Beszédértés

 A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti.
 A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés után érti meg pontosan.
 A szóbeli közléseket időnként nehezen érti meg.

Szókincs
 Szókincse gazdag.
 Szókincse megfelelő.
 Szókincse kicsit hiányos.
 Szókincse egyelőre hiányos, fejlesztésre szorul.

Kiejtés
 Kiejtése tiszta, jól artikulál.
 Kiejtése megfelelő, csak apróbb javításokra szorul.
 Kiejtése egyelőre nem tiszta, különösen a ... ejtésében. [Kiegészítendő a hibásan ejtett hang

megnevezésével.]
 Kiejtése egyelőre nem tiszta, logopédiai fejlesztést igényel, különösen a ... ejtése terén.

[Kiegészítendő a hibásan ejtett hang megnevezésével.]
Szóbeli kifejezőképesség

 Szóbeli kifejezőképessége kiváló.
 Szóbeli kifejezőképessége megfelelő.
 Szóbeli kifejezőképessége fejlesztésre szorul.

Olvasás
Az olvasáshoz, a könyvekhez való viszonyulás

 Szereti a könyveket, szívesen olvas, betűzget.
 A tanórán szívesen olvas, de önszántából egyelőre nemigen érdeklődik a könyvek és egyéb

olvasnivalók iránt.
 Egyelőre nem szívesen olvas.

Hangos olvasás – olvasástechnika
 Egyszerű, rövid szövegeket folyamatosan tud olvasni.
 A tanult betűkből álló teljes mondatokat képes folyamatosan elolvasni.
 A tanult betűkből álló szószerkezeteket képes folyamatosan elolvasni.
 Mondatokat még nem, de a tanult betűkből álló szavakat képes összeolvasni.
 Rövidebb szavakat képes összeolvasni.
 Egyelőre csak 2-3 betűből álló szavakat képes összeolvasni.
 Az összeolvasás technikáját elsajátította, de betűfelismerése még nem elég gyors és biztos.
 Az összeolvasás technikáját még nem sajátította el biztonságosan, de betűfelismerése jó.
 Az összeolvasás technikáját még nem sajátította el biztonságosan, és a betűfelismerésben is

bizonytalan.
 Betűfelismerése nagyon bizonytalan, összeolvasni egyelőre nem tud.
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Írás
Az íráshoz való viszonyulás

 Írásos tevékenységet szívesen végez.
 Írásos tevékenységet nem mindig végez szívesen.
 Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, hamar elfárad, írástechnikai készsége még

nem elég fejlett.
 Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, mert ... [Az esetleges egyéni okokkal

kiegészítendő!]
Íráskép

 Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, esztétikus.
 Betűalakítása, betűkapcsolása időnként nem egészen szabályos.
 Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan.
 Betűalakítása, betűkapcsolása pontatlan.

Füzetvezetés
 Füzete tiszta, rendes, áttekinthető.
 Füzete időnként rendetlen.
 Füzete általában rendetlen, áttekinthetetlen.

Matematika

Érdeklődés
 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen végzi.

Órákon aktív és figyelmes. Önálló munkái többnyire hibátlanok.
 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat legtöbbször

szívesen végzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan, figyelmesen dolgozik. Önálló
munkáiban keveset hibázik.

 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatok iránt ritkán mutat
igazi érdeklődést. Órai aktivitása változó, önálló munka közben gyakran bizonytalan, és aránylag
sokat hibázik.

 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat egyelőre nem
végzi szívesen. Órákon gyakran elkalandozik, nem figyel. Önálló munkái sajnos sok esetben
hiányosak vagy hibásak, e téren felzárkóztatásra szorul.

Szám- és mennyiségfogalom
 Szám- és mennyiségfogalma kialakult.
 Szám- és mennyiségfogalma kialakulóban van.
 Szám- és mennyiségfogalma egyelőre nem alakult ki.

Számolási készség
 Gyorsan és pontosan számol.
 Gyorsan, de nem mindig pontosan számol.
 Pontosan de lassan számol.
 Számolási készsége kialakulóban van, de egyelőre tempója lassú, és nem mindig pontosan

számol.
 Számolási készsége gyenge, egyéni fejlesztésre szorul.

Logikai készség
 Logikai készsége fejlett.
 Logikai készsége megfelelő.
 Logikai készsége kialakulóban van.
 Logikai készsége gyenge.

Környezetismeret

Érdeklődés
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 A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő.
 A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését- tudatos megfigyeltetéssel - fel lehet kelteni.
 A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést.

Ismeretek, tájékozottság
 A természetismeret terén rendkívül tájékozott.
 A természetismeret terén tájékozottsága megfelelő.
 A természetismeret terén ismeretei hiányosak.
 A természetismeret terén ismeretei rendkívül hiányosak.

Ének-zene

Érdeklődés, általános zenei képességek
Érdeklődés, aktivitás

 A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi.
 A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen.
 A zenét szereti, élvezi, de a feladatokban való részvételben még bátorításra szorul.

Dallami készség, éneklés
 Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel.
 Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel.
 Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként pontatlanul/bátortalanul énekel.
 Hibás hangképzéssel énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul.
 Zenei hallása egyéni fejlesztésre szorul.

Ritmikai készség
 Ritmikai készsége fejlett.
 Ritmikai készsége megfelelő.
 Ritmikai készsége kialakulóban van.
 Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul.

Furulyázás
A hangszer fogása és fúvása

 Megfelelő testtartással, helyes kéz- és ujjfogással, szabályos légzéstechnikával tudja fújni a
furulyát.

 Többnyire megfelelő testtartással fújja meg a furulyát, de ujjfogása néha még bizonytalan.
 A furulyát szívesen használja, de légzéstechnikája néha még szabálytalan.

Néptánc
Viszonyulása a néptánchoz mint művészeti tevékenységhez

 A ritmikus táncmozgásban örömét leli, az énekes-mozgásos játékokban szívesen vesz részt.
 Az énekes-mozgásos játékokban legtöbbször szívesen vesz részt, a ritmikus táncmozgást változó

mértékben végzi örömmel.
 Az énekes-mozgásos játékokban egyelőre nem szívesen vesz részt, a ritmikus táncmozgás

örömét még nem fedezte fel.
Ritmikai érzék, tempótartás, mozgáskoordináció

 Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére pontosan végzi, képes a társakkal való
együttmozgásra, a tempótartásra.

 Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére még nem mindig pontosan végzi, de
egyre inkább törekszik a társakkal való együttmozgásra, és a tempótartásra.

 Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére még nem mindig pontosan végzi, a
társakkal való együttmozgásban és a tempótartásban egyelőre bizonytalan. [Kiegészítendő egyéni
útmutatással, biztatással.]

Vizuális kultúra

Érdeklődés
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 Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni stb.
 A vizuális kultúra, a vizuális művészetek iránti érdeklődése átlagos.
 Egyelőre nem szívesen rajzol, fest stb., gyakran bátorításra, segítségre szorul.

Ábrázolás
 Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázol.
 Megfigyelése nem mindig pontos, ábrázolása megfelelő.
 Ábrázolási készsége bizonytalan.

Kifejezés
 Fantáziája színes, kifejezésmódja érzelem-gazdag.
 Kifejezésmódja megfelelő.
 Kifejezésmódja óvatos, egyelőre nem elég változatos.

Technikai és gyakorlati tevékenységek

Érdeklődés
 A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi
 A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés előtt és

közben időnként biztatást igényel.
 A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése egyelőre ingadozó. Munkavégzés előtt és

közben gyakori biztatást és segítséget igényel.

Tájékozottság
 Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e téren sokrétű.
 Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e téren korának

megfelelő.
 Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha bizonytalan.

Általános tájékozottsága e téren kicsit hiányos. [Biztatással, útmutatással kiegészítendő, egyénre
szólóan.]

Testnevelés

Órai aktivitása, a mozgásos feladatokhoz való viszonyulása
 A mozgásos tevékenységeket örömmel végzi.
 Nem minden fajta mozgásos tevékenységet végez örömmel. [Kiegészítendő konkrét

megfigyelésekkel.]

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben
 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és betartja. Minden helyzetben

sportszerűen viselkedik.
 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja be.

Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik.
 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire érti, de gyakran nem tartja

be. Meggondolatlan/ türelmetlen/ sportszerűtlen/ erőszakos viselkedésével veszélyezteti saját és
mások testi épségét. [A nem kívánt rész törlendő.]

Labdajátékok
 A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező.
 A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező.
 A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb.
 A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező.

Erőnlét, állóképesség, önfejlesztés
 A teljesítmény javításáért végzett gyakorlatokban kitartó.
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 A teljesítmény javításáért végzett gyakorlatokban legtöbbször kitartó.
 A teljesítmény javításáért végzett gyakorlatokban nem elég kitartó.

Teljesítmény
 Méréseredményei: [Az adott időszakban végzett mérések alapján egyénileg összeállítandó.]

Összegzés

Összegzés
 A tanító személyes hangú összefoglalója a gyermek számára. [ A tanító személyes hangú

összefoglalója a gyermek számára.]

Kompetencia-központú szempontrendszer

1. évfolyam, tanév vége

Személyes kompetenciák

Önszabályozás

A tárgyi környezettel való bánásmód szabályozása
 A közvetlen környezetében lévő tárgyakat, eszközöket funkciójuknak megfelelően és

körültekintően használja. Számon tartja saját felszerelését, és többnyire rendet tart maga körül.
 A közvetlen környezetében lévő tárgyakat, eszközöket időnként gondatlanul használja. Saját

holmiját nem tartja rendben, a tanuláshoz szükséges felszerelése gyakran rendetlen vagy hiányos.
 A közvetlen környezetében lévő tárgyakat, eszközöket időnként gondatlanul használja,

esetenként rongálja. Saját holmiját nem tartja rendben, ruháját, eszközeit többször elveszíti. A
tanuláshoz szükséges felszerelése gyakran rendetlen vagy hiányos.

Temperamentum

Feladathelyzetben
 Feladathelyzetekben többnyire gyorsan feltalálja magát, határozottan, lendületesen dolgozik.
 Feladathelyzetekben néha bizonytalan, körülményes, határozatlan, nehezen kezd bele a

munkába.
 Feladathelyzetekben időnként kapkod, gyorsan belekezd a munkába, de közben elakad,

elkalandozik, elbizonytalanodik. Türelmetlensége miatt gyakran hibázik.
 Az értékelő tanító egyéni meghatározásai. [Az értékelő tanító egyéni meghatározásai.]

Habitus

Érzelmi, esztétikai fogékonyság
 Lelki, érzelmi, esztétikai élmények iránt fogékony. Művészeti tevékenységekben szívesen vesz

részt.
 Lelki, érzelmi, esztétikai élmények iránt látszólag közömbös. A művészeti tevékenységek iránt

egyelőre nemigen mutat érdeklődést.
 Az értékelő tanító egyéni meghatározásai. [Az értékelő tanító egyéni meghatározásai.]

A tanuláshoz való viszony

Szellemi erőfeszítések vállalása
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 Szeret tanulni. Feladatvégzés közben általában lelkes, erősen motivált. Szívesen töpreng,
próbálgat, gondolkozik. Élvezi, ha valamit megért, ha valamire önállóan rájön.

 A tanulás iránti lelkesedése változó. Időnként nagy erővel, szívesen végzi feladatait, töpreng,
próbálkozik; máskor viszont nem talál élvezetet a kitartó gondolkodásban. [Egyéni
megfigyelésekkel, konkrét példákkal kiegészítendő!]

 Sajnos egyelőre az esetek többségében nem tanul szívesen. Feladatait csak külső motiváció
hatására, kötelességtudatból végzi, a szellemi erőfeszítésben - látszólag - nem talál élvezetet. A
feladatban felvetődő problémákkal szemben gyakran közömbös, passzív. [Egyénileg kiegészítendő
- biztatással, útmutatással, személyre szólóan!]

Önismeret

A külső jellemzők és a személyi adatok ismerete
 Legfontosabb személyi adatait ismeri, és összefüggően el is tudja mondani bármely helyzetben.

Saját testi jellemzőinek szóbeli leírására képes.
 Legfontosabb személyi adatait ismeri, és rákérdezésre el is tudja mondani. Saját testi

jellemzőinek szóbeli leírására képes.
 Legfontosabb személyi adatait még nem tudja biztonsággal és pontosan felidézni bármely

helyzetben. Saját testi jellemzőinek szóbeli leírására képes.

Szociális kompetenciák

A társakhoz való viszonyulás

Együttműködés szabadidőben és tanulás közben
 Barátságos, jól együttműködik társaival. Rendkívül segítőkész.
 Nehezen barátkozik, de társaival való együttműködésre hajlandó. Segítséget nem kér, de ő

szívesen segít.
 Nehezen barátkozik, és nem szívesen működik együtt társaival. Segítséget egyelőre nem kér és

nem ad.
 Barátságos, de nehezen működik együtt társaival. Segítséget elfogad, de ő elzárkózik a

segítségadástól.

Beilleszkedés

Beilleszkedés az iskolai közösségbe
 Az iskolai élet rendjét ismeri, elfogadja, és a szokásokhoz mindenkor jól alkalmazkodik.
 Az iskolai élet rendjét ismeri, és a szokásokhoz többnyire jól alkalmazkodik.
 Az iskolai élet rendjét ismeri, de a szokásokhoz nem mindig tud alkalmazkodni.
 Az iskolai élet rendjét egyelőre nehezen fogadja el, a szokásokhoz gyakran nem képes

alkalmazkodni.

Kognitív (értelmi jellegű) kompetenciák

Figyelem

A figyelem tartóssága, mélysége, és a tudatos megfigyelés képessége
 Figyelme tartós és mély. Kitartóan képes hallott vagy látott élmények információk befogadására,

tevékenységek végzésére figyelmének elterelődése nélkül. Képes a tudatos megfigyelésre,
összpontosításra, célirányos tevékenységben való elmélyülésre. Feladatait általában jól vagy
kevés hibával oldja meg.

 Figyelme tartós, de felületes. Kitartóan képes hallott vagy látott élmények információk
befogadására, tevékenységek végzésére, de figyelme nem elég tudatos, elmélyült, a tevékenység
céljáról időnként megfeledkezik, a feladatok lényegét néha félreérti, leegyszerűsíti. Feladatait
gyakran sok hibával vagy hiányosan oldja meg.
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 Figyelme mély, de nem tartós. Rövid ideig tartó célirányos tevékenységekben képes az
összpontosításra, tudatos megfigyelésre, de hosszabb távon figyelme könnyen elterelődik,
nehezen kapcsol vissza, emiatt feladatvégzése akadozik, vontatottá válik, a megfigyelt
információt hiányosan tudja csak felidézni. Feladatait gyakran nem fejezi be.

 Figyelme szétszórt és nem elég tartós. Figyelme nem elég tudatos, elmélyült, a tevékenység
céljáról időnként megfeledkezik, a feladatok lényegét néha félreérti, leegyszerűsíti. Hosszabb
távon figyelme könnyen elterelődik, nehezen kapcsol vissza, emiatt feladatvégzése akadozik,
vontatottá válik, a megfigyelt információt hiányosan tudja csak felidézni.

Memória

Rövid és hosszú távú memória
 Rövid és hosszú távú memóriája egyaránt kiváló.
 Rövid és hosszú távú memóriája egyaránt megfelelő.
 Rövid és hosszú távú memóriája egyaránt fejlesztésre szorul.
 Rövid távú memóriája megfelelő, hosszú távú memóriája azonban még bizonytalan. Tudatos

megfigyelés után közvetlenül képes megbízhatóan felidézni a hallott vagy látott információt,
mozgásos cselekvéssort, de hosszabb távon a felidézés már hiányos vagy pontatlan. Szövegeket
szó szerint egyelőre nehezen jegyez meg. A szövegértés fejlődésével, a szókincs gyarapodásával
ez biztosan fejlődni fog.

 Hosszú távú memóriája megfelelő, rövid távú memóriája azonban fejlesztésre szorul. A hosszan
és alaposan megfigyelt hallott és látott információkat, szövegeket képes emlékezetébe bevésni,
és sokáig képes azokat megbízható pontossággal felidézni. Rövid távon azonban még nehezen
tudja az egyszer-kétszer hallott, látott információt, szöveget vagy cselekvéssort pontosan
felidézni. Tudatos megfigyelő-képességének, összpontosításának fejlődésével ez minden
valószínűség szerint ki fog alakulni.

Gondolkodási képességek

Algoritmusok, analógiák felismerése
 Algoritmusokat, analógiákat felismer.
 Algoritmusok és analógiák felismerésében egyelőre bizonytalan.
 Algoritmusok és analógiák felismerésében egyre ügyesebb. Fejlődési tempója átlagos.

Összefüggések felismerése
 Összefüggéseket felismer, és azokból következtetéseket tud levonni.
 Összefüggéseket felismer, és azokból tanítói segítséggel következtetéseket tud levonni.
 Összefüggéseket felismer, de azokból egyelőre - tanítói segítség mellett is - nehezen tud

következtetéseket levonni.
 Az összefüggéseket egyelőre nehezen ismeri fel, e téren külön fejlesztést igényel.

Tanulási képességek, készségek, rutinok

A feladat felidézése
 Képes felidézni az aznap kapott feladatot (kérdést, utasítást). [Egyénileg módosítandó, ha szükséges.

Vesd össze az előző félévi értékeléssel!]

Feladattípusok felismerése
 Felismeri a jellegzetes feladattípusokat, és meg tudja tervezni a megoldás lépéseit a neki

legmegfelelőbb módon. [Egyénileg módosítandó, ha szükséges. Vesd össze az előző félévi értékeléssel!]

Körülmények megteremtése
 Képes az önálló tanuláshoz szükséges körülményeket megteremteni maga körül. [Egyénileg

módosítandó, ha szükséges.]



46

Segítség igénybevétele
 Képes arra, hogy elakadás esetén segítséget kérjen, problémáját megfogalmazza, segédeszközt

vegyen igénybe. [Egyénileg módosítandó, ha szükséges.]
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Speciális kompetenciák

Magyar nyelv és irodalom

Beszéd
Beszédértés

 A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti.
 A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés után érti meg pontosan.
 A szóbeli közléseket időnként nehezen érti meg.

Szókincs
 Szókincse gazdag.
 Szókincse megfelelő.
 Szókincse kicsit hiányos.
 Szókincse egyelőre hiányos, fejlesztésre szorul.

Kiejtés
 Kiejtése tiszta, jól artikulál.
 Kiejtése megfelelő, csak apróbb javításokra szorul.
 Kiejtése egyelőre nem tiszta, különösen a ... ejtésében. [Kiegészítendő a hibásan ejtett hang

megnevezésével.]
 Kiejtése egyelőre nem tiszta, logopédiai fejlesztést igényel, különösen a ... ejtése terén.

[Kiegészítendő a hibásan ejtett hang megnevezésével.]
Szóbeli kifejezőképesség

 Szóbeli kifejezőképessége kiváló.
 Szóbeli kifejezőképessége megfelelő.
 Szóbeli kifejezőképessége fejlesztésre szorul.

Olvasás
Az olvasáshoz, a könyvekhez való viszonyulás

 Szereti a könyveket, szívesen olvas, betűzget.
 A tanórán szívesen olvas, de önszántából egyelőre nemigen érdeklődik a könyvek és egyéb

olvasnivalók iránt.
 Egyelőre nem szívesen olvas.

Hangos olvasás – olvasástechnika
 Egyszerű, rövid szövegeket folyamatosan tud olvasni.
 A tanult betűkből álló teljes mondatokat képes folyamatosan elolvasni.
 A tanult betűkből álló szószerkezeteket képes folyamatosan elolvasni.
 Mondatokat még nem, de a tanult betűkből álló szavakat képes összeolvasni.
 Rövidebb szavakat képes összeolvasni.
 Egyelőre csak 2-3 betűből álló szavakat képes összeolvasni.
 Az összeolvasás technikáját elsajátította, de betűfelismerése még nem elég gyors és biztos.
 Az összeolvasás technikáját még nem sajátította el biztonságosan, de betűfelismerése jó.
 Az összeolvasás technikáját még nem sajátította el biztonságosan, és a betűfelismerésben is

bizonytalan.
 Betűfelismerése nagyon bizonytalan, összeolvasni egyelőre nem tud.

Néma olvasás – szövegértés
 Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni, vagy a

szövegekkel kapcsolatos feladatokat megoldani.
 Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni, de a szöveghez

kapcsolódó írásbeli feladatok utasításainak értelmezésében egyelőre bizonytalan.
 Képes rövid szöveget magában elolvasni, de az olvasottak tartalmának elmondásában

bizonytalan.
 Képes egy-egy mondatot magában elolvasni, és annak megértését szóban vagy ábrázolással

képes bizonyítani.
 Képes egy-egy mondatot magában elolvasni, de annak megértését szóban vagy ábrázolással nem

mindig tudja bizonyítani.
 Képes az önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a mondatok értelmezésében bizonytalan.
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 Önálló néma olvasásra az összeolvasási technika bizonytalansága miatt egyelőre nem képes.
 Önálló néma olvasásra a betűfelismerés bizonytalanságai miatt egyelőre nem képes.

Írás
Az íráshoz való viszonyulás

 Írásos tevékenységet szívesen végez.
 Írásos tevékenységet nem mindig végez szívesen.
 Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, hamar elfárad, írástechnikai készsége még

nem elég fejlett.
 Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, mert ... [Az esetleges egyéni okokkal

kiegészítendő!]
Íráskép

 Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, esztétikus.
 Betűalakítása, betűkapcsolása időnként nem egészen szabályos.
 Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan.
 Betűalakítása, betűkapcsolása pontatlan.

Írástempó
 Írástempója az áltagnál gyorsabb.
 Írástempója az életkorának megfelelő.
 Írástempója lassú.

Füzetvezetés
 Füzete tiszta, rendes, áttekinthető.
 Füzete időnként rendetlen.
 Füzete általában rendetlen, áttekinthetetlen.

Helyesírás
 Az anyanyelvi ismereteket másoláskor, emlékezetből íráskor, tollbamondáskor többnyire

hibátlanul vagy legfeljebb 1-2 hibával alkalmazza.
 Az anyanyelvi ismereteket másoláskor többnyire hibátlanul, de emlékezetből íráskor és

tollbamondáskor időnként még hibásan alkalmazza. Tipikus hibái: [Egyénileg kiegészítendő!]
 Az anyanyelvi ismereteket másoláskor aránylag kevés hibával alkalmazza. Emlékezetből íráskor

és tollbamondáskor azonban gyakran követ el helyesírási hibát. Tipikus hibái: [Egyénileg
kiegészítendő!]

 Az anyanyelvi ismeretek alkalmazásában másoláskor, emlékezetből íráskor, tollbamondáskor
egyelőre nagyon bizonytalan. Speciális egyéni gyakorlásra, és figyelmének nagyfokú
fejlesztésére van szüksége.

Önellenőrzés
 Hibáit a tanító jelölése alapján önállóan javítani tudja.
 Hibáit kis segítséggel javítani tudja.
 Önellenőrzésre, önálló hibajavításra egyelőre nem képes.

Matematika

Érdeklődés
 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen végzi.

Órákon aktív és figyelmes. Önálló munkái többnyire hibátlanok.
 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat legtöbbször

szívesen végzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan, figyelmesen dolgozik. Önálló
munkáiban keveset hibázik.

 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatok iránt ritkán mutat
igazi érdeklődést. Órai aktivitása változó, önálló munka közben gyakran bizonytalan, és aránylag
sokat hibázik.

 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat egyelőre nem
végzi szívesen. Órákon gyakran elkalandozik, nem figyel. Önálló munkái sajnos sok esetben
hiányosak vagy hibásak, e téren felzárkóztatásra szorul.

Szám- és mennyiségfogalom
 Szám- és mennyiségfogalma kialakult.
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 Szám- és mennyiségfogalma kialakulóban van.
 Szám- és mennyiségfogalma egyelőre nem alakult ki.
 Szám- és mennyiségfogalma egyéni fejlesztésre szorul.

Számolási készség
 Gyorsan és pontosan számol.
 Gyorsan, de nem mindig pontosan számol.
 Pontosan de lassan számol.
 Számolási készsége kialakulóban van, de egyelőre tempója lassú, és nem mindig pontosan

számol.
 Számolási készsége gyenge, egyéni fejlesztésre szorul.

Logikai készség
 Logikai készsége fejlett.
 Logikai készsége megfelelő.
 Logikai készsége kialakulóban van.
 Logikai készsége gyenge.

Környezetismeret

Érdeklődés
 A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő.
 A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését- tudatos megfigyeltetéssel - fel lehet kelteni.
 A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést.

Megismerő tevékenységek
 Megfigyelései pontosak, jártas azok megfogalmazásában és megadott szempontú rendezésében.
 Megfigyelései többnyire pontosak, de azok megfogalmazásában és rendezésében még segítségre

szorul.
 Megfigyelései időnként pontatlanok, tapasztalatait nehezen tudja felidézni, a megértett

ismereteket is csak segítséggel képes egyelőre rendezni.

Szokásrendjének alakulása
 Közvetlen környezetével szemben igényes, testének, ruházatának és eszközeinek épségére

vigyáz.
 Közvetlen környezetével szemben még nem elég igényes, testének, ruházatának, eszközeinek

épségére, tisztaságára nem mindig ügyel kellő mértékben.

Ének-zene

Érdeklődés, általános zenei képességek
Érdeklődés, aktivitás

 A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi.
 A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen.
 A zenét szereti, élvezi, de a feladatokban való részvételben még bátorításra szorul.

Dallami készség, éneklés
 Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel.
 Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel.
 Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként pontatlanul/bátortalanul énekel.
 Hibás hangképzéssel énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul.
 Zenei hallása egyéni fejlesztésre szorul.

Ritmikai készség
 Ritmikai készsége fejlett.
 Ritmikai készsége megfelelő.
 Ritmikai készsége kialakulóban van.
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 Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul.

Furulyázás
A hangszer fogása és fúvása

 Megfelelő testtartással, helyes kéz- és ujjfogással, szabályos légzéstechnikával tudja fújni a
furulyát.

 Többnyire megfelelő testtartással fújja meg a furulyát, de ujjfogása néha még bizonytalan.
 A furulyát szívesen használja, de légzéstechnikája néha még szabálytalan.

Néptánc
Viszonyulása a néptánchoz mint művészeti tevékenységhez

 A ritmikus táncmozgásban örömét leli, az énekes-mozgásos játékokban szívesen vesz részt.
 Az énekes-mozgásos játékokban legtöbbször szívesen vesz részt, a ritmikus táncmozgást változó

mértékben végzi örömmel.
 Az énekes-mozgásos játékokban egyelőre nem szívesen vesz részt, a ritmikus táncmozgás

örömét még nem fedezte fel.
Ritmikai érzék, tempótartás, mozgáskoordináció

 Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére pontosan végzi, képes a társakkal való
együttmozgásra, a tempótartásra.

 Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére még nem mindig pontosan végzi, de
egyre inkább törekszik a társakkal való együttmozgásra, és a tempótartásra.

 Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére még nem mindig pontosan végzi, a
társakkal való együttmozgásban és a tempótartásban egyelőre bizonytalan. [Kiegészítendő egyéni
útmutatással, biztatással.]

Vizuális kultúra

Érdeklődés
 Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni stb.
 A vizuális kultúra, a vizuális művészetek iránti érdeklődése átlagos.
 Egyelőre nem szívesen rajzol, fest stb., gyakran bátorításra, segítségre szorul.

Ábrázolás
 Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázol.
 Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói korrekció után ábrázolása megfelelő.
 Ábrázolási készsége bizonytalan.

Kifejezés
 Fantáziája színes, kifejezésmódja érzelemgazdag.
 Kifejezésmódja megfelelő.
 Kifejezésmódja óvatos, egyelőre nem elég változatos.

Technikai és gyakorlati tevékenységek

Érdeklődés
 A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi
 A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés előtt és

közben időnként biztatást igényel.
 A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése egyelőre ingadozó. Munkavégzés előtt és

közben gyakori biztatást és segítséget igényel.

Tájékozottság
 Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e téren sokrétű.
 Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e téren korának

megfelelő.
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 Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha bizonytalan.
Általános tájékozottsága e téren kicsit hiányos. [Biztatással, útmutatással kiegészítendő, egyénre
szólóan.]

Eszközhasználat
 Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes.
 Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában tudása korának megfelelő.
 Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként bizonytalan, egyelőre sok

segítséget igényel.

A munkavégzés minősége
 A technikaórán készülő munkadarab tervezésében kreatív, a kivitelezésben pedig igényes,

pontos.
 A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes, pontos.
 A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor türelme, pontosságra törekvése változó.
 A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, kapkodó. Munkájának

minőségével ezért néha maga is elégedetlen. [Biztatással, útmutatással kiegészítendő, egyénre
szólóan.]

Testnevelés

Mozgáskoordináció
 Mozgásos feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett.
 Mozgásos feladatok kivitelezésében mozgása egyre összerendezettebb.
 Mozgásos feladatok kivitelezésében mozgása bizonytalan.

Órai aktivitása, a mozgásos feladatokhoz való viszonyulása
 A mozgásos tevékenységeket örömmel végzi.
 Nem minden fajta mozgásos tevékenységet végez örömmel. [Kiegészítendő konkrét

megfigyelésekkel.]

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben
 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és betartja. Minden helyzetben

sportszerűen viselkedik.
 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja be.

Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik.
 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire érti, de gyakran nem tartja

be. Meggondolatlan/ türelmetlen/ sportszerűtlen/ erőszakos viselkedésével veszélyezteti saját és
mások testi épségét. [A nem kívánt rész törlendő.]

Labdajátékok
 A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező.
 A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező.
 A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb.
 A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező.

Erőnlét, állóképesség, önfejlesztés
 A teljesítmény javításáért végzett gyakorlatokban kitartó.
 A teljesítmény javításáért végzett gyakorlatokban legtöbbször kitartó.
 A teljesítmény javításáért végzett gyakorlatokban nem elég kitartó.

Teljesítmény
 Méréseredményei: [Az adott időszakban végzett mérések alapján egyénileg összeállítandó.]
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Összegzés

Összegzés
 A tanító személyes hangú összefoglalása. [A tanító személyes hangú összefoglalása.]

A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium alsó tagozatán 1998. óta értékelnek szövegesen.
Az általuk kidolgozott értékelő-rendszernek ma már két változata létezik.

A tantárgyközpontú szempontsor a tantárgyakon kívül a magatartás, a szorgalom, az
érdeklődés, a figyelem és a memória értékelésére ad lehetőséget. A később kifejlesztett
úgynevezett „Kompetencia-központú fejlesztési és értékelési szempontrendszer” azonban már
bevonja körébe a tantárgyakon túlmutató készségeket, rutinokat és motívumokat is.
Ezeket a személyes, a szociális, valamint a kognitív kompetenciák gyűjtőfogalmak alatt
jeleníti meg. E szempontrendszer a tantárgyakra jellemző képességeket és tevékenységi
köröket a speciális kompetenciák címszó alá sorolja. Ők a 2004-2005. tanévtől már ez utóbbit
használják teljes körben. Ehhez a szempontrendszerhez a pedagógusok részére használati
ÚTMUTATÓ is készült. Az Értékelőlap elkészítését technikailag számítógépes szoftver is
segíti, amelyet a 2004/2005-ös tanévben mások számára is elérhetővé tettek a
http://pedagogus.onkepzokor.hu honlapon.

7. Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola, Budapest

Értékelési gyakorlatából

Tanuló neve: B.D.

MAGATARTÁS, SZORGALOM

Dani nagyon sokat fejlődött pozitív irányban. Társaival kapcsolata jó, egy-két
alkalmat leszámítva, amikor vetélkedni akar, ill. olyanba is beleszólni,
beleavatkozni,  amihez nincs köze. Nevelőivel kedves, udvarias és kiemelkedően
segítőkész. A szabályokat elfogadja, s legtöbbször igyekszik is betartani. Ha
hibázik azt  beismeri, s meg lehet győzni, hogy nem mindig neki van igaza.
Önértékelése megfelelő, bár néha kicsit alábecsüli magát.

Szünetekben és szabadidőben általában rendesen viselkedik, bár könnyű őt
elterelni a rossz irányba. Ugyanakkor könnyen meg is változtatja helytelen
viselkedését. Feladattudata megfelelő, kötelességtudó kisfiú, bár kis idő eltolódás
van a megértés és a végrehajtás között Felszerelésére holmijára nem fordít kellő
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TANULMÁNYI FEJLŐDÉSE
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM

MATEMATIKA

VALLÁS

TERMÉSZETISMERET

TECHNIKA

Betűismerete biztos és jól összeolvas. Rövidebb szavakat nagyon jól, hosszabb
szavakat kicsit lassabban de jól olvas. Szövegértése mind a szavak, mind a
szókapcsolatok, mondatok szintjén jó. A verseket jól tanulja meg, s jól is mondja
el.
A tanult íráselemeket felismeri, helyesen megnevezi és helyesen írja. Az
íráselemek alakítása nem mindig közelít a szabályoshoz. Az íráselemeket
szabályosan kapcsolja. Írása nem elég igényes, néha elnagyolt. Ennek oka, hogy
később kezd az íráshoz s így nincs annyi ideje rá, mint a többieknek.
Órai munkája aktív. Figyelme néha elkalandozik, de utána könnyen
visszakapcsolódik az órai feladatokba. Ügyesen, önállóan dolgozik.

Számfogalma kialakult. A számjegyeket ismeri, jól /néha elnagyoltan/ írja. Az
összeadást, kivonást érti, jól használja. A műveleteket eszköz segítsége nélkül is
jól végzi. Nyitott mondatokat /a kezdő segítség megadása után/ is jól old meg.
Számok bontását érti, tudja. A <,>, = jeleket jól használja és a valamennyivel
több, kevesebb előállításában, ill. a mennyiségek, számok összehasonlításában is
ügyes. A páros, páratlan fogalmát érti, jól használja. A füzetek vezetésére kicsit
több gondosságot kell fordítania.
Órai munkája aktív, lehet rá számítani.

Dani órai munkája jó. 
Az órákon figyel és aktívan részt vesz csak így tovább!

Andi néni

Az órákon változóan aktívan és figyelmesen dolgozik, figyelmét viszonylag könnyű
elterelni. A tanult napok, hónapok és évszakok neveit ismeri, az eddig vizsgált évszakok
jellemzőivel tisztában van. Meg tudja nevezni szülei foglalkozását. Ismeri a helyes
tisztálkodás szokásait. Az érzékszerveket fel tudja sorolni, tisztában van funkcióikkal.

Többnyire figyelmesen dolgozik, munkatempója megfelelő. Az eszközöket és anyagokat
megfelelően használja, a tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza.
Törekszik a használható és esztétikus munkadarab létrehozására.
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ÉNEK

RAJZ

TESTNEVELÉS

Kelt: Budapest, 2005. január 28.

…………………………………….                                        …………………………………..
osztályfőnök                                                              P.H.                            Látta: szülő  v. gondviselő

Tanuló neve: T. Z.

MAGATARTÁS, SZORGALOM

Órai munkája változóan aktív. Füzete rendezett, de nem túl szép. A tanult dalokat el tudja
énekelni a csoportban, a tanult gyermekjátékokban és a dalok eljátszásában szívesen részt
vesz. A tanult ritmusértékeket ismeri, hallás utáni visszaadásukra képes, hallás utáni
lejegyzésük nem okoz nagy gondot. A tanult hangokat ismeri.

Általában ügyesen, figyelmesen dolgozik. Munkatempója megfelelő. Az eszközökkel jól
bánik, a tanult technikákat jól alkalmazza. Ismeri a színek nevét és felismeri azokat.
Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére.

Órai munkája év eleje óta sokat javult, sokkal figyelmesebb, kevesebbet kell
figyelmeztetni. A gyakorlatokat ismeri, ha figyel rá, akkor szépen végzi. Erőnléte és
állóképessége korának megfelelő. A játékokat szívesen és ügyesen játssza.

Alíz nagyon aranyos, kedves kislány. Társaival jó a kapcsolata, bár leginkább a
lányokkal tud jól játszani. Nevelőivel tisztelettudó, segítőkész, barátságos.
A szabályokat elfogadja s azokat betartja. Önértékelése megfelelő.
Szünetekben és szabadidőben mindig rendesen viselkedik.
Feladat- és kötelességtudata jó.
Felszerelése rendezett. Ezen a téren sokat fejlődött. Már odafigyel holmijának
rendben tartására, tanszereinek elő- ill. elpakolására.
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TANULMÁNYI FEJLŐDÉSE
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM

MATEMATIKA

VALLÁS

TERMÉSZETISMERET

TECHNIKA

Betűismerete biztos, jól összeolvas. Rövidebb, hosszabb szavakat, mondatokat is
jól olvas. Az olvasás tempója is jó már, csak néha halkan olvas. Szövegértése jó.
Verset jól tanul és ügyesen mond el.
A tanult íráselemeket felismeri, helyesen megnevezi és helyesen írja. Az
íráselemek alakítása egyre inkább közelít a szabályoshoz. Írása igényes, de
tempója nem mindig megfelelő. Az íráselemeket szabályosan kapcsolja.
Órai munkája általában aktív. Figyelme néha elkalandozik, de hamar be tud
kapcsolódni újból a munkába.

Számfogalma a tanult körben kialakult. A számjegyeket ismeri, jól írja. Az
összeadást ,kivonást érti. A műveleteket eszköz segítségével jól s sokszor már
anélkül is ügyesen végzi. A nyitott mondatok megoldásához segítségre van
szüksége. Számok bontását érti, eszközzel jól végzi és már fejből is tudja. A <, >,
= jeleket jól használja, de a valamennyivel több, kevesebb előállítását és a
mennyivel több, kevesebb összehasonlítását gyakorolnia kell még.. A páros,
páratlan fogalmát érti, jól használja. A füzetek vezetésére kellő gondot fordít.
Egyszerű feladatokat önállóan, kicsit nehezebb vagy új típusú feladatokat külön
segítségadás után tud megoldani.
Órai munkája, aktivitása megfelelő.

Alíz órai munkája nagyon jó.
Az órákon figyel és aktívan részt vesz. Csak így tovább!

Andi néni

Az órákon általában figyelmesen dolgozik, aktív. Ismeri a tanult napok, hónapok és
évszakok neveit. Az eddig vizsgált évszakok jellemzőivel tisztában van. Meg tudja
nevezni a szülei foglalkozását. Ismeri a helyes tisztálkodás szokásait. Az érzékszerveket
fel tudja sorolni, azok funkcióival tisztában van.

Figyelmesen, elmélyülten dolgozik. Munkái minden esetben igényesek, azok
esztétikájára is gondot fordít. Ügyesen bánik az eszközökkel és az anyagokkal, a tanult
technikákat jól alkalmazza. A munkadarabok elkészítésében ötletes, kreatív. Az
időigényes feladatokat is kitartóan végzi.
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ÉNEK

RAJZ

TESTNEVELÉS

Kelt: Budapest, 2005. január 28.

…………………………………….                                        …………………………………..
osztályfőnök                                                              P.H.                            Látta: szülő  v. gondviselő

Általában figyelmesen dolgozik, aktív. A dalokat csoportban és egyedül is szépen és
szívesen énekli. Örömmel vesz részt a gyermekjátékokban és a dalok eljátszásában is. A
tanult ritmusértékeket ismeri, a ritmusmotívumokat hallás után szépen reprodukálja. A
hangzó ritmus lejegyzésében is ügyes. Az eddig tanult hangokat ismeri, egymáshoz való
viszonyukkal tisztában van. A hallott dallammotívum kiválasztása és lemásolása is jól
megy.

Elmélyült, figyelmes munka jellemzi, olykor minimális alapzajjal. Munkatempója jó.
Alkotásait nagy műgonddal készíti, munkái minden esetben szépek és igényesek. Az
eszközökkel ügyesen bánik, a megismert technikákat nagyon jól alkalmazza. Valósághű
ábrázolásra törekszik. Saját ötleteit és elképzeléseit bátran megvalósítja. Ismeri a színek
nevét és felismeri azokat. Színhasználata gazdag, témához illő.

Figyelmesen, fegyelmezetten dolgozik. A szabályokat ismeri, és minden esetben be is
tartja. Erőnléte, állóképessége, kitartása, ügyessége és reakciógyorsasága jó, mozgása
harmonikus. A gyakorlatokat ismeri, szépen végzi. Szeret mozogni, a játékokban is
nagyon ügyes. A táncban is szívesen részt vesz.
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8. A Gábor Áron Általános Iskola, XIX. kerület Budapest

Értékelési gyakorlatából

2. osztály
Magyar nyelv és irodalom IX X XI XII I I. félév II III IV V VI Évvége

kiváló

jó

megfelelő

Általános
minősítés

gyenge
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szegény

megfelelő

halk
ha
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lassú

jó

megfelelő

sz
öv

eg
ér

té
s

gyenge

rendezett
tiszta, pontos,
szép
rendezett,
pontatlan

Írásbeli munkája

rendezetlen
piszkos, hibás
hibátlan

kevés hibával

Másolás

sok hibával

hibátlan

kevés hibával

Tollbamondás

sok hibával

jó

bizonytalan

Nyelvi szabályok
alkalmazása

gyenge
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hibátlan

kevés hibával

Helyesírás

sok hibával
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2. osztály
Matematika IX X XI XII I I. félév II III IV V VI Évvége

kiváló

jó

megfelelő

Általános
minősítés

gyenge

példás

jó

változó

Önálló
munkavégzés

gyenge

kialakult

bizonytalan

Számfogalom

kialakulatlan

tudja

téveszti

Számjegyek
írása, olva-
sása 100-as
számkörben

nem tudja

jó

megfelelő

Művelet-
fogalom

gyenge
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képes

bizonytalan

Szöveges
feladatok
értékelése

nem képes

jó

megfelelő

Egyenlőségek-
és egyenlőtlen-

ségek
megoldása gyenge

jó

megfelelő

Geometria,
mérés

gyenge

2. osztály
Környezetismeret IX X XI XII I I. félév II III IV V VI Évvége

kiváló

jó

megfelelő

Általános
minősítés

gyenge

Megismerései
módszerek

alkalmazása
(megfigyelés,

leírás,
összehasonlítás,

jó
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megfelelő

gyenge

kimagasló

megfelelő

Az élő természet
alapismeretei

kevés

kimagasló

megfelelő

Testünk és
életműködésünk

kevés

jó

megfelelő

Tájékozódás /
lakóhely ismeret

gyenge

széleskörű

megfelelő

Érdeklődés

kevés
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2. osztály
Rajz IX. X. XI. XII. I. I. félév II. III. IV. V. VI. Évvége

kiváló

jó

megfelelő

Általános
minősítés

gyenge

gondos önálló

elfogadható

Munkavégzés

segítségre
szorul

kifejező
formák

felismerhető

Formák
jellegzetességeine

k ábrázolása

nehezen
felismerhető
jól felismeri
és használja

Színismeret

bizonytalan
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nehezen
felismerhető

jó

megfelelő

Eszközhasználat

segítségre
szorul
 tiszta

tetszetős
elfogadható

Elkészült munka
külalakja

rendezetlen



66

TARTALOMJEGYZÉK:

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV .......................................................................... 3
I. A PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ÖSSZEFÜGGÉSEI... 4

A pedagógiai értékelés ....................................................................................................... 4
Az ellenőrzés – értékelés fogalmai..................................................................................... 5
Az európai országok értékelési gyakorlata: ..................... Error! Bookmark not defined.
Az osztályozás nemzetközi és hazai gyakorlata................................................................. 6
Az alternatív iskolák értékelési rendszere.......................................................................... 8

II. AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MEGÚJITÁSA ............................................................. 9
Az értékeléssel kapcsolatos jogi szabályozás..................................................................... 9
Aktuális kérdések ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Az osztályozás problematikája......................................... Error! Bookmark not defined.

III. A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSI RENDSZER ................................................................. 13
A nemzeti alaptanterv és az értékelési rendszer............................................................... 13

IV. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSI MINTÁK ......................................................................... 15
1. Ajánlás az első osztály első félévének értékeléséhez................................................... 15
2. Elektronikusan kitölthető ajánlott tájékoztató minták, az első évfolyam félévi
értékeléséhez (megtalálhatók a www.om.hu honlapon)................................................... 17
3. Segédszavak gyűjteménye............................................................................................ 20
4. Ajánlás az első évfolyamon, az év végi értékeléshez ( az alábbi javaslatok
megtalálhatók az OM által 2005. májusában minden iskolához eljuttatott szoftverben). 27
5. Az ELTE kísérletének modellje ................................................................................... 31
6. Károlyi István 12 évfolyamos Iskola (Budapest) ......................................................... 33
7. Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola, Budapest ....................................... 52
8. A Gábor Áron Általános Iskola, XIX. kerület Budapest.............................................. 57


