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AZ ELŐADÁS TÉMÁI

•    Térszemlélet és térábrázolás

•    A téri képességek a vizuális

képességek rendszerében

• Fejlesztő értékelés

• Online 3D, mozgó ábrás gyakorlás,

tesztelés

• Kreatív  projekt feladat

• Rajz / Vizuális Kultúra OKTV

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”

Az előadást középiskolai matematika tanárnőmnek,

Szűcs Pálmának ajánlom, aki szerint 

a matematika és a művészet közös lényege a kreativitás.
(József Attila Gimnázium, Budapest, 1973-78, IV.D)



1. Térszemlélet és térábrázolás



Tájékozódás 

a térben és 

az időben



Térképzetünk 

ősformája a gömb.

A szabad teret egy 

egocentrális negyed 

fél vagy egész 

gömbként érzékeljük. 

Hieronymus Bosch:

A teremtés harmadik napja, 

a Gyönyörök kertje 

triptichon, külső táblái; 1500-

1505; grisaille; 

Prado, Madrid

(Zele János: Térképzetek I. 

ELTE TTK Térszemlélet 

digitális tananyag részlete, 

2015)



A barlangfal festett domborulatai

Elemi térábrázolási konvenciók együtt

Valós és virtuális tér a 

művészet és a 

gyermekrajz 

„fejlődéstörténetében”: 

 társadalmi konvenciók

és túlélési stratégiák

elsajátítása



Valós és virtuális tér: művészet és a gyermekrajz



Valóságos térben virtuális terek: a végtelenség illúziója



Intim terek: bensőséges illúzió



A térábrázoló 

képesség fejlesztése 

Camera obscura

Vonalhálós mintalap

Modell másolás

 cél: a tér illúziója, 

nem a látvány 

valósága



Vincent Van Gogh 

térábrázoló eszköze



Kép vagy/és szobor: installációk
az 1980-as és  a 2010-es évekből



2. A téri képességek a vizuális

képességek rendszerében



A vizuális kompetencia részképességei
1. Felismerés A látottak lényeges vonásainak felismerése; a jelentés érzékelése, 

2. Értelmezés Következtetések levonása látványok, képek, szövegek alapján, 
nézőpontváltás képessége. Ábraolvasás, műelemzés.

3. Vizuális elemzés Forma- és kompozícióelemzés képi eszközökkel, történeti és 
stíluselemzés

4. Leképezés Látványok vizuális megjelenítése. Koherens ábrázolás létrehozása.

5. Konstruálás Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tárgyak létrehozása, ábrázoló, 
díszítő vagy használati céllal.

6. Anyag, eszköz Alkalmazkodás a kifejezési célokhoz, a funkciókhoz .

7. Manipuláció Nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés, stb.

8. Rekonstrukció Részletek alapján az egész megalkotása, rajz alapján téri alakzat 
elkészítése, térbeli konstrukció 2D-ben való megjelenítése.

9. Absztrakció, 
elvonatkoztatás

Jelek, formák alkotása lényegkiemeléssel, egyszerűsítéssel, 
redukálással. Modalitás-váltás, ábraalkotás.

10. Szimbolizáció Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák képzése

11. Komponálás Kiemelés, a képelemek szervezése, figyelemvezetés. Vizuális dinamika 
(Idő és ritmus) megjelenítése .

12. Kreativitás A síkbeli és térbeli vizuális kifejező eszközök újszerű használata

(Kárpáti, 2013, Kárpáti és Gaul, 2011)



Piaget téri képesség modellje  

Kétfaktoros modell: 

felismerés (rekogníció), 

manipuláció (Piaget, 1967, 

Lewis, 1977, Roach, 1983) 

Felismerés: a látvány 

egészének befogadása és 

értelmezése, egy szemléleti 

kép konstruálása

Manipuláció: képzeleti

munka: testek 

transzformációja, mozgatása 

belső megjelenítéssel
Piaget and Spatial Concepts : Proactive Play

http://proactiveplay.com/piaget-and-spatial-concepts/


A térszemlélet (téri kompetencia) – 1.

1. Térábrázolási rendszerek ismerete (síkban)

2. Térbeli helyzet érzékeltetése (síkban)

3. Térérzékelés, térészlelés

4. Téralakítás-tervezés, konstruálás (síkban és térben)

5. Térbeli tájékozódás

6. Tér rekonstruálása



A térszemlélet (téri kompetencia) – 2.

7. Az elemek elrendezéséből adódó térérzetek 

ábrázolása  (pl.: egyensúly, ritmus)

8.  Térbeli formák ábrázolása képzeletből és 

látvány alapján, síkban és térben

9. Térbeli struktúrák, szerkezeti felépítések 

értelmezése: metszet, makett, modell

10.  Tér redukálása, absztrahálása

11. Időben változó térélmények (mozgás)

ábrázolása



Értékelhető téri képességek 10-18 éves korban

Térbeli helyzetek, viszonylatok, irányok érzékelése 

Távolságok és az ehhez kapcsolódó méretváltozások érzékelése; 
Térbeli irányok érzékelése; 

Az elemek egymáshoz és a tér egészéhez fűződő viszonylatainak érzékelése.

Tér rekonstruálása

Vetületi ábrák, nézetek értelmezése;

Metszetek alapján következtetés 
térbeli megjelenésre;

Redukált 2D képek alapján 
következtetés a látvány térbeli 
megjelenésére

Térbeli formák szerkezetének, 
felépítésének értelmezése

Szerkezeti elemek kapcsolódása; 

Takart forma részletek érzékelése;

A térbeli struktúra logikája,
szabályszerűségei



3. Fejlesztő értékelés
Modell utáni rajz

Online 3D, mozgó ábrás gyakorlás, tesztelés

Kreatív  projekt feladat



Téri képességek értékelése modell utáni rajzzal



Téri képességek értékelése képességtesztekkel

Átlagos Átlag alatti Átlag feletti

megoldások (életkortól függetlenül) 

Clark Rajzi Képességek Teszt (CDT) : rajzos képességdiagnosztikai teszt első 

feladata: Érdekes formájú ház az utca túloldaláról nézve



Téri képességek értékelése képességtesztekkel

Vizualizáció

1.1  Egészleges-

ség észlelése 

1.2  Elemző 

tevékenység, 

analitikus 

észlelés

1.3  A teljes 

mezőfüggetlen-

ség képessége 

1.4  Konfiguráció 

és elemei 

vizualizációjának 

pontossága



A térszemlélet vizsgálata 10-12 évesek körében, 

2011-2014

• 10. 11 és 12 évesek (4.-5.-6. osztály) 

• Gyakorló és értékelő feladatsorok

– Síkbeli feladatok eDIA tesztkörnyezetben és papír alapon 

(Babály Bernadett)

– Virtuális térben megjelenített, mozgatható ábrák 

GeoGebra rendszerben (Budai László)

• Befogadás és alkotás transzfer értékelése: 2D és 3D 

kreatív feladatok

http://edia.hu/
http://www.geogebra.org/


Mentális műveletek életszerű téri 

helyzetekben, figuratív alakzatokkal

eDIA virtuális tesztkörnyezet: MTA-SZTE Képességkutató 

Csoport;  Feladatíró: Babály Bernadett



Mentális műveletek életszerű téri 

helyzetekben, absztrakt alakzatokkal



Térbeli helyzetek, viszonylatok, irányok érzékelése: 6-7 évesek



Térbeli helyzetek, viszonylatok, irányok érzékelése: 8-9 évesek 



Térbeli helyzetek, viszonylatok, irányok érzékelése: 10-12 évesek



2D és 3D (GeoGebra 

szoftverrel készült) 

tesztjeink: a tér 

rekonstruálása
(Babály Bernadett 

feladata, 2013-2015)

Mozgó ábrás értékelés: 

Budai László, GeoGebra, 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8y_ihfaSqo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dmLTbFGJcKU


Térábrázolási rendszerek (Monge-vetület): 

7-9 éveseknek



Térábrázolási rendszerek (Monge-vetület) 

10-12 éveseknek



GeoGebra: a tér virtuális megismerése

https://www.youtube.com/watch?v=2qSUcM09LY0


Vizuális képességfejlesztő feladatok rajz és 

matematika tanároknak

Babály Bernadett, 2015 
(TÁMOP 412B, ELTE TTK Tudománykommunikáció)



Térszemlélet kutatás, ELTE TTK Vizuális 

Képességkutató Csoport

Eredmények, 2012-2014

 Vizuális Framework korrekciója

 Térszemlélet és Vizuális kommunikáció 

részképességek meghatározása, mérési terv és 

feladatkészítés 8-12 éves korosztályban

 62 feladat és pontozásuk kidolgozása, 2-2 

feladatsor (teszt), segédanyagokkal 

 A tesztek kipróbálása, kiértékelése, szükséges 

korrekciók



ELTE TTK Vizuális Képességkutató Csoport

További feladatok, 2015-16:

 Nagymintás vizsgálatok, 8-12 évesekkel: 

képességmodell

 Dinamikus és statikus tesztek összefüggései

 Fejlesztő eljárások hatásvizsgálata

Közreműködő kutatók:

Kárpáti Andrea, ELTE TTK, Babály Bernadett, SZIE –

Ybl Kar és ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola , Budai 

László, ÓE-DTE,  Simon Tünde OFI és SZTE 

Neveléstudományi Doktori Iskola, Tóth Alisa, SZTE PhD



Téri képességek értékelése nyitott, kreatív feladatokkal

Rajz és Vizuális kultúra OKTV, 2008: A hely szelleme 

Műfajok: kép, szobor, grafika, prospektus, 

plakát, hirdetés, saját szoba berendezési terv



Téri képességek értékelése nyitott, kreatív feladatokkal

Kép? Tárgy? Szobor?



Rajz és Vizuális kultúra OKTV, 

2008: A hely szelleme 

Részletek egy 

munkanaplóból

Téri képességek értékelése nyitott, kreatív feladatokkal



Rajz és Vizuális kultúra OKTV, 

2008: A hely szelleme 

Szobám átalakítása

Téri képességek 

értékelése nyitott, kreatív 

feladatokkal



Rajz és Vizuális kultúra OKTV, 

2008: A hely szelleme 

Fotósorozat egy fontos helyről

Téri képességek 

értékelése nyitott, kreatív 

feladatokkal



andreakarpati.elte@gmail.com


