Jó Gyakorlatok
Oktatóknak

Nézd a képet és gondolkozz!

A jó tanítási gyakorlat áttekintése
Tárgy
Célcsoport
Oktatási szint
Kulcsszavak
Tanulási eredmények

Művészet
Tanárok
Középfokú oktatás
Kép, nézni, színek, kompozíció, keret
1. A tanuló képes lesz képeken keresztül megfigyelni, leírni,
megérteni és összefüggéseket találni. A tanuló képes lesz
különbséget tenni a „nézés“ és a „látás“ között.
2. A tanuló megérti a képalkotó komponálás fogalmát.
3., A tanuló megérti a fotográfiában alkalmazott különbséget az
érdeklődés középpontja és a figyelem központja között.

Tanulási idő
Kihívás

Származási ország
A gyakorlat eredeti nyelve
Kapcsolódó weboldal

180 perc
A gyakorlat tartalmából kifolyólag könnyen adaptálható részben
vagy teljes mértékben mind az alapszintű oktatás, mint a
felsőoktatás Bachelor évfolyamainak olyan tananyagainál ahol a kép
vagy képalkotás fontos szerepet játszik

Spanyolország
spanyol
Campus Vertical

Rövid leírás
Ez a gyakorlat olyan tanároknak szól, akik az tanteremben szeretnék alkalmazni ezt a gyakorlatot.
A gyakorlat fő célja, hogy a diákok megtanulják a rendszerszerűen alkalmazni a tanulás következő
folyamatát: megfigyelés, leírás, magyarázat, felfedezés, alkotás. Ez a módszer a középiskolák 4.
osztályában a számítógépes oktatás keretében használt módszertan. Képek es videók
szerkesztésével vagy készítésével a diák olyan folyamatokon megy keresztül, melyek mindennapi
életének alakításában nagy segítségére lesznek: elemzés, döntéshozatal, ésszehasonlítás,
együttműködés, tiszteletadás. Ugyanakkor a diákok olyan célokat tűznek ki, melyekkel saját
maguknak teremtenek kihívásokat. Ezzel valamilyen módon saját oktatási tervüket hozzák létre es
megélik az eredményeik valósággá válását: saját maguk által készített fotók kompozícióinak
megváltozását.
A gyakorlat a Campusvertical távoktatási Moodle platformjába ágyazva spanyol nyelven itt
található:
http://www.campusvertical.es/moodle/enrol/index.php?id=6
Hozzáférés az
„invitados“ jelszóval kapható.

Teljes gyakorlat
Első rész:
•
•
•

Néhány kép és kérdés segítségével a láthatóság és láthatatlanság fogalmát elemzik a
résztvevők.
Videó a képek kompzíciójáról: Az érdeklődés központja és a Figyelem központja.
Történelmi, társadalmi és etikai szintek. Érzések és érzelmek átadása.
A videó után a feladat, hogy az internet segítségével találjon három képet, melyre
alkalmazni tudja a videóban látottakat és melyekhez a falra kivetítés mellett
kommentárokat fűz.

Második rész:
•

Három rövid videó megtekintése után a kép technikai tulajdonságait elemezzük:
Kompzíció, Keret, Háttér, Perspektíva, Vonalak, Kontraszt:
http://youtu.be/o6x‐8Ham8XY,
http://youtu.be/YTvYL57MX2o,
http://www.youtube.com/watch?v=KSO1J_KkDAc

•

Minden diák a tanteremben végzi a gyakorlatot saját fényképezőgépével. Az elkészített
képeket a falra vetítjük és elemezzük.

Harmadik rész:
Minden diák a korábban elkészített fotók közül kiválaszt egyet és némi konzultáció
http://www.youtube.com/watch?v=6DSH4QqrTLc,
htp://www.youtube.com/watch?v=z9UWXk_FTaE
támogatásával szerkeszti a képet úgy, hogy új kompozíciók segítségével mind az érdeklődés
központja, mind a figyelem központja megtalálható legyen a képen. Az eredményeket
megosztjuk egymással és vita/megbeszélést kezdeményezunk róla.

Tanulási tevékenységek
Első rész:
1. Látni‐Nézni (figyelemfelkeltés)
2. Leírás (részletes magyarázat)
3. Megértés (a tartalom elemzése)

Második rész:
1. A“Composition of Images” c. Videó (Képszerkesztés) megtekintése
2. További videórlszletek megtekintése és kommentálása
3. Téma kiválasztása és gyakorlat a fényképezőgéppel
Harmadik rész: A téma kiválasztása után a kép megszerkesztése és megosztása

Tanulók kora: 15‐20
Tanuláshoz szükséges eszközök
Számítógépek internethozzáféréssel, lehetőleg minden diákra jusson egy gép. Megfelelő
főlhallgatók, projektor, Internetböngésző, képszerkesztő program (GIMP, Photoshop,
Paint), Word
Look at the image and think (spanish and english).pdf
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