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A Festival d’italiano színpadi kategóriájának értékelése 

 Tekintettel arra, hogy a színpadi előadások létrehozása nyelvi, kulturális és pedagógiai 

szempontból a legtöbb eredménnyel kecsegtető, ugyanakkor a legtöbb energiát és hozzáértést 

kívánó tevékenység, szükséges, hogy olyan világos szempontokat adjunk az előadások 

értékeléséhez, amelyek segítik a zsűri munkáját, a tanárok és a diákok felkészülését. 

1. Az új rendszer lényege az, hogy a zsűri nem egymáshoz viszonyítja az egyes előadásokat, 

hanem előre megadott, világos szempontok alapján sorolja arany, ezüst vagy bronz 

fokozatba. Megszűnik tehát a helyezések szerinti sorrend (első, második, harmadik 

helyezett). 

2. A megadott szempontok teljesítése alapján akár több előadás is elérhet arany, ezüst vagy 

bronz fokozatot, de az is előfordulhat, hogy a zsűri nem ad ki minden fokozatban díjat. 

3. A zsűri azoknak a csoportoknak dicséretet is kiadhat, amelyek nem érték el a bronz fokozat 

színvonalát, de az előadás az értékelési szempontok valamelyikében kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott.   

4. Az egyes fokozatokba sorolás a szerint történik, hogy az előadás milyen mértékben felelt 

meg a megadott szempontoknak.  

5. Minden résztvevő csoport kap az elért szintet vagy dicséretet feltüntető oklevelet, de a 

rendező iskola dönti el, hogy anyagi lehetőségeihez mérten melyik fokozatot mivel díjazza. 

Az iskolák közötti pontverseny szerint (ami az évek során, a különböző kategóriákban elért 

eredmények göngyölítése és a Magyarországi Olasz Kultúrintézet által adományozott 

mindenkori fődíj elnyerésének alapja) az arany fokozat pontszáma 22, az ezüst fokozaté 

20, a bronzé 18, a dicséreté 16.  

 

Szempontok az előadások értékeléséhez 

1. Az előadás létrehozása milyen mértékben adott lehetőséget a diákok önkifejezésének, 

kreativitásának, együttműködési készségének, igényességének kibontakozására?  max. 

10 pont 

2. Milyen volt a nyelvi megvalósítás színvonala (kiejtés, szó- és mondathangsúly, 

intonáció, hangerő, dinamika, érthetőség)? max. 7 pont 

3. a színpadi mozgás kifejezőereje, célszerűsége: max. 4 pont 

4. a díszletek, az öltözet/jelmezek kifejezőereje, célszerűsége: max. 4 pont 

5. az előadás ritmusa, dinamikája: max. 4 pont 

6. az előadás összhatása: max. 6 pont 

A zsűri működése 

1. A zsűri létszáma legalább 3 fő. 

2. A zsűri tagjai elnököt választanak maguk közül, aki maga is pontoz, és egy személyben 

felel a zsűri munkájáért. 

3. Egy előadásra zsűritagonként max. 35 pont adható a szempontok mellett feltüntetett 

részpontszámok alapján. 

4. Az előadások három fokozatba sorolása a zsűritagok által adott egyéni pontszámok 

összesítése 

       során kialakult összpontszám alapján történik. 



 5.  Arany fokozatot 85 százalékos, ezüst fokozatot 75 százalékos, bronz fokozatot 65 

százalékos teljesítmény esetén lehet kiadni. 

6.   A zsűritagok (az elnököt is beleértve) az előadásokról feljegyzéseket, pontjavaslatokat 

készítenek, amelyeket a záró értékeléskor használnak föl. 

 


