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I. GONDOLATOK, FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK  
A MINTAPROJEKT ÖSSZEÁLLÍTÁSA KAPCSÁN

A mintaprojekt bevezető tanulmánya a vizuális kultúra oktatásban betöltött szerepére, annak jelen- 
tőségére fókuszál.

Halad a felmerülő kérdések során, és ismerteti azokat az alapelveket, amelyek a tematikus hét 
programjának összeállításakor felmerültek. Kiemeli azokat a pedagógiai módszereket, amelyek 
használatával megvalósulhat a tantárgy hatékonyabb oktatása, nemcsak a most kidolgozott temati- 
kus hét keretén belül, hanem a napi gyakorlatban, a tanórák viszonylatában is.

A program összeállítása során a 2012-es Nemzeti alaptanterv (NAT) által  megfogalmazott mű-
veltségi területeket, tematikai egységeket és azok nevelésfejlesztési céljait, kiemelt kompetenciáit 
vették alapul a program kidolgozói.
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II. A VIZUÁLIS KULTÚRA  
ÉS FEJLESZTÉSI CÉLJAI

A vizuális kultúra tanításának feladata azon képességek, készségek fejlesztése és azoknak az is- 
mereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható 
világ megismeréséhez, használatához, alakításához szükségesek.

A vizuális kultúra tanítása meghatározó hatással van a többi műveltségi terület oktatására és 
elsajátításának színvonalára is.

A NAT (2012) fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékenysé-
geinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása és 
erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés és az érzékelés 
érzékenységének fokozása.

A fejlesztés átfogó célja: segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő nagy 
mennyiségű vizuális és térbeli információt – számtalan spontán, vizuális hatást – minél magasabb 
szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá önálló véle- 
ményt megfogalmazni ezzel kapcsolatosan.

Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti 
tudatosság fejlesztése a tapasztalás, az értelmezés és az alkotás folyamatán keresztül.

Kiemelt feladat a kreativitás működtetése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hang- 
súlyt kap a problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése.

Célja továbbá a személyes megnyilvánulásnak teret engedő alkotótevékenység megszeretteté- 
se, ezáltal a motiváció fokozása, a szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása.

Az említett képességek erősítése, a feladatok önálló megoldására irányuló technikák segítik a tanuló-
kat abban, hogy a különböző területeken eléjük kerülő feladatnál alkalmazni tudják a korábbi módszert.

A problémamegoldás képessége és technikája bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdő- 
dik, ezek alkalmazása segíti a későbbiekben felmerülő problémákra adott válaszok megtalálását, a 
döntéshozást és a megoldáskeresést.

Az általános nevelési célok között napjainkban kiemelt helyen áll a kreativitásra nevelés, ezzel 
összefüggésben a feladatmegoldó képesség, a tanulási képesség fejlesztése.

A globalizáció hatására kialakuló kritikus helyzetekben fokozottan szükség van a kreatív intelli- 
genciára, új válaszokra és megoldásokra.

Manapság az ismeretek megszerzése már nem korlátozódik az iskolára, nem behatárolt életkori- 
lag sem (a lifelong learning szemlélet jellemzi korunkat). Szakmák tűnnek el egyik napról a másikra, 
munkahelyek zárnak be, új munkaterületek születnek. Létkérdéssé válik, hogy képesek vagyunk-e 
rugalmasan alkalmazkodni, újat tanulni.

Angela W. Little a globalizáció és az iskola kapcsolatával foglalkozó kutatásokat értékelve így 
fogalmaz:

„Az új követelmények között szerepelnek: a rugalmasság, az elemzőképesség, a tanulás tanu- 
lására, a kreatív gondolkodásra, valamint csoportmunkára nevelés. Ezek a jövőben fontosabbak 
lesznek, mint bizonyos specifikus szakmai ismeretek, készségek.” (Assessment in Education, 2000. 
November, In. Bodóczky: A rajz, vizuális kultúra tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai, Új Peda-
gógiai Szemle 2002/11)

Az új szemléletű vizuális nevelés megvalósításához megfelelő körülményekre, elmélyülésre, 
megfelelő időkeretre lenne szükség, hiszen a vizuális nevelés hosszabb gyakorlati feladatokon ke- 
resztül valósulhat meg eredményesen.
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Miben más a tematikus hét módszertani felépítése?
A tárgy- és környezetkultúra részterületeinek megközelítését célzó tevékenységeket összefogó 

tematikus hét mintát kíván adni a kiszélesített funkció alkalmazásának betöltéséhez, a látáskultúra 
fejlesztéséhez. Az adott műveltségi területet komplexen közelíti meg a tanév rendjében – nem heti 
1 órás órakeretben gondolkodik.

Az osztálytermi, szerencsés esetben rajzos szaktantermi keretek közül kilépve a tanulók válto- 
zatos tevékenységtípusokat alkalmazhatnak a téma feldolgozása során. A megszokott helyzettől el- 
térően, koncentráltabban, kiegyensúlyozottabban tudnak az adott témával foglalkozni. Nem szorítja 
őket az idő, nem szakítja meg a munkafolyamatot a kicsöngetés, nagyobb rálátást, az összefüggé- 
sek nyugodtabb megtapasztalását engedi ez a hét a tanárnak és a tanulónak egyaránt.

A tantárgy tanítása szempontjából a projektmódszer alkalmazása a leghatékonyabb.
A nagyobb időkeret hozzásegítheti a program tervezőit nemcsak az osztálytermen kívüli, hanem 

az iskola adta lehetőségen belüli, az épület egyéb helyszínein való tevékenységi formákhoz is. A 
program az iskolaépületen kívül, a tananyaghoz kapcsolódva külső helyszínekre is vihető.

A tematikus hét programjának összeállításakor kiemelt szerepet kaptak – a tantárgy módszerta- 
nából következően – a szociális kompetenciát is fejlesztő módszerek.

A program során megvalósuló fejlesztési célok:
• megfigyelés, értelmezés
• szempontok kiválasztása, érvényesítése
• a célnak leginkább megfelelő technikák kiválasztása, alkalmazása
• a következtetések célirányos megfogalmazása
• az épített környezet értelmezése, értékelése, szerkezeti alapelveinek felismerése
• forma és funkció összefüggéseinek felismerése
• tervezés, makettezés
• önálló vélemény megfogalmazása
• a kritikai érzék fejlesztése.

A tematikus hét ötnapos, 5 x 5 órára tervezett feladatsort mutat be.
Az egyes feladatok, tevékenységek többnyire egymásra épülnek, de egyes elemeik értelmezhe- 

tők külön-külön is.
A tematikus hét keretét a dizájngondolkodás – későbbiekben tervezői gondolkodás – elsajátítása 

képezi, amelynek fázisait gyakorlati tevékenységek alapozzák meg.

A tervezés–gondolkodás–tevékenység hármas egységébe a vizuális kultúra részterületeiből 
emeltek be ismereteket és fejlesztési követelményeket.

A tevékenységsor a tervezés, a szűkebb, épített környezet térbeli, esztétikai és vizuális szem- 
pontjaira fókuszál. Felhasználja az adott korosztály előzetes tantárgyi ismereteit és készségszinten 
elsajátított tudását.

A NAT(2012)-ben meghatározott fejlesztési feladatok képzési szakaszokhoz kapcsolódnak. 

1–4. évfolyam, 5–8. évfolyam
Funkciója elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcs- 
kompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. Feladata – a 
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompe- 
tenciák továbbfejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk 
növelése.



II. A VIZUÁLIS KULTÚRA ÉS FEJLESZTÉSI CÉLJAI

KREATÍV, ALKOTÓ 
TEMATIKUS HÉT

6

9–12. évfolyam
Feladata a fiatalok felkészítése a felnőtt társadalomba való beilleszkedésre az ehhez szükséges 
műveltségtartalom biztosításával, továbbá a pályaorientáció, illetve a felkészítés a felsőfokú tanul- 
mányok megkezdésére vagy a munkába állásra.

A tematikus hét programja elsődlegesen a gimnáziumi korosztálynak szól, de a tematika alapját 
képező ún. tervezői gondolkodás olyan komplex, empatikus problémamegoldás, amely sikeresen 
alkalmazható minden korosztálynál.

Kilépve az órai, tantermi keretek közül, új viszonyrendszer érvényesül. A teret nem kívülről, ha- 
nem értelmezői szemszögből, élményeket felhasználva tapasztalják meg a diákok a tervezői gon- 
dolkodást.

Az adott vizuális problémához leginkább 20-21. századi példák, tartalmak kapcsolódnak.
Alapját azok a hétköznapokban előforduló attitűdök is indokolják, amelyekkel a számtalanszor 

jelentkező tervezési feladatokat oldjuk meg. Például a szobánk berendezése, öltözetünk összeállí- 
tása, az ajándékkészítés és az utazási terv készítése is dizájn.
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III. DIZÁJN ÉS INNOVÁCIÓ

Miért van létjogosultsága a tervezői gondolkodásnak?
Milyen összefüggés figyelhető meg a problémamegoldás módszertana, a gondolkodás és a prog- 

ram alapját képező komplex projektmódszer között?

A programban leírt módszer célja a hétköznapokban, az élet különböző szegmenseiben alkal- 
mazható tervezésre és kivitelezésre irányul. Mivel egy felmerülő problémamegoldási helyzeten lép 
túl, több területet átfogó elméletté válik, több tudásterületet egyesít.

A fejlesztés másik fontos célja az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulásoknak teret engedő 
alkotótevékenység megszerettetése, a motiváció fokozása, az alkotói magatartás kialakítása.

Steve Jobsnak az iPad születésekor született és szinte szállóigévé vált sokszor idézett definíciója 
szerint (“Design is not just what it looks like. Design is how it works”) a dizájn nem azt jelenti, hogy 
valami hogyan néz ki, hanem azt, hogyan működik. Szerinte a dizájn lényegi értelme a kreatív prob-
lémamegoldás.
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IV. TERVEZŐI GONDOLKODÁS?

A tervezői gondolkodáshoz a formatervezés, a grafikai dizájn csak tágabb értelemben kapcsolódik, 
valójában ez egy komplex gondolkodásmód.

Az elmélet egyik leghíresebb szószólója Tim Brown (dizájner, az IDEO globális dizájnvállalat 
igazgatója), akire napjainkban talán a legtöbbet hivatkoznak a témában.

Egyik előadásában a 19. századi tervező, Isambard Kingdom Brunel – aki többek között az 
Ox- fordon keresztülfutó Great Western vasútvonal megálmodója és létrehozója volt – példáján 
mutatja be a metódus lényegét. Noha Brunel még a dizájn mint szakma megszületése előtt tevé-
kenykedett, Tim Brown szerint „tervezői gondolkodást” használt a vasútvonalhoz és a többi úttörő 
fejlesztésé- hez. Brown „Designers – think big!” című előadásában a következőképpen fogalmaz:

„Brunel az ipari forradalom környékén dolgozott, amikor az életünk és a gazdaságunk újra lett 
gondolva. Mostanra a Brunel idején létrejött ipari rendszereknek lejárt az idejük, és valójában ré- 
szesei a mai problémáknak. De most megint egy nagy változás közepén vagyunk, s ez a változás 
arra ösztönöz bennünket, hogy megkérdőjelezzünk néhány alapvető problémát a társadalmunkkal 
kapcsolatban: hogyan tartjuk magunkat egészségesen, hogyan kormányzunk, hogyan oktatjuk 
magunkat, hogyan biztosítunk védelmet magunknak. A változás ezen korszakában valóban szük- 
ségünk van új lehetőségekre, mert a mostani megoldások egyszerűen elavulttá kezdenek válni” 
(Brown 2009). https://www.ted.com/talks/tim_brown_urges_designers_to_think_big

A dizájn középpontjában az ember, pontosabban az emberi szükségletek állnak, tehát a dizájn 
mint szakma és tevékenység szükségszerűen együtt jár az arra irányuló kutatással, hogy feltérké- 
pezzük az emberi szükségleteket és az emberi kultúrát.

Az alkotást gondolkodás és tervezés előzi meg. A dizájn problémákat térképez fel, majd ezeket 
oldja meg a gyakorlatban. Ebben a folyamatban gyakran egyéb területek is kulcsszerepet kapnak, 
például a technológia vagy a gazdaság.

Roger L. Martin Dizájngondolkodás: A garantált versenyelőny című könyvében „integrált gondol- 
kodásnak” is nevezi a Design Thinking metódusát. Ezzel jól fejezi ki a folyamat komplexitását, amit 
a fentiekben leegyszerűsítve úgy határoztunk meg, hogy középpontjában az ember (mint fogyasztó, 
ügyfél) áll.

A lényeg tehát az emberközpontú gondolkodásmód, az empatikus problémamegoldás: (Kapcso-
lódó olvasmány: https://vezetofejlesztes.hu/design-thinking/

Design Thinking – tervezői gondolkodás
A tervezői gondolkodás olyan innovatív módszer, amely a Stanford Egyetem dizájniskolájából indult.

Célja: alkalmazkodni és döntést hozni a megrendelő / az ügyfél érdekeit figyelembe véve.

A tervezői gondolkodás részei/folyamata:
• alapozás
• a megoldások vizsgálata
• értékelés, értelmezés/megértés
• ötletelés
• kiválasztás
• prototípusgyártás
• tesztelés
• visszajelzés

https://www.ted.com/talks/tim_brown_urges_designers_to_think_big
https://vezetofejlesztes.hu/design-thinking/
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A tervezői gondolkodás támogatja az új képességek, kompetenciák elsajátítását. A hangsúly az 
alkotáson van, a kézzelfogható, gyakorlatba ültetett megvalósításon.

A tervezői gondolkodás népszerű, mert a felhasználót állítja a középpontba, olyan hozzáállást 
rejt, amely kihasználja a kreativitást, a csapatmunkát, az innováció magas szintjét.

Fontos az alkalmazásánál, hogy:
• a csoportok ismerjék a metódus lényegét;
• bízzanak a kreativitásukban;
• optimista legyen a hozzáállás, és jelen legyen az empátia.

Módszertana 
A cél, célcsoport, felhasználó megismerése a legfontosabb lépés egy új dolog létrehozásához.
A megismerés fázisa: képzeljük a felhasználó helyébe magunkat!
Módszere: kérdésfeltevés, interjúzás, karakteralkotás, empátiatérkép, történetmesélés.

A definiálás fázisa: Mi az igény? Mi a cél?
• Benyomások összegyűjtése.
• Fókusz és keret a problémáról.
• Hogyan tudnánk…?
• Megvan a probléma.
• Megvan a szükséglet.

Ötletek fázisa: a megoldáshoz számtalan ötlet gyűjtése a cél.
• Nincs lehetetlen.
• Elrugaszkodás a valóságtól.
• Mennyiség, ötletdömping.
• Sok vázlat.

Módszer: brainstorming.

A kiválasztás fázisa: a kiválasztott ötletek értékelése szavazással, sorrendbe állítással 
(pl. megvalósítható-e?).

A megvalósítás fázisa: 
• kezdetleges, nem tökéletes megoldások, olcsó, gyors válaszok
• prototípusgyártás
• cél: alkotás, bemutatás
• modell, forgatókönyv, rajz, szituáció.

A tesztelés fázisa:
Az eredmény finomítása, a tökéletesítés lehetősége.
A teszt-prototípus fázis többször válthatja egymást.
Lehetőséget ad a további tanulásra.
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Tudástölcsérmódszer
„Martin professzor könyvében a folyamatot a „Tudástölcsér” ábrájával magyarázza, amely a mód-

szer működését modellezi. A folyamat a rejtélyek, problémák felfedezésétől tart azok megoldása, 
hasz- nosítása felé. Kétféle hozzáállást ír le egy adott problémához. Az egyik a heurisztika, amely 
azt jelenti, hogy kísérletezéssel, próbálkozásokkal, azaz a korábbi tapasztalataink alapján igyek-
szünk megoldani a problémát.” (Lásd: https://vezetofejlesztes.hu/design-thinking/; Tudástölcsér 
módszer c. fejezet)

Heurisztika- és algoritmusfogalmak az oktatásban
Heurisztika, kérdés-felelet, párbeszédalapú eljárás (ellentétben az alábbi módszerekkel: előadói, 
magyarázat, közlés, közvetítés). Ott alkalmazható leginkább, ahol a tanulókat önállóságra szeret- 
nénk szoktatni a képzetek és fogalmak összefűzésében.

A heurisztika segít abban, hogy a tanár feltérképezze tanítványai képességeit és ismereteit, ami 
arra nézve fontos, hogy növendékei egyéniségéhez igazítsa a tanítási módszerét, valamint felkeltse 
és ébren tartsa a tanulók figyelmét és érdeklődését, továbbá tevékenységre ösztönözze a tanulókat, 
fejlessze beszélőképességüket.

„Az algoritmus ezzel szemben a folyamat esszenciájának leírására törekszik.”
„Addig tökéletesíti a folyamatot újabb és újabb prototípusok tesztelésével, amíg egy olyan kó-

dot nem kap, amivel bármikor, bárki számára egyszerűen megismételhető a folyamat.” (https://
vezetofejlesztes.hu/design-thinking/)

Az algoritmus fegyelmezett gondolkodásra késztet. A lépéseken végighaladva a tanuló értékeli az 
adott helyzetet, elveti vagy megerősíti saját gondolatát.

Minden sikeres lépés – és főképpen a sikeres feladatmegoldás – erősíti az önértékelést.
Az oktatásban rejlő algoritmusokat – a nevelés tudatos voltából következően – tervszerűen kell 

kialakítanunk. Célunk, hogy az elemeire bontott eljárások a tanulókban tudatosuljanak, rögzüljenek, 
hogy a gyakorlás folytán később egyszerűbb esetekben „eszközzé”, rutinná váljanak, bonyolultabb 
műveleteknél pedig támpontot jelentsenek a probléma megoldására kialakítandó algoritmushoz. A 
tanulók számára legyenek világosak az elemek, és legyen egyértelmű az is, hogy a lépések (időbeli, 
térbeli) „egymásutánisága” szigorú logikai sorrendet követ.

Az emberi gondolkodásra inkább jellemző a tartalomspecifikus, egyes tartalmakhoz szorosan 
kötődő gondolkodási sémák használata, mint a tartalomtól nem függő műveletvégzés (Csapó 1999): 
http://www.edu.u-szeged.hu/~csapo/publ/1999_Csapo_Kepessegfejlesztes_az_iskolaban.pdf

A gondolkodás lényege, hogy a műveleteket a problémával kapcsolatos dolgok megjelenítésével 
végA gondolkodás lényege, hogy a műveleteket a problémával kapcsolatos dolgok megjelenítésével 
végezzük. Ezek lehetnek szavak, jelek, képek, ábrák, jelképek stb.

A gyakorlásnál lehetőleg ne a konkrét feladaton legyen a hangsúly, hanem azon, hogy a tanulót 
rávezessük, „alkalmassá tegyük” a számára eddig ismeretlen, új eljárás megtalálására. Ha ezt tesz- 
szük, akkor juttatjuk el őt a divergens, kreatív gondolkodáshoz. Az új eljárás juttat el az új ismeret- 
hez. Ne felejtsük el, hogy a gondolkodási stratégiák lényegüket tekintve szintén algoritmusok!

Motiváltabbá tehetjük (tesszük) a gyereket, ha a tanítandó anyag kapcsolódik az előző ismeret- 
hez, a számára is elfogadott, begyakorolt sémákhoz, amelyeket nevezhetünk algoritmusnak is. Az 
algoritmus használatakor, felidézésekor azonban az eljárást ne csak reprodukáljuk, hanem rekonst- 
ruáljuk, alkossuk újjá! A tanuló így belátja, elfogadja, hogy az algoritmus egy „alap”, amelyre építeni 
lehet, ugyanakkor a feladat igényéhez alakítható. Nincs olyan algoritmus, amely ne engedne meg 
tökéletesítést, egyszerűsítést, optimalizálást. Az így kialakított algoritmus új helyzetekben nagyobb 
adaptivitást biztosít. Ha ilyen formában fejlesztjük az algoritmikus gondolkodást, akkor az nem lesz 
merev, formális.

https://vezetofejlesztes.hu/design-thinking
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oktat%C3%A1s
https://vezetofejlesztes.hu/design-thinking/
https://vezetofejlesztes.hu/design-thinking/
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A tematikus hét projektfeladatai fejlesztik az algoritmikus gondolkodást, a tanulókat probléma elé 
állítják, majd az önállóan vagy közösen megalkotott algoritmust tudatosítják.

 Az algoritmus továbbfejlesztésénél törekedjünk arra, hogy a korábban kialakult sémához tudjuk 
kapcsolni az újonnan tanultakat. A kapcsolat ne legyen erőltetett, sem a tananyagban, sem az el-
járás- módban, a tanulók lássák meg az összefüggéseket, amelyek által a lépéseket össze tudják 
építeni.

Az algoritmus tárolása a hosszú távú emlékezetben viszonylag tartós, azaz az algoritmus ellenáll 
a felejtésnek, ha lényeges, alapvető fogalmait, jegyeit tároltatjuk, a séma jellegzetes pontjait kiemel- 
jük, erősítjük és próbáljuk rögzíteni (ily módon könnyebb felidézni az egészet). Fontos, hogy a tanuló 
lelki szemeivel mindvégig lássa a folyamatot, amelyen végig fog haladni. A tárolás akkor tartós, ha 
megfelelő szintű és minőségű gyakorlást, teret, időt és lehetőséget biztosítunk az elmélyülésre.

Az általános iskolai tanításban az indirekt hatást kell kihasználni. Azt, hogy az algoritmusokkal 
való ismerkedés, az alkalmazásuk serkentő lehet újabb eljárások keresésére, tágabb értelemben 
való alkalmazására, újabb problémák megoldására (algoritmikus transzferhatás).

Ezt úgy érhetjük el, ha:
• praktikus algoritmusokat alakítunk ki a feladatra;
• a gyerek látja, hogy hasznos az alkalmazás;
• ha a végrehajtás sikerélményt jelent.

A magyar közoktatás céljai között egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyerekek kognitív képességei- 
nek fejlesztése, értelmének kiművelése. A pedagógia kognitív szemlélete hangsúlyozza (Nahalka 
István, Csapó Benő, Pléh Csaba), hogy új ismeret csak akkor épül fel a tanulók tudatában, ha ko- 
rábbi információhoz, előzőleg kialakult sémához kötődik.

Az algoritmikus gondolkodás kialakításának legfontosabb elemei a következők:

• Tudatos, tervező magatartás kialakítása
Tegyük konkréttá a gondolatokat, majd fűzzük sorrendbe őket!
Módja lehet ennek a hangos gondolkodás, képek, ábrák rajzolása.

• Időt kell hagyni az átgondolásra (az önkontroll kialakítása)!
A logikai út végiggondolásához – bármilyen rövid is legyen – időre van szükség. Arra, hogy a 
gyerek rendezze, megkülönböztesse, osztályozza gondolatait, elképzeléseit.
Tudjon tervet készíteni, mérlegelje saját stratégiáját, ne vonjon le elsietett következtetést 
(Szántó 2002).

Napjainkban jelentős az a szemléletformálás, amely a rajzórai (rajz és vizuális kultúra) tevékeny- 
ségek sorába emeli a tervezést, a tárgy- és környezetkultúrát, környezetünk elemzését. Számtalan 
erre vonatkozó oktatáskísérlet indult az utóbbi években hazánkban és a környező országokban is.

Kepes (1979) szerint a vizuális nyelv minden más kommunikációs eszköznél hatékonyabban 
képes a tudást terjeszteni. A mindennapok elvárásai, az információs technika rohamos fejlődése, az 
új eszközök jelentős változást eredményeznek a mindennapi életben.

Érzékelhető változás figyelhető meg a gondolkodásban, az emberek kulturális környezetében, 
az információfeldolgozásban. Az oktatásban figyelembe kell venni, hogy a digitális kor eszközei je- 
lentős szerepet tölt
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Dizájn – tervező
A tervező a tárgyi, épített és vizuális környezetet alakító szakember, aki tudatosan alkalmazza a cél- 
nak megfelelő módszereket, csapatban dolgozik, és több tudományterület eredményeit, szaktudását 
egyesíti.

A tervezői gondolkodás lényege, hogy minél több megoldást találjunk, és legyen több ötletünk a 
megadott problémával kapcsolatban.

A „probléma” megfogalmazása után a tervező új lehetőségekkel kísérletezve folyamatosan érté- 
kelve, megkérdőjelezve és megújítva jut el a végső megoldáshoz.

Az innováció a dizájn központi fogalma, amely önmagát megújító tevékenységet jelent.
Magában foglalja a vizuális kommunikáció több területét, a tervezőgrafikát, a média különböző 

területeit, az építészetet, az öltözködéstervezést és több más szakterületet is.
A dizájn – a tárgytervezés – története visszanyúlik régebbi korokba, amikor már eszközöket, 

fegyvereket készítettek.
Valójában attól kezdve tekinthető a dizájn önálló fogalomnak, amikor különvált a tervezés a ké- 

szítéstől.
Az ipari forradalom idején a gépesítés és a sorozatgyártás során a tárgyak megtervezését és 

elkészítését más-más szakember végezte, felügyelte.
Ekkor jelenik meg az a szakember, aki a tervezésért felelős, aki a termék elkészítésekor innovatív 

ötleteivel és az azok megvalósításához szükséges műszaki megoldások leírásával, ábrázolásával 
foglalkozik és azokért felelős.

Ez olyan szellemi forrás, amely alapja a folyton megújuló formai megoldásoknak.
A komplex vizuális nevelés lényege, hogy az ismeretanyag feldolgozása tekintetében nem lineá- 

ris jellegű. A kifejezés, a képzőművészet, a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezet- 
kultúra ismeretanyagai nem sorban követik egymást, sokkal inkább „háromdimenziós modellként” 
jellemezhetők.

A tananyag komplex feldolgozása olyan gyakorlati feladatokon keresztül történik, amelyek egy- 
idejűleg több témakört érintenek, több oktatási, nevelési cél megvalósítását szolgálják. Így esetleg 
egyazon feladaton, feladatsoron vagy projekten belül foglalkozhatunk a képzőművészet, a vizuális 
kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra ismeretanyagával is.

A komplex feladatok végeredményben a belső integrációt valósítják meg. Tehát arra kell töreked-
ni, hogy egyetlen feladat minél több területet érintsen.

Alig van olyan műveltségi terület, amelyet a rajz és vizuális kultúra tanítása ne érintene, viszont 
mindegyik műveltségi területnek van – még ha ezt nem is deklarálja – vizuális nevelési vonatko- 
zása is.



IV. TERVEZŐI GONDOLKODÁS?

KREATÍV, ALKOTÓ 
TEMATIKUS HÉT

13

V. MÓDSZEREK, OKTATÁSI STRATÉGIÁK

A művészeti, vizuális neveléshez szükséges ismeretekkel kapcsolatos érzékenyítés olyan metodi- 
kai eljárások, technikák alkalmazása, amelyek segítségével a megtervezett tevékenység fejleszteni 
tudja a vizuális befogadói, megismerői, kifejezői, alkotói és esztétikai képességeket, valamint a dif- 
ferenciált személyiségformálást.

V. 1. VITA, MEGBESZÉLÉS

Elmélyíti a tanulást, motiváló és ösztönző cél a saját vélemény indokolt megfogalmazására és elő- 
adásának gyakorlására.

A beszélgetés, a megbeszélés kooperatív stratégia, amelyen keresztül a diákok feltárják gondol- 
kodásukat, reagálnak az ötletekre, feldolgozzák az információkat, és elmondják gondolataikat.

Felhasználható a fogalmak, ötletek és információk megértésének tisztázására. A résztvevők 
hangsúlyt helyeznek a beszélgetésre és a hallgatásra. A diákok kapcsolatokat építhetnek az ötletek 
és a tapasztalatok között, és a szövegek különböző értelmezéseiről gondolkodhatnak.

A vitára is a dialógus jellemző, a vita és a megbeszélés közötti jelentős különbség leginkább 
abban mutatkozik meg, hogy a vitában az interakció során vélemények, érvek hangzanak el, így a 
válaszok nem a helyes–helytelen mentén rendeződnek.

Fontos előnye a vitának, hogy differenciáltan kezeli a problémákat, alternatív álláspontokat mutat 
be a jelenségek értelmezésére.

V. 2. INTERAKTÍV MEGKÖZELÍTÉS – AKTÍV TANULÁS

Aktív tanulás:
• Mi a lényege?
• Mi az elméleti alapja?
• Van bizonyíték arra, hogy működik?
• Miért fontos?
• Milyen technikát kell használni?
• Hogyan kell használni?

Mit jelent az aktív tanulás? (Bonvell–Eison 1991):
• a diákok képességeinek fejlesztését;
• információ továbbítását;
• olvasni, megbeszélni, írni;
• magatartást, önértékelést;
• a tevékenység és a tanulás közötti kapcsolat biztosítását;
• metakommunikációt (Flavell 1979);
• a gondolkodásról szerzett ismereteket;
• azt a tudást, amivel a gondolkodási folyamat ellenőrizhető.
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3 kategóriába sorolható:
• Személy szerint.
• Feladat szerint.
•  Stratégia szerint: 

  Tudjuk, hogy mit tudunk. 
  Tudjuk, hogy mit nem tudunk.

Metakognitív stratégiák
A gondolkodásról szerzett ismereteket jelenti az a tudás, amellyel a gondolkodási folyamat ellenőriz- 
hető. Olyan módszer, amelyben egy úgynevezett gondolkodási stratégia vonalán megtervezhetjük a 
megértéshez vezető utat, az új tudásokat kapcsoljuk a már meglévőkhöz.

Hasznos lehet kérdések feltevése az adott problémával kapcsolatosan.
Ezek a kérdések feltárják a folyamatot, lépésekre bontják, ellenőrzik a gondolkodást, és segítik 

az előírt célt. Metakogníció: ha valaki a gondolkodási folyamatát képes ellenőrizni.
A kognitív stratégia az adott probléma/cél egy részének elérésére használt módszer.
Például adott tervezési feladatnál a konkrét feladatleírást elolvassuk (kognitív), de a megértése 

érdekében ellenőrző kérdéseket teszünk fel (metakognitív).
A tervezői gondolkodás, a konstruálóképességek, a gyakorlati tevékenységek fejlesztik a 

metakogníciót a szokatlan, elgondolkodtató, több ötletet elváró feladatok révén. Segít az előkészítés 
megtervezésében, a folyamat tervezésében, az önértékelésben és az értékelési folyamatnál.

Hozzásegíthet annak eldöntéséhez, hogy mikor kerül a folyamat olyan állapotba, amikor befeje- 
zettnek tekinthető.

Az osztálytermen kívül
A témahét tematikus hét során többször kerülnek a tanulók szokatlan kapcsolatba a térrel, a kiter-
jesztett téri helyzettel, a virtuális térrel.

A koncepció alapját képezi, hogy ne a megszokott helyszínen töltsék a tanulók a témahét gya- 
korlati részét. Természetesen hagyományos tantermi foglalkozások is szerepelnek a tervben, ennek 
során a résztvevők komfortosabban végezhetik az előkészítési fázisokat, gyűjtést, kutatást.

Az új ismeretekkel való találkozást külső helyszínek segítik: az épített környezettel, műhelyekkel, 
tervezőirodákkal kapcsolatos látogatások, séta a környéken.

A tematikus hét tervezése során érdemes időben tájékozódni, megszervezni a látogatásokat és 
az iskolai teremcserét, egyeztetni a meglátogatni kívánt helyszínekről, elvárásokról az igények tük- 
rében.

Tájékoztatni kell az iskola vezetőségét, a szülőket és a tanulókat a várható programról. Együtt-
működési szerződést szükséges kötni, valamint kísérőt is szervezni kell.

Fordított tanterem
Az „osztálytermi átkapcsolás” lényegében azt jelenti, hogy a diákok először az osztályon kívüli új 
anyagokat érik el, majd a megszerzett ismereteket használják az órákon, a tudás asszimilálására 
összetettebb technikákkal, problémamegoldással vagy vitákkal.

Bloom átdolgozott taxonómiája (2001) szempontjából ez azt jelenti, hogy a diákok a kognitív 
munkavégzés alacsonyabb szintjét (tudás, megértés) az osztályon kívül végzik, és a kognitív munka 
magasabb formáira összpontosítanak (alkalmazás, elemzés, szintézis és/vagy értékelés) az osz- 
tályban, ahol a társaik és az oktatójuk támogatását élvezik.

Ez a modell ellentétben áll a hagyományos modellel, amelyben az „első expozíció” előadás kere- 
tében zajlik az osztályteremben, és a diákok a házi feladatokkal kapcsolatos ismereteket asszimilál- 
ják – így értelmezhető a „fordított osztályterem” kifejezés.
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A fordított, megváltozott osztálytermi megközelítést évek óta alkalmazzák egyes tudományterüle- 
teken, különösen a bölcsészettudományokon belül. Barbara Walvoord és Virginia Johnson Anderson 
elősegítették ennek a megközelítésnek a használatát Effective Grading című könyvükben (1998).

Olyan modellt javasolnak, amelyben a hallgatók első osztályú tanulást nyernek a szakóra előtt, 
a tanulás feldolgozási része (szintetizálás, elemzés, problémamegoldás stb.) pedig az osztályban 
történik.

Annak érdekében, hogy a diákok elvégezhessék a produktív órákhoz szükséges előkészületeket, 
Walvoord és Anderson olyan megbízásalapú modellt javasolnak, amelyben a diákok előadást készí- 
tenek (írás, problémák stb.) az osztály előtt.

A hallgatók produktív visszajelzést kapnak az osztályban zajló feldolgozási tevékenységeken 
keresztül, csökkentve annak szükségességét, hogy az oktató kiterjedt írásbeli visszajelzést adjon  
a hallgatók munkájáról. Walvoord és Anderson példákat mutat be arra vonatkozóan, hogyan alkal- 
mazták ezt a megközelítést a történelem esetében, a fizikában, a biológiában: mindez széles körű 
alkalmazhatóságot sugall.

Maureen lage, Glenn Platt és Michael Treglia hasonló megközelítést írtak le (invertált osztályte- 
rem), és egy bevezető jellegű közgazdaságtanban jelentették be alkalmazását.

Kísérletüket arra a megfigyelésre válaszul kezdték meg, hogy a hagyományos előadási forma 
összeegyeztethetetlen egyes tanulási stílusokkal. Olyan, ún. fordított osztálytermet terveztek, amely- 
ben különféle eszközöket biztosítottak a tanulók számára az osztályon kívüli anyagok elsődleges 
elsajátítása céljából: olvasmányok, előadói videók, PowerPoint előadások hanggal és nyomtatható 
PowerPoint-anyagok.

Annak érdekében, hogy biztosítsák a hatékony felkészülést az órára, a hallgatóknak ki kellett töl- 
teniük azokat a munkalapokat, amelyeket rendszeresen és véletlenszerűen kaptak. Az órák időtarta- 
mát olyan tevékenységekre fordították, amelyek arra ösztönözték a diákokat, hogy dolgozzanak, és 
alkalmazzanak változatos technikákat – kezdve a minielőadásoktól a vitákig, a kérdések feltevésétől 
a kiscsoportos megbeszélésekig. Mind a diákok, mind az oktatók válaszai pozitívnak bizonyultak. Az 
oktatók úgy vélték, hogy a diákok motiváltabbnak tűntek, mint amikor a tananyagot hagyományos 
formában oktatták.

A vizuális nevelés a mélyebb megértés szempontjából akkor igazán hatásos, ha jelentős részben 
gyakorlati feladatokon keresztül valósul meg (Bodóczky 2009).

A projektfeladatok több időt vesznek igénybe, több tanórán keresztül, esetleg tömbösítve dolgoz- 
zák fel a tananyagot. Általában előkészítéssel indulnak, inspirációk keresése, gyűjtés, felmérések, 
múzeumlátogatás, külső helyszínek látogatása formájában, az ismeretek szélesítése céljából.

Életkortól függően ezt a szakaszt érdemes megsegíteni a témához kapcsolódó speciális feladat- 
lapokkal, érdekes feladatsorral, játékokkal. Iskolán belül is lehet tantermen kívüli foglalkozást szer- 
vezni, vagy a tanórát megszakítva más helyszínen folytatni a munkát (pl. felmérés, fotó, vázlatok).
A témahét során többször kerülnek a tanulók szokatlan kapcsolatba a térrel, kiterjesztett téri hely- 
zettel, virtuális térrel.

KIP
A KIP (komplex instrukciós program) heterogén összetételű osztályokra kidolgozott, együttműködé- 
sen alapuló tanítási-tanulási stratégia.

A módszert a Stanford Egyetem fejlesztette ki Elizabeth Colen és Rachel Lotan vezetésével.
Olyan tanítási módszer, amely lehetővé teszi a tanárok számára magas szintű csoportmunka 

szervezését olyan osztályokban is, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség tág határok között 
mozog.
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Egy központi téma, egy alapvető kérdés, a „nagy gondolat” köré szervezett nyílt csoportmunka. 
Jellemzői:

• nyílt végű csoportfeladatok – többféle megoldási lehetőség – döntés;
• heterogén csoporton belüli együttműködési normák, a munka során a meghatározott szerepek 

elsajátítása;
• egyenrangú munkavégzés (együttműködési normák, szerepek elsajátítása);
• csoportfeladatra épülő, differenciált egyéni feladat.

A tematikus hét önálló és csoportos gyakorlati tevékenységeket ajánl. A programrészek sikeres 
megvalósításához elengedhetetlen az együttműködés. A csoporttagok jogos elvárása, hogy min-
denki aktívan kivegye a részét a munkából, hiszen a kivitelezés szempontjából mindenkire szük-
ség van. Ha jól irányítják a csoportot, nem alakul ki alá- fölé rendeltség, mindenki egyenrangúan, 
tehetsége és tudása szerint veszi ki a részét a munkából. Sikeres módszer lehet a csoportalakítás 
során az érdeklődés vagy tudás szerinti alakítás, kérdőívekkel, brainstormingtechnikával.

Segíti a hatékonyságot, ha a részfeladatok során, azok lezárása előtt megbeszélést, közös 
elem- zést tartunk, vitát kezdeményezünk, irányított kérdéseket teszünk fel.

Érdemes az objektív és szubjektív vélemény leírását célzó kérdéseket feltenni.
A hatékony, célirányos tevékenység érdekében az oktatónak kompetensnek kell lennie, hiteles, 

a témára felkészült attitűdöt kell sugároznia. Folyamatos jelenléttel, segítő támogatással lendíthet-
jük tovább a megakadt folyamatot.

Kiemelt szerepe van a munkaszervezés logikájának, az előkészítésnek és a munkatervkészí- 
tésnek.

V. 3. KOOPERATÍV TANULÁS

A kooperatív tanulás figyelembe veszi az ember korának megfelelő társadalmi kapcsolatait, és az 
együttműködésre építve fejleszti a tanuló képességeit.

A diák nem úgy tanul, mintha csak a tanár lenne a tudás forrása (frontális oktatás), hanem a cso- 
port valamennyi tagjával együtt, hiszen közös érdekük, hogy valamit megtanuljanak. Mivel tanulás 
közben a diákok függenek egymástól, együttműködési képességeik biztosan fejlődnek, baráti viszo- 
nyok alakulnak ki köztük.

Motiváltak a közös célok elérésére, s közben fejlődnek kommunikációs képességeik, technikáik.
Azok az integrációs gyakorlatok az oktatásban, amelyek a tematikus hét programjában is helyet 

kaptak, a következők:
kooperatív tanítás:
• multidiszciplináris tanári és diákcsoportok;
kooperatív tanulás:
• egymást segítő tanulók, csoportos tanulás;
• a technikák képességrendszereket fejlesztenek, az alkotásba illeszkedve alakulhatnak,  

a művészet eszközeivel fejlesztik az érzelmi intelligenciát;
• a tanuló együttműködve, kommunikálva, kompromisszumot kötve vesz részt a munkában;
• megtanulja megszervezni a munkát, és hosszabb távon gondolkodni (Ritók 2004).
Alkossunk együtt! Kooperatív módszertani kiadvány (SuliNova, 2005).
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A tematikus hét részfeladatai között kiemelten szerepel a kooperatív megközelítés, amikor a cso-
portok azonos vizuális problémára különféle megoldási lehetőségeket adnak.

Ehhez különféle csoportalakítási módszerek állnak rendelkezésre, hasznos a termek átalakítása 
és a szabályok felállítása is.

• Együttműködés a problémamegoldásban: megállapodáson alapuló világos szabályok.
• Heterogén csoportok alakításával: rugalmas tanulásszervezés, alternatív megoldások, útvo-

nalak alkalmazása.
• Hatékony tanítás: igényesség, folyamatos mérés és visszajelzés, egyéni tanulmányi terv
és nyomon követés (Meijer 2001).
http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/oveges/raj.pdf

A bemutatott tevékenységközpontú megközelítéssel megismertetett módszer arra ösztönzi a ta- 
nulókat, hogy maguk tegyenek szert az ismeretekre. Metódusában a problémát térképezi fel, majd 
ezeket oldja meg a gyakorlatban. Az alkotást gondolkodás és tervezés előzi meg. Ezt a folyamatot 
Roger L. Martin kanadai professzor „integrált gondolkodásnak” is nevezi, kiemelve komplexitását.

(Roger L. Martin, a világ legbefolyásosabb vezetéselméleti gondolkodója az „integráló gondol-
kodás” problémamegoldó erejére összpontosít. Roger L. Martin a Business School professzora, 
felsővezetői tanácsadója, és szerzője 11 vezetői gyakorlatról és eredményes üzletvezetésről szóló 
könyvnek (Playing to Win, 2013).

V. 3. 1. Csapatalapú tanulás
Kooperatív csoportmunkáról akkor beszélünk, ha a csoport tagjai a feladatokat egymással kapcsola- 
tot teremtve hajtják végre. Produktív tanulás, munkaszervezés jellemzi, továbbá a kapcsolatok ren- 
dezettsége, tartalmassága, célszerűsége, amely az együttműködés során nélkülözhetetlen. Fontos 
a csoporton belüli munkamegosztás, együttes munkálkodás.

A jobb közös teljesítmény érdekében a csoportok részeire bontva végzik a munkát, a diákok ké- 
pességei alapján az önálló differenciálásra is lehetőség nyílhat. A csapatalapú tanulást összehangolt 
tevékenység jellemzi.

Ez a forma különösen nagy lehetőséget ad a kommunikációra, egymás segítésére, mivel a fel- 
adatokat a diákok megbeszélhetik, és közösen készülhetnek fel a prezentációra. Ez a munkaforma 
segíti a kommunikációs képességet, a döntéskészséget, a konfliktuskezelés képességét, az együtt- 
működést.

A csoport tagjainak munkája egymással nem hasonlítható össze, csak a csoportok egymáshoz 
viszonyított teljesítménye, mivel a csoporton belül képességük alapján nem egyenlő az egyes ta- 
nulók teljesítménye. Ez a fajta csoportmunka komolyabb fejlettséget kíván a tanulóktól, és nagy 
szerepe van a személyiségformálásban is.

V. 3. 2. Projektalapú tanulás
A vizuális kultúra tanítása-tanulása témakörök szerint történik.

A tanulási-tanítási témakörök korszerű típusa a projekt.
A projekt típusú tanítási témakör a projektmódszert tükrözi.

Hogyan segíti a projektalapú tanulás a vizuális kultúra tanítását?
A művészi alkotómunka egészleges, holisztikus jellegénél fogva kiváltképpen alkalmas arra, hogy 

projektszerű pedagógiai megoldások gerincét adja.

http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/oveges/raj.pdf
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Bármiről is szól a projekt, a végeredmény megformálásakor mindig szerepet kell kapjon az eszté-
tikai szempont is. Gondoljunk csak egy kiállításra vagy egy internetes oldal összeállítására!

• A legtöbb tervezési feladat projektfeladattá alakítható, amennyiben a tervezés egy probléma-
körhöz kapcsolódik.

• A feladat elvégzéséhez hasznos kutatást, felmérést végezni, kísérletezni anyagokkal, techni-
kákkal.

A projekt szót a pedagógiában szűkebb értelemben használjuk, mint a hétköznapi nyelvben. Azo-
kat a tanulásszervezési formákat értjük rajta, amelyek során a tanulók:

1. közösen, együttműködve; 
2. belső indíttatásból; 
3. jellemzően valamilyen gyakorlati természetű, a mindennapi élethez kapcsolódó problémára 

fókuszálva;
4. egy közös produktum, termék létrehozása érdekében dolgoznak.

Megismerőtevékenység – projekt
Olyan komplex tevékenységi kört jelent, amelynek középpontjában egy probléma áll.

A projektek a „darabokra szedett” világot újra egységben láttatják, különböző helyekről származó 
ismeretek, tapasztalatok összefüggéseire mutatnak rá. A projektmódszerű tanulás során az ismeret- 
szerzés fő forrása a tapasztalás, a cél egy-egy életszerű probléma lehető legtöbb vonatkozásának 
és összefüggésének feltárása.

• A tematikus hét keretei – időbeosztásuk folytán – nagyobb lehetőséget nyújtanak projekt- 
feladatok megvalósítására, többnyire önálló kutatást is feltételeznek a diákok részéről, mely 
fontos ismeretszerzési módszer.

• A munka során az önálló alkotóképesség fejlesztése az egyik legjelentősebb cél.
• A tanításnak figyelembe kell vennie a tanulók fejlődési szükségleteit, érdeklődését.
• Differenciált feladatok adhatók vizuális és értelmi képességek szerint.
• A tanulónak aktívan részt kell vennie saját tanulási folyamatainak alakításában.
• Az egész személyiséget mozgósítja.
• Segíti a szocializációt, fejleszti a szervezőkészséget, az ismeretszerzés módszereinek önálló 

alkalmazására késztet, és általában nagyobb önállóságra nevel.
• Amíg a feladatsorok egyes részeit a tanár határozza meg, a projekt esetében a tanuló maga 

tervezi/szervezi meg az egyes részfeladatok sorrendjét.
• A tanulót a közösség ügyeiben való aktív részvételre képes, a közösségért felelősséget érző 

polgárrá lehet nevelni.
• A projekt csak nagyon ritkán egyeztethető össze az iskola mechanikus időbeosztásával, a 

tanórák rendszerével.
• Gyakran átlépi az osztálykereteket, sőt az évfolyamok által megszabott életkori kereteket is.
• Interdiszciplináris jellegénél fogva áttöri a tantárgyi választóvonalakat.
• Hagyományos osztályozással nehezen vagy egyáltalán nem értékelhető.
• Újfajta tanár-diák viszonyt igényel: a tanár nem felülről irányít, hanem tagja a projektet megva- 

lósító közösségnek, belülről segíti a projekt sikeres megvalósítását.

A projekt során összeállított portfólió fontos elemei:
• A cím legyen fantáziaindító, adjon lehetőséget a kutatásra, több oldalról megközelíthető le-

gyen.
• Az időtartam nagyon fontos, adjunk időt a kifutásra. Eltérő az egyéni haladási ütem. Egy ha-

táridőt ki kell tűzni, hogy céltudatosan haladjon.
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• Fontos továbbá a portfólió küllemének megtervezése,
• a témaválasztás, 
• a kutatási módszer megválasztása,
• a tartalomjegyzék,
• a feladatterv (ennyit szeretnék, ennyi időm van, stb.),
• a borítótervek készítése.

Értékelési szempontok:
• vizuális közlési nyelv;
• produktivitás;
• kreativitás;
• szakmai ismeretek: technika, művészettörténeti ismeretek;
• hogyan tudja megoldani, mennyit kísérletezik, stb.;
• kompozíció, színhasználat a mondanivaló alátámasztására;
• a kutatási anyag beleszövése a képi mondanivalóba;
• a projekt egysége.

Képességek, készségek fejlesztése a projekt során:
• vizuális megfigyelőképesség;
• vizuális érzékenység;
• kutatás, elmélyülés adott témában;
• helyes és a célnak megfelelő eszközhasználat;
• egyéni és csoportos munkavégzés;
• a megismert technika minél változatosabb alkalmazása.

A projektmódszerrel történő nevelés jellemzői:
• önállóságra nevel;
• választásokra, döntésekre késztet;
• problémameglátásra és -megoldásra nevel;
• a probléma (feladat) megoldása komplex;
• viszonylatrendszerek meglátására nevel;
• a tanító az egyes tanítványra figyel;
• a tanítványok különböző tanulási utakat járnak be;
• erősíti az egyén szerepét a társas (közösségi) együtt gondolkodásban és együtt munkálko-

dásban is;
• életszerű viszonylatokat használ és eredményez;
• a pedagógusnak csökkentett ismeretátadó szerepe van.

Mitől lesz jó egy projekt?
• Cél és relevancia: van-e értelme? A tanulók fontosnak tartják-e, hogy időt, erőfeszítést, kreati-

vitást fektessenek bele a projekt fejlesztésébe?
• Valós-e a probléma?
• Idő: elég időt kell biztosítani a tervezéshez, kivitelezéshez, esetleges változtatáshoz a projekt 

összeállításában. Legyen idő az ismeretek befogadására.
• Összetettség: a legjobb projektek kombinálják a többi tantárgyat, feltételezik és felhasználják 

a tanulók előzetes tudását, ismereteit.
• Intenzitás: kihasználja a tanulók kapacitását, amit a hagyományos órakeretek kevésbé enged-

nek meg.
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• Együttműködés: a sikeres projekt során a tanulók csapatokban, párban dolgoznak, nemcsak 
kortársaikkal, hanem szakértőkkel, több témakörrel, a világgal, az interneten keresztül is. 

• Az interperszonális kapcsolatok során szerzett tapasztalatok egy életen át elkísérnek.
• Hozzáférés: jó, ha a tanulók sokféle konkrét és digitális anyaghoz jutnak hozzá a munka so-

rán. A számítógép, laptop, internet-hozzáférés, szoftverek, hardverek, könyvek, eszközök, 
szerszámok és kézműves-alapanyagok minősége, mennyisége lehetővé teszi a tanulók szá-
mára a folyamatos továbblépést a munka során.

• Megosztás: a tanulók az elkészült munkákat meg tudják osztani másokkal, ez relevanciát, 
távlatokban való gondolkodást, kölcsönös tanulást és hitelességet biztosít a projekt számára.

• Újdonság: évről évre kiegészíthető, és egyes elemei  változtathatók, és az így létrejövő felfe-
dezések beépíthetők a következőkbe. A tanulás épülhet korábbi tanulságokra.

Bevezető beszélgetés, feladatkiadás
A feladatok kiadása általában rövid előadással vagy beszélgetéssel kezdődik. Ahhoz, hogy ne csak 
egy-két aktívabb tanuló vegyen részt a beszélgetésben, bizonyos esetekben jó módszer az „agytor- 
na” (brainstorming).

V. 4. BRAINSTORMING

Fontos lépés egy új projekt kidolgozásának szakaszában. Olyan módszer, amely ötleteket generál 
egy tervezési probléma megoldásához. Általában csoportban zajlik, segítő irányításával. A felve- 
tett központi téma során a résztvevők (tanulók) minél több ötletet vetnek fel anélkül, hogy ítéletet 
hoznának róluk. A módszer ösztönzi a folyamatos, rugalmas gondolkodást, és a problémamegoldó 
készségek fejlesztésére is használható.

Az ötletelésre több kisegítő technika is ismert, amelyek biztosíthatják, hogy mindenki részt ve- 
gyen a folyamatban.

Ha jól kezelik, segíti a szélsőséges megoldások felbukkanását. Emellett ösztönözheti a résztve- 
vők elköteleződését, hiszen szerepet vállaltak a fejlesztésben.

The stepladder technique
A technika ötvözi az egyéni és csoportos döntéshozatal elemeit. Először két résztvevő vitatja meg a 
problémát, majd a többiek egyenként belépve szólnak hozzá az elhangzottakhoz.

Lényege: 
• mindenkit meghallgatnak, és mindenki hozzá is szólhat;
• segíti a csapat teljesítményét;
• strukturált csapatépítés.

Brainwriting
A csapat tagjai egyenként írják le az ötleteiket, nem befolyásolva másokat.
Nem ragadnak le az első ötletnél, segítik a továbbhaladást.



V. MÓDSZEREK, OKTATÁSI STRATÉGIÁK

KREATÍV, ALKOTÓ 
TEMATIKUS HÉT

21

Online brainstorming (brain-netting)
Virtuális brainstorming, online munka:

mindmapmaker.org  – ingyenes, nyílt forráskódú
http://mindmapmaker.org/
popplet.com – hasznos, ingyenes applikáció
http://popplet.com/

Fordított brainstorming
Ennek a technikának a használatához két „fordított” kérdés egyikével kezdünk hozzá:

Ahelyett, hogy megkérdeznék: „hogyan oldhatom meg vagy akadályozhatom meg ezt a problé- 
mát?”, a kérdés: „hogyan okozhattam a problémát?”

És ahelyett, hogy megkérdeznék: „hogyan érhetem el ezeket az eredményeket?”, a kérdés: „ho- 
gyan tudtam elérni az ellenkező hatást?”

Grafikus vagy vizuális szervezők
A vizuális támogatások használata különösen erős oktatási stratégia. A grafikus szervezők, ame- 
lyeket gyakran kulcsfontosságú képeknek is neveznek, lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a 
vizuális viszonyrendszereket megértsék és képviseljék.

Felhasználhatók információk és ötletek rögzítésére, rendezésére, összehasonlítására, elemzé- 
sére és szintetizálására. Segítséget nyújthatnak a tanulóknak abban, hogy hozzáférjenek előzetes 
ismeretekhez, és összekapcsolják őket az újonnan tanult fogalmakkal, valamint megszilárdítsák 
mindezek megértését.

A közös grafikus szervező tartalmazza a következőket: idővonal, ciklus diagram, t-diagram, Venn- 
diagram, történeti térkép, folyamatábra, rács, web és problémamegoldás-vázlat.

Vizuálisan mutat be egy témát, amely a tanulók számára így érthetőbbé válik. Különböző grafikus 
szervezők használata során a tanároknak fel kell hívniuk a diákok figyelmét a hasznosságára. Pél- 
dául a t-diagram ideális keretet nyújt az összehasonlítás és a kontraszt vizuális ábrázolásához, míg 
a folyamatábra megfelelő az ok-okozati összefüggések illusztrálásához.

 

http://mindmapmaker.org/
http://popplet.com/
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http://tanarbazar.blogger.hu/2017/04/28/vizualis-gondolkodas-grafikus-szervezokkel

http://tanarbazar.blogger.hu/2017/04/28/vizualis-gondolkodas-grafikus-szervezokkel


V. MÓDSZEREK, OKTATÁSI STRATÉGIÁK

KREATÍV, ALKOTÓ 
TEMATIKUS HÉT

23

V. 5. PORTFÓLIÓ, REFLEKTÍV GONDOLKODÁS

„Reflektív tanításon olyan, a pedagógiai tevékenységet folyamatosan és tudatosan elemző gondol- 
kodást és gyakorlatot értünk, mely biztosítja az oktató-nevelő tevékenység folyamatos önellenőrzé- 
sét és ezen alapuló fejlesztését” (Szivák 2010).

A reflektivitás a fejlődésre, a hatékonyságra való törekvés egyik alapvető szemléletmódja.

A reflektív gondolkodás fázisai:
1. A probléma felismerése
2. A probléma összevetése hasonló esetekkel, az adott helyzet sajátosságainak kiemelése
3. A fentiek alapján a probléma újrafogalmazása, azonosítása
4. Kísérletezés a megoldásokkal
5. A kívánt és nem kívánt következmények átgondolása

„(…) ha az emberek aktívan bevonódnak a döntéshozatalba, sokkal szívesebben vesznek részt 
annak megvalósításában is” (Lewin).

Reflektív módszerek, technikák
Többféle csoportja van a reflektív módszereknek, amelyek között mindenki megtalálhatja a hozzá 
vagy az adott problémahelyzethez leginkább illeszkedőt, a legmegfelelőbbet. Lehet ezt egyénileg 
vagy egy párral, csoporttal támogatottan végezni, működtethető szóban vagy írásban. A lehetősé- 
gek köre igen tág (Szivák 2010/a; Szivák 2014).

Dialogikus formák:
• önértékelési eszközök
• párban vagy csoportban történő megoldások: esetmegbeszélés, fejlesztőcsoport
• kritikus barát, támogatott felidézés, hangosan gondolkodás, szerepjáték.

Írásos technikák:
• portfólió
• reflektív feladatok: reflektív napló, fogalmi térkép, személyes fejlődésterv, narratívák
• reflexiók, metaforák, oszlopok, nyilak, Kelly-féle szereprepertoár-rács, jövőkerék.

V. 6. METAKOGNITÍV STRATÉGIÁK

Metakogníció
„A metakogníció saját tudásunk mérlegelését, ellenőrzését, irányítását és felmérését foglalja magá-
ban. Az iskolai kontextusban a metakognícióhoz az szükséges, hogy a diákok tudatában legyenek a 
megtanulandó ismereteknek, az elérendő teljesítményeknek, a hatékony és megvalósítható straté-
giáknak, valamint saját előmenetelük státuszának.”  (Michel Grangeat,  2018)
https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/viewpoints/experts/metacognition-teaching.htm) 

https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/viewpoints/experts/metacognition-teaching.htm
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Az alapvető metakognitív stratégiák:
• az új tudás kapcsolása a már meglévőhöz;
• a gondolkodási stratégia tudatos megválasztása;
•  az értelmi folyamat tervezése, nyomon követése és értékelése. 

A problémamegoldás és a kutatási feladatok jó alkalmat szolgáltatnak a metakognitív straté- 
giák fejlesztésére.

Kísérletezés
A kísérletezés központi szerepet játszik a művészetekben, és gyakran használják kapcsolatok kiala- 
kításában. A kísérletezés megkívánja, hogy a diákok vizsgálják, teszteljék, tárják fel, manipulálják, 
oldják meg a problémákat, döntéseket hozzanak és információkat szerezzenek.

Arra is ösztönzőleg hat, hogy hatékonyan használják a kooperatív készségeket az eredmények 
értelmezése és közlése során. A kísérletezés fokozza a diákok motivációját, megértését és aktív 
részvételét; kezdeményezheti a tanár vagy a hallgató is.

Előadás
Hagyományos értelemben vett előadásokra (legyenek azok a tanár vagy a diákok kiselőadásai) 
csak ritkán kerül sor rajzórán. A művészettörténet tanítása során azonban ez elkerülhetetlen.

Arra kell törekedni, hogy az előadásokat gazdag képanyag illusztrálja, és szem előtt kell tartani 
azt az általános elvet, hogy az elméleti ismereteket lehetőleg gyakorlati tevékenységekhez kapcso- 
lódva dolgozzák fel.

V. 7. KONSTRUKTIVISTA TANULÁS

A konstruktivista tanulás elmélete:
• a  saját tudás építésén keresztül tanulni, új ötletek, tapasztalatok által;
• együttműködő tanulási csoportok;
• társas interakció.



VI. ÉRTÉKELÉS

KREATÍV, ALKOTÓ 
TEMATIKUS HÉT

25

VI. ÉRTÉKELÉS

Nagyon sokféleképpen értékelhetünk. Hogy melyik módszert választjuk, elsődlegesen azon múlik, 
hogy mi a célunk az értékeléssel.

Tanórákon számmal, százalékkal vagy szöveges értékeléssel tudunk visszajelzést adni a tanu- 
lóknak az elvégzett, jó esetben elsajátított tudásról.

A szöveges értékelés lehetőséget ad arra, hogy alaposan és részletesen minősítsük a diákok 
teljesítményét, felhívjuk a figyelmüket az erősségeikre és a gyengeségeikre, tanácsot adjunk nekik 
a további munkához.

Az értékelés hatékony formáját jelenthetik az értékelőtáblázatok. Ezekben az angolul rubricnak 
nevezett táblázatokban felsoroljuk az értékelés szempontjait, valamint az egyes szempontok mellett 
azt is, hogy azok milyen szinteken valósulhatnak meg. Érdemes már a feladattal együtt kiadni a diá- 
koknak az értékelőtáblázatot, így tisztában lehetnek azzal is, hogy mik a tanári elvárások.

Csoportos feladatoknál lehetőségünk van arra, hogy csoportos értékelést alkalmazzunk, ekkor 
a csoport egésze kapja meg ugyanazt az értékelést. Ennek egy változata, amikor a csoport közös 
pontszámot kap, de a csoport maga határozhatja meg, hogy milyen arányban osztják meg egymás 
között. Ez utóbbi változat már átvezet az önértékelés felé, amely kifejezetten fontos 21. századi ké- 
pesség. Érdemes próbát tenni azzal, hogy teljesen a diákokra bízzuk a saját értékelésüket: meglepő 
eredményeket kaphatunk.

Digitális portfólió
A digitális portfólió (ami nem más, mint mindazon anyagok, dokumentumok gyűjteménye, amelyek 
bemutatják, hogy a diákok mi mindent sajátítottak el egy bizonyos témában) lehet a folyamatos érté-
kelés alapja, illetve az a módszer, amelynek segítségével a diákok (és a tanár) nyomon követhetik, 
hogy hol tart a munka.

Jellemzői:    
• folyamatos közzététel;
• blogok;
• a digitális portfólió dokumentumainak megosztása.

Hogyan tudjuk alkalmazni a tervezői gondolkodást nem művészeti iskolai keretek között, egy kreatív 
témahét tematikus hét által adott időkeretben?

A tervezői gondolkodás a tanulás egyik megközelítése, amely magában foglalja:
• a valós problémák megfogalmazását;
• a kutatás módszertanát;
• az elemzési módokat;
• a kísérletezést;
• a manuális tevékenységeket, a konstruálást.

Cél: mélyebb tanulás, tapasztalat, olyan projektek létrehozása, amelyek átterjedhetnek a tudomány- 
ágak határain, hasonlóan a való világ problémáihoz.

A legfontosabb a motiváció, amely ösztönzője a tanulási élmények leghatékonyabb kihasználá- 
sának.
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Fejlesztési területei:
• a tartalom elsajátítása,
• kritikai gondolkodás,
• hatékony írásbeli és szóbeli kommunikáció,
• együttműködés,
• tanulási módok.
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VII. DIZÁJNGONDOLKODÁS –  
A TERVEZŐI GONDOLKODÁS LÉPÉSEI

A tervezői gondolkodás négy fő elemből áll:
• a probléma meghatározása;
• több opció létrehozása és figyelembevétele – ötletek, vázlatok;
• a kiválasztott irányok finomítása;
• a legjobb cselekvési terv végrehajtása.

Tervezési kulcspontok gyakorlati alkalmazása
A motivációs stratégia egyfajta gondolkodásmód, amelynek segítségével új megoldásokkal közelít- 
hetünk egy ötlettel kapcsolatos problémához.

Eredetileg nem művészeti tevékenység, de sikeresen alkalmazható a vizuális problémák megol- 
dására, kreatív feladatok eredményes megoldásaira.

A tervezői szemlélet olyan kreatív gondolkodás, amelynek segítségével a vizuálisan érzékeny 
dizájner elgondolásai és az üzleti szemléletű megrendelő elképzelései találkoznak, miközben meg- 
oldásokkal és különféle módszerekkel haladnak az igény teljesítése felé.

Figyelni kell a megrendelő valós igényeire, minden apró részletet fel kell térképezni, és ehhez 
minél több ötletet, megoldást kell behozni, és használni a folyamatban.

A tervezői folyamat:
• meghatározni a konkrét problémát;
• több ötletet felsorakoztatni;
• keresni a megoldásokat;
• kiválasztani a legmegfelelőbbet;
• modellezni;
• prototípust létrehozni;
• menet közben kipróbálni;
• visszajelzések alapján változtatni, tökéletesíteni;
• kipróbálni.

Mit, hogyan, miért?
A kreatív gondolkodás fejlesztése hozzásegít a problémák jobb megoldásához. Egyfajta látásmód 
kiszélesítése ez, amellyel olyan lehetőségeket is észrevesz az ember, amelyek hozzásegítik a meg- 
oldáshoz. A dolgokat új perspektívából szemlélheti az ember, és egy esetleges új nézőpont segít a 
megújulásban.

A tervezői gondolkodás segíti azon készségek elsajátítását, amelyek előmozdítják a kreatív gon- 
dolkodást, a kritikai érzéket. Megmozgatja a jobb agyféltekét.

A legfontosabb az ismeretek megszerzéséhez szükséges eszköztár használatát megtanítani 
(Rubik Ernő), illetve fejleszteni a készségeket.

Iskolai keretek között a vizuális órákon gondolkodásra és komplex látásmódra buzdít. 
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