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TERET ADNI AZ ISMERETLENNEK ÉS A TRANSZCENDENCIÁNAK - A
MŰVÉSZETI NEVELÉS MINT A GYERMEK AUTENTIKUS

MEGNYILVÁNULÁSAINAK ŐRE

Ehrenhard Skiera
Flensburgi Európa Egyetem

A művésze� nevelés története a különböző koncepciók lenyűgöző
változatosságát kínálja. Ezek többsége a 20. század első harmadában, a
korabeli művészet, a reformpedagógia és az életreform hatására kialakuló
úgyneveze� művésze� nevelési mozgalomból eredeztethető. A mozgalom
legfőbb deklarált célkitűzése a művészet és a művésze� nevelés gazdasági,
poli�kai (sőt, katonai!) céloknak való alárendelése volt. Emelle� a
mozgalomban megjelent egy fontos új elképzelés is. Eszerint a művészi
önkifejezés az egyén szabadságának eszköze, illetve annak megteremtőjévé
válhat, amely elvezet – egy olyan krea�v, önmaga által megválaszto�
éle�ormához, amely teret ad a még ismeretlen hatásoknak is.
Így értelmezve válik majd a művésze� nevelés a gyermek szabad, spontán
megnyilvánulásainak őrzőjévé, amely biztosítja a valódi saját élmény
megteremtésének lehetőségét. A gyermek nem automata, akinek előre
meghatározo� programot kell követnie, hanem önmaga megalkotója. Ha
elfogadjuk ezt a gondolatot, akkor a művésze� nevelés sajátos, más oktatási
formák által nem megvalósítható feladata, hogy á�örje az (iskolai)
oktatásban széles körben elfogado� cél-eszköz rendszer (azaz a
meghatározo� célok és vizsgakritériumok által megalkoto� iskolai
tantárgyak) falát, és megteremtse az önkifejezés szabad terét. Ezzel
kapcsolatban megemlíthetjük, hogy az Új Nevelés Egyesülete (New
Educa�on Fellowship) által 1921-ben Calais-ban megrendeze� első nagy
nemzetközi konferenciájának témája „A gyermek krea�v önkifejezése” volt.
A művésze� nevelés a gyermek és a pedagógus számára egyaránt
megterem� és megőrzi a hiteles megnyilvánulás lehetőségét. Az utóbbira
azért érvényes, mert a pedagógus számára ez a helyzet nem teszi lehetővé
semmilyen mechanikusan alkalmazható kész recept használatát. Ugyanis a
teljesen ismeretlen helyzetekben nincs jól használható tanári útmutatók,
vagy egyértelmű módszer. Vajon ilyenkor feleslegessé válik a pedagógus,
hiábavaló lesz annak fáradozása? Ez a helyzet valóban hordoz kockázatot,
hiszen a nevelés, elsősorban az abban megnyilvánuló tekintélyi-hatalmi
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viszonyok következtében ambivalens tevékenység. Azonban fekínálható a
nevelés olyan nem invazív formája is, amely segítően kíséri a gyermeket
saját útjának, önmegértésének, “igazi énjének” keresésében.
Miután a felvilágosodás (a l'homme machine, az evolúció, a társadalmi
technológia fogalmaival) elbocsáto�a (kiűzte?) az embert az "Isten
gyermeke" állapotából, a “nem instrumentális” nevelési formák őrzik még
a transzcendencia egzisztenciális értelmének emlékét. Filozófiai
nézőpontból, ez az ember és a világ kiszámíthatóságának és
hozzáférhetőségének modern víziójával szemben egy radikális an�tézist -
pontosabban a “teljes és tökéletes másságot” - jelen�.
A (művésze�) nevelésnek az a formája, amely tartózkodik, az önelidegenítő
indoktrinációtól, vagy bírálja azt, amely nem ve� alá magát a “Nagy
Szabályoknak”, tudatosítani tudja a nevelés alapvető ambivalenciáját is.
Ezért megpróbálja a nevelés elméletét és gyakorlatát úgy megalapozni és
megvalósítani, hogy az ne válhasson a gyermek pszichés terének ideológiai
megszállásává.
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GIVING SPACE TO THE UNKNOWN AND TRANSCENDENCE - ART
EDUCATION AS GUARDIAN OF THE CHILD'S AUTHENTIC GESTURE

Ehrenhard Skiera
European University of Flensburg

The history of art educa�on shows an impressive variety of concep�ons.
This is partly due to the impulses that came out of the so-called art educa-
�on movement in the first third of the 20th century in connec�on with con-
temporary art, reform pedagogy and life reform (Lebensreform). In addi�on
to the concepts of instrumentalising art and art educa�on for economic,
poli�cal (even military!) and educa�onal purposes that con�nued to be
propagated in the movement, a new idea emerged, namely the view that
ar�s�c expression can and should be a medium of libera�on - towards a
crea�ve and self-determined life that gives space to the s�ll unknown.
Understood in this way, art educa�on is the guardian of the child’s free,
spontaneous gesture. This gives the child the feeling of expressing some-
thing truly his or her own. The child acts him/herself. He/she is not an au-
tomaton that has to follow a fixed programme. If one accepts this idea, the
task of art educa�on, which cannot be jus�fied by other areas of learning,
is to break through the widely accepted end-means rela�onship in (school)
educa�on (i.e. courses with defined goals and examina�on criteria) and
thus to enable a free space of self-expression. Here we should recall the
theme of the first major interna�onal conference of the New Educa�on Fel-
lowship in Calais in 1921: "The Crea�ve Self-Expression of the Child".
Art educa�on thus creates and defends a possibility space of an authen�c
gesture, both on the part of the child and the educator. The la�er is true
because there is no longer any instrumentally-technically applicable pre-
scrip�on for the educator. Because there can be no course of instruc�on, no
defini�ve method for the u�erly unknown. Is the teacher therefore super-
fluous, or is his or her effort a fu�le endeavour? This is indeed a risk. And
educa�on remains an ambivalent endeavour, namely because of the rela-
�onship of authority inscribed in it. But there can be the offer of a non-in-
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vasive educa�on, an educa�on that helpfully accompanies the child in its
search for its own way, for its self-understanding, for its “true self”.
A�er the Enlightenment dismissed (expelled?) the human being from „be-
ing a child of God” (by concepts of l'hommemachine, evolu�on, social tech-
nology), a non-instrumental educa�on keeps alive the memory of the exis-
ten�al meaning of transcendence. Philosophically speaking, this means the
radical an�thesis - or, more precisely, the “Complete and U�er Other” - to
the modern vision of the predictability and availability of man and the
world.
An (art) educa�on that refrains from or cri�cises self-aliena�ng indoctrina-
�on and that does not submit to a "Big Rule" is nevertheless aware of the
fundamental ambivalence of the educa�onal. It therefore tries to jus�fy
and shape educa�on theore�cally and prac�cally in such a way that it is not
conceived as the ideological occupa�on of the child's psychic space.
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A MŰVÉSZETEK PEDAGÓGIAI LEHETŐSÉGEI: HALLGATÁS, KUDARC ÉS
DOKUMENTARISTA SZÍNHÁZI ELŐADÁS

Prof. Kathleen Gallagher
Ontario Ins�tute for Studies in Educa�on of the University of Toronto

Miért lehet fontos egy egyszerű drámatanterem? Mit tanulhatunk a
krea�vitás e rendetlen és időnként kao�kus tereiben? Fiatal művészek és
tanáraik számára nagyon vonzó lehet a dokumentarista színházi gyakorlat,
mivel a kortárs élet sokrétű valóságának hiteles bemutatására különösen
alkalmasnak tűnik. Benne a „való élet” és az önéletrajzi történetek
ábrázolásának ösztöne melle� gyakran a felelősségtudat, eszté�kai
tudatosság, a megfigyelés és a befogadás pedagógiai kötelessége is
megjelenik. Igyekszünk kihallani az egyedi hangokat a zajban, ezért mi –
művésze� tanárok és diákok – mások szavainak és világának hallgatóinak és
őrzőjének érezzük magunkat.
Az előadás egy ötéves, több helyszínen zajló, művészetalapú etnográfiai
kutatási projekt eredményét foglalja össze, amelyben több mint 200 fiatal,
iskolák, tanárok, művészek, színházak és társadalmi szervezetek dolgoztak
együ� Angliában, Görögországban, Indiában, Tajvanon és Kanadában. A
kutatási projekt célja az volt, hogy meghallgassa a fiatalokat egy olyan
közegben, mint a képzeletüket megmozgató drámatanterem. Milyen tudást
nyerhetünk a fiatalok képzeletének e krea�v tereiből a két éve tartó globális
világjárvány és az ökológiai és társadalmi-gazdasági válságok közepe�e?
Az előadás egy torontói i�úsági színtársulat beszámolója alapján a
művészetek általi történetmesélés és a fiatalokkal folytato� krea�v
gyakorlatok fontosságát vizsgálja. Ennek keretében a reprezentáció, a
befogadás, az eszté�kai kifejezés és a művésze� csoportépítés e�kai és
pedagógiai kérdéseit is érintve bemutatja azt, hogy a csoport miként őrizte
meg, majd eleveníte�e fel újra társai történetét egy dokumentumszínházi
előadás keretében.
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THE PEDAGOGICAL CAPACITIES OF THE ARTS: LISTENING, FAILING, AND
DOCUMENTARY THEATRE PERFORMANCE

Prof. Kathleen Gallagher
Ontario Ins�tute for Studies in Educa�on of the University of Toronto

Why does the modest space of the drama classroom ma�er? What can be
learned in these messy and some�mes chao�c rooms of crea�vity? For
young ar�sts and their teachers, the use of documentary theatre prac�ces
can be deeply appealing given their seemingly privileged capacity to truth-
fully represent the mul�-faceted reali�es of contemporary life. Alongside
this impulse to represent ‘real life’ and autobiographical stories o�en
comes a sense of responsibility, an aesthe�c awareness, a pedagogical obli-
ga�on to witness and to receive. Straining to hear unique voices amid the
din, then, we- arts teachers and students- perceive ourselves as listeners
and caretakers of the words and worlds of others.
This keynote address emerges from a five-year, mul�-sited, arts-led, ethno-
graphic research project where over 200 young people, schools, teachers,
ar�sts, theatres, and social organisa�ons in England, Greece, India, Taiwan,
and Canada worked together. The research project was designed to hear
young people in one of the spaces where they are invited to exercise their
imagina�ons: the drama classroom. Now, two years into a global health
pandemic amid ongoing ecological and socio-economic crises, what wis-
dom can we glean from these crea�ve spaces of imagina�on for young peo-
ple?
The talk will consider the importance of storytelling through the arts and
crea�ve prac�ces with youth by examining the account of a young theatre
ensemble in a classroom in Toronto, Canada, and how as a group they held,
then re-presented, the story of their peer in a process of documentary the-
atre-making. Ethical and pedagogical ques�ons of representa�on, of recep-
�on, of aesthe�c expression, and of ensemble-building in the arts will be
considered.
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„AMIKOR ELJÖTT A HÁBORÚ”: A HÁBORÚ TÉMÁJA A KORTÁRS
GYERMEKKÖNYV-ILLUSZTRÁCIÓBAN

Révész Emese
Magyar Képzőművésze� Egyetem, Művésze�örténe� Tanszék

Nehéz nem beszélni a háborúról. Nem szabad nem beszélni a háborúról a
gyerekeknek sem – hiszen köztünk élve óhatatlanul is látják, hallják felnő�
világunk felkavaró híreit. De talán képekben ábrázolni a háborút még
nagyobb kihívást jelent, mint beszélni róla.
Azt gondolnánk, hogy a gyermekkönyvek lehetséges témáitól távol esnek az
olyan felkavaró tárgyak, mint a háború, történelmi traumák vagy a
menekült kérdés. Pedig az elmúlt években számos kiváló alkotás
bizonyíto�a, hogy a tabu-témákkal foglalkozó könyvek egyik jelentős
csoportja e képeskönyvek köre.
Pedagógia-pszichológiai funkciójukat tekintve ezek a trauma-feldolgozást
segítő vagy érzékenyítő könyvek. A témához kapcsolódó könyvek egy része
konkrét történe� eseményt, háborút, forradalmat dolgoz fel – más részük
viszont általában a háború kataklizmáját idézi meg. Az előadás olyan angol,
francia, olasz, iráni, ukrán, dél-koreai képeskönyveket mutat be, kiegészítve
Magyarországon a témábanmegjelent külföldi könyvekkel, amelyek grafikai
eszközeit tekintve átgondolt művészi koncepció mentén mutatják be
képekben azt a különböző korú gyermek olvasóknak, amiről szavakban
nehéz beszélni.
Az előadás során különböző műfajú és korosztálynak szóló képeskönyvek
kerülnek tárgyalásra: van köztük klasszikus képeskönyv, szöveg nélküli
képkönyv és képregényszerűen felépülő elbeszélés, az óvodás korosztálytól
a kamaszokig ívelő célközönséggel.
Az elemze� példákon azt igyekszem bemutatni, hogy milyen elbeszélői és
képi eszközökkel konkre�zálják vagy vonatkoztatják el a háború jelenségét
az alkotók? Milyen jellegű elbeszélőt (főhőst) helyeznek a középpontba
(kívülálló vagy megélő; gyerek, felnő� vagy képzeletbeli lény) és milyen
eseménysoron veze�k őt keresztül? Milyen képi eszközökkel ábrázolják
(vagy absztrahálják) a háború trauma�kus élményeit? Miként oldják fel a
gyermekkorú olvasókban a feszültséget?
Hisz végsősoron minden ilyen jellegű könyv feladata a gyógyítás, az ezzel
kapcsolatos nega�v élmények, szorongások oldása. E könyvek lehetőséget
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adnak arra, hogy a gyermekek élmény- és tapasztala� világa felől kerüljön
kibeszélésre az, amivel a felnő�eknek is nehéz szembesülni.
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JÁTÉKTERÁPIA - ÉRZELMI ÉS VISELKEDÉSZAVAROK FELISMERÉSE ÉS
KEZELÉSE JÁTÉKOS NEVELÉSI ÉS TERÁPIÁS MÓDSZEREKKEL

Dr. Eigner Bernade� PhD
pszichopedagógus, gyermekterapeuta, integra�v játékterapeuta

KapcsolatSzerviz Magánszolgáltatás

Három könyvet szeretnék bemutatni, melyek a Móra Kiadónál jelentek
meg. A Baj van a gyerekkel?! Bajban a szülő?! Hatékony módszerek a
nevelési helyzetekhez c. könyvem mind szülőknek, mind szakembereknek
szól, elsősorban az externalizáló zavarok kezeléséről, amikor a gyerek dacol,
agresszív, nyugtalan. A pedagógus sok gyakorla� ötletet is kaphat a
gyermekekkel és a szülőkkel történő munkához, játékhoz.
A JÁTÉKTERÁPIA sorozatban az 1. kötet a korai szülő-gyermek kapcsolat
alakulásáról és a megzavart, trauma�zált kapcsolat há�értényezőiről szól, a
korai interakció és intervenció módszereiről. h�ps://mora.hu/konyv/
jatekterapia-1-a-korai-szulo-gyermek-kapcsolat/
A 2. kötetben az érzelmi-és viselkedészavarok körében adok eligazítást,
pszichopedagógiai nézőpontból, azaz bio-pszicho-szociális felfogásban, a
modern klasszifikációs rendszereket is bemutatva.Mivel egyre több a
kiemelt figyelmet igénylő gyermek, a pedagógusok számára hatékony
segítséget adhatnak a könyvek a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek jobb megismerése, megértése érdekében, és eligazítást az
érzelmi és viselkedészavarok körében. Év�zedek óta foglalkozom a játék
nevelési, diagnosz�kai és terápiás alkalmazásával. A játékos nevelésnek
preven�v hatása is van, a játék ereje óriási, lehetőségei határtalanok,
varázslata mesékbe röpít, öröme boldoggá tesz.
A játék kapcsolat, együ�működés, közös világ. És mint ilyen, közelebb
kerülhetünk ahhoz a gyermekhez, aki nehézségekkel küszködik, aki szenved,
aki lemaradt valamiben, aki sérült, akit bánto�ak, aki nem érzi magát
biztonságban, nem érzi magát elfogadva és szeretve. A bajok korán
kezdődnek.
A Korai szülő-gyermek kapcsolat c. könyvemben átnézzük, mi is történik a
korai életévekben, hogyan válik a gyermek fejlődése, a kapcsolat
veszélyeztete�é, trauma�zál�á. Fontos ezt megértenünk, hogy segíteni
tudjunk. A korai nem op�mális környeze� hatásokra ado� reak�v válaszok,

Könyvbemutatók

védekezések fognak a későbbi személyiségműködésben rejte�en
megjelenni, melyeket a játék megfigyeléséből, elemzéséből fogunk
megérteni, és az op�mális állapotot (re)konstruálni. Az érzelmi és
viselkedészavarok korai felismerése fontos feladat, mutatok erre
módszereket a 2. kötetben.
Saját gyermekterápiás és szülőkonzultációs munkámból, tapasztalataimból
hozok élő példákat. Saját játékterápiás módszert is kidolgoztam (Integra�v
Játékdiagnosz�ka és Játékterápia).
A képzésekre a Vadaskertben lehet jelentkezni: h�ps://vk-m.hu/
szakembereknek/, és sok szakmai publikációm megjelent már.
Részletek: www.kapcsolatszerviz.hu
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MILYENEK A PAGONY-JÁTÉKOK?

Győri Hanna
könyv- és játékszerkesztő

Pagony Kiadó

A Pagony Kiadó azért indíto�a el a játékkiadóját 2015-ben, hogy a könyvekben
megismert és megszerete� világot a gyerekek játékokban is átélhessék, a
megkedvelt szereplőkkel játszva az olvasási készségen túl más tekintetben: logikai,
finommotorikus, vizuális-verbális készségeikben is fejlődjenek. Természetesen a
játékaink elsősorban játékok, tehát szórakoztatóak, szépek, vonzóak. A
játékfejlesztőink azonban általában gyerekekkel (is) foglalkozó szakemberek, akik
ismerik a célkorosztály jellemzőit, esetenként pedagógusok, és tudják, milyen
területeket érdemes bizonyos életkorokban fejleszteni. Ezért a szórakoztatás
melle�-mögö� mindig erre is figyelünk. Ugyanakkor önmagában a társasjátékozás
is fejlesztő hatású, hiszen koncentrált figyelmet, sokszor számolni, olvasni tudást,
színek ismeretét, vonalon belüli színezést, összerendeze� mozgást, hasonló
készségeket követel meg.

Előadásomban beszélni fogok arról, hogy milyen alapkritériumoknak kell
megfelelnie a Pagony könyveknek és játékoknak, majd egy-egy könyv-játék
pároson, 3 korosztályra lebontva megmutatom, hogy milyen elképzelések mentén
alakíto�uk ki a játékainkat, és hogyan lehet esetleg az óvodai-iskolai nevelésben is
használni ezeket.

A bemutato� életkorok és brandek: Boribon-könyvek és játékok (2-5 éveseknek),
Leszel a barátom? – könyv, társas, kártya az óvodában (3-7), Most én olvasok! –
sorozat és a hozzákapcsolódó játékok (kisiskolás kor), Abszolút verbális játékok a
felső tagozaton.

A játékok egy részét helyben kibontva meg lehet nézni.

Könyvbemutatók
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A MAGYAR IRODALOMMAGÁNYOS CÉDRUSA: HAMVAS BÉLA

Pálku� Anikó
ELTE PPK NDI

Kulcsszavak: életreform; Hamvas Béla; fin de siècle

Az életreform-mozgalmak az 1880-1920-as években színesíte�ék az
európai kultúrát. Képviselői a technikai fejlődésben, az iparosodásban, a
globalizációban való csalódo�ságuk következtében fogalmazták meg a
gyökerekhez, a természethez való visszatérésük vágyát. A fin de siècle
idején az élet számos színterén jelentkeztek reformtörekvések: a
pedagógiától a vegetarianizmusig, a mozdulatművésze�ől a
zenepedagógiáig, a lakberendezéstől a ruhavisele�g, az
alkotóművészetektől a képzőművészetekig.
Elméle� alapú megközelítésem indítékául a 2020-ban megjelent Az
életreform és a művészetek című tanulmánykötet szolgált.
Előadásom és tanulmányom célja bemutatni a magyar irodalom magányos
cédrusának, Hamvas Béla (1897-1968) író, filozófus, esztéta kapcsolódását
az életreform-mozgalomhoz.
A szakirodalmi források lehetővé teszik a történelmi korszakonként változó
megítélés alá eső Hamvas-profil értelmezését. Az íróról készült nem kevés
fotó hermeneu�kai elemzésre hívja ki a kutatót.
Hamvas a fotókon a polgári gyermekkor mit sem sejtő derűje után büszkén
feszít a Monarchia egyenruhájában, majd ére� férfikorában tudo�
Hérakleitosz, Buddha, Lao-ce és Shakespeare nyelvén beszélgetni, az 1950-
es években a kispadra szorult, aztán élt, mint „remete a világzajban”.
(Mara�ó, 28.)
Hamvas Béla azonban nem volt beteges aszkéta. „Nem lakásokban, hanem
tájakon volt o�hon”. (Mara�ó, 28.) Amíg tehe�e, szívesen elmélkede�
Dalmáciában, aztán visszavonult Szentendrére, ahol a városon kívüli Bubán-
hegyen gazdálkodo� és piacra vi�e a maga által termeszte� zöldséget.
Hamvas Béla műveit hosszú elhallga�atás után az 1980-as években kezdték
újra kiadni. Népszerűségének �tka nemcsak íráskészségében, nyelvének
lá�ató erejében, intenzív élményeiben keresendő. Fordításaiban hiteles
képet ado� a kínai, az indiai és az iszlám tanokról, mely nézetek felé
nyugaton már tudományos érdeklődéssel fordultak.

Művészetpedagógia és életreform

A Paradoxon az igazságtalanságról című esszéjében egyértelműen
csatlakozik az életreform-mozgalomhoz: „A legutóbbi harminc év ala�
örvendetes felszabadulást élhe�ünk át. Ma tavasszal és nyáron a tavak és a
folyók és a tengerek partjait, az erdőket és a réteket fél-, vagy egészen
meztelen emberek árasztják el, akik lustálkodnak, napoznak, úszkálnak,
játszanak, sétálnak, csónakáznak, és közben szemmel láthatóan ragyogóan
érzik magukat. […] Nőink egyszerre megfiatalodtak, szépségüknek azelő�
oly rövid ideje legalább húsz évvel kitolódo�. Férfiaink negyven évesen nem
eresztenek pocakot. A gyermekek nem félnek az erdőtől, az állatoktól, az
esőtől, a széltől és a cserebogaraktól.” (Hamvas, 2015. 145.)
Hamvas Béla olyan haladó szellemű XX. századi gondolkodó volt, akinek
sikerült az emberiség ősi hagyományát és a kereszténységet szerves
egységben lá�atni. Második felesége, Kemény Katalin írónő az isteni �tkok
nagy beavato�jaként és beavató mestereként jellemzi őt, mások szerint
Hamvas nem misz�kus filozófus, nem teozófus, hanem poeta sacer.
(Perczel, 74.)
Kutatásom várható eredménye Hamvas Béla művészetének és
filozófiájának értelmezése a fin de siècle életreform-mozgalmának
szemszögéből.

Irodalom
Hamvas B. (2015): Öt géniusz – esszék. Válogato� esszék. Magyar Közlöny
Lap-és Könyvkiadó, Budapest.
Kempf K., Vincze B. és Németh A. (2020, szerk.): Életreform és a
művészetek. Műcsarnok, Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület,
Budapest.
Mara�ó L. (2007): Remete a világzajban: Hamvas Béla istenfogalmának
megidézései. Budapest, 30. 27-28.
Perczel I. (1990): Hagyomány, kereszténység és gnósz�cizmus. BUKSZ, 2. 69-
7 7 . h � p s : / / a d t . a r c a n u m . c o m / h u / s e a r c h / r e s u l t s /
?list=eyJxdWVyeSI6ICJwZXJjemVsIGhhbXZhcyJ9 (Letöltés ideje: 2022. 03.
01.)
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NEVELÉSÜGY ÉS GYERMEKKULTÚRA A BALÁZS BÉLA STÚDIÓ FILMJEIBEN
(1969 ÉS 1980 KÖZÖTT) – FÓKUSZBAN FORGÁCS PÉTER VIZUÁLIS

NEVELÉSI KÍSÉRLETE

Lődi Virág
Kesztyűgyár Közösségi Ház

Kulcsszavak: Balázs Béla Stúdió; kri�kai pedagógia; társadalmi
filmforgalmazás

A Balázs Béla Stúdió tagjai 1969-ben a Filmkultúrában közölték Szociológiai
filmcsoportot! című kiáltványukat, melyben a kutatásalapú
dokumentumfilm gyártás szükségességére hívták fel a figyelmet, és
pontokba szedve fogalmazták meg a társadalmi témák filmes
feldolgozásának módszerét. A program lényege, az alkotói folyamatba
építe� szociológiai kutatás (az alapos problémafeltárás, hosszú távú jelenlét
a témát adó társadalmi környezetben), az interdiszciplináris párbeszéd (az
előkutatás megvitatása társadalomelméle�, pedagógiai szakemberekkel),
és kollek�vizált alkotó folyamatok működtetése. A Stúdió berkein belül a
70-es években elkezdődik a fent említe� nyilatkozatból egyenesen
következő másik program is: a társadalmi filmforgalmazás. Ennek lényege –
ahogy 1977-es módszertani kézikönyvük címe is állítja –, hogy Ve�teni nem
elég!, tehát a filmkészítés folyamatához hozzátartozik, nemcsak a
szociológiai igényességű előtanulmány és a kollek�v alkotás, hanem a
filmek utóéletének gondozása is; tehát a közönséggel való párbeszéd és
tudáscsere facilitálása, viták generálása, az érinte� közösséggel való
kapcsola�artás és moderálás. A társadalmi filmforgalmazás tehát egy
közművelődési, pedagógiai program is volt.
A társadalmi filmforgalmazásról szóló 1977-es módszertani kézikönyvben
szereplő filmográfia jelentős része nevelésügyi, i�úsági témákkal foglalkozó
dokumentum- és kísérle� filmeket sorol. Az előadás rövidsége mia�
érdeklődésem fókuszában a Nevelésügyi sorozat, valamint Forgács Péter
Leiningen utcai komplex eszté�kai nevelési kísérletét bemutató Tárgyilagos
kép című Péterffy András film áll. Míg az előbbi kapcsán a pedagógus lét
korabeli, valamint a film médiumában rejlő poli�kai és érdekérvényesítő
potenciálról lehet szót ejteni, addig a Tárgyilagos képen és annak
kontextusán keresztül a korszak vizuális nevelési kísérletei ellenpontként

Művészetpedagógia és életreform

rajzolódnak ki a Nevelésügyi sorozatban is megjelenő közoktatási valósággal
szemben.
Előadásom arra keresi a választ, hogy lehet-e a kri�kai pedagógia elméle�
keretében beszélni a Balázs Béla Stúdió társadalmi forgalmazás
programjáról, és hogy a milyen tanulságokkal szolgálhatnak a hetvenes
évek BBS-es filmjei a pedagógus közösségeknek, valamint, hogyan lehet a
mai kollek�v (filmes) alkotói gyakorlatot a vizuális nevelésben használni, és
hogy a Forgács Péter komplex eszté�kai nevelési programjából kirajzolódó
szakmai dilemmák mennyire szövik át a mai művészetpedagógiai
praxisokat.

Irodalom és filmográfia
Freire, P. (1970): Pedagogy of the Oppressed, Penguin Books, London, 2017.
Mérei F. (1945): A gyermek világnézete. Gyermeklélektani tanulmány.
Anonymus, Budapest.
Peternák M. (1996, szerk.): Bódy Gábor írásai. Pes� Szalon.
Ranciere, J. (2008): A felszabadult néző. Műcsarnok Nonprofit K�.
Utak a vizuális kultúrához, beszámolók – koncepciók. Országos
Oktatástechnikai Központ, Veszprém, MTA Vizuális kultúrakutató
Munkabizo�ság, Budapest, 1978.
Ve�teni nem elég! - Módszertani kézikönyv a társadalmi forgalmazásról,
Népművelési Intézet, Budapest, 1979
Dárday I., Mihályffy L., Szalai Gy., Vitézy L., Wilt P. (1973): Nevelésügyi
sorozat
Péterffy A. (1979): Tárgyilagos kép
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A MÁTYÁSFÖLDI NYARALÓTULAJDONOSOK EGYESÜLETÉNEK
KAPCSOLATA A HAZAI ÉLETREFORMMOZGALOMMAL

Vincze Beatrix
ELTE PPK NI

Kulcsszavak: életreform; városépítészet; kertváros

Az 1890-es évektől formálódó életreform mozgalom választ kerese� a
modernizáció okozta városiasodás, az iparosodás és a szekularizáció okozta
kihívásokra. Az új törekvések az egész életvezetés megújítására irányultak,
köztük a táplálkozás, az öltözködés, a lakás- és az egészségápolás területére.
A „perifériás életreform” célja egy megreformált település, azaz egy á�ogó,
új, az élet(tér) minden centrális területét érintő szociális szervezet
létrehozása. Idesorolhatók: a kommunák, termelő telepek önellátó
közössége, illetve a kertvárosok/üdülővárosok (Krabbe, 1974, 14–15).
Az előadás bemutatja az 1887-tól kialakíto� mátyásföldi villa-negyedet és
Nyaralótulajdonosok Egyesületét, amely a 2. világháborúig kiemelkedő
szerepet játszo� a település életében. A budapes� arisztokrácia és a
jómódú polgárság üzle� szempontokat is maga elő� tarto�, amikor
kihasználva a HÉV biztosíto�a jó közlekedési lehetőséget, az olcsó
telekárakat és a nagy zöldfelületeket „üdülőtelep” beruházását
kezdeményezte. Az alapszabályban biztosíto�ák a telep kertvárosi jellegét:
előírták a villák telekhatárait, az álla�artás, gyári ipartelep, gyár,
munkáslakás, kocsma létesítésének �lalmát, sőt a fűszerboltot,
mészárszéket és kereskedést is engedélyeztetni kelle�. 1888 őszétől
megkezdték a telep tervszerű fásítását, a vízvezeték, a közvilágítás
kiépítését. A közösség életét jelentősen emelte az iskola, a gimnázium
alapítása, majd a kaszinó és az uszoda létesítése. Mátyásföldet 1929-ben
nyilváníto�ák hivatalosan üdülőhelynek, az egyesület célkitűzései azonban
nem módosultak az általa birtokolt és létesítendő javak tekintetében
(1931): „az egyesüle� tagok szellemi és anyagi életszükségletei
kielégítésére szolgáló közművek, szórakozási és egészségügyi intézmények,
közművelődési előadások és kiállítások rendezése, a telep nyaraló
jellegének és egészséges voltának fenntartását illetően” (Suba, 2002).
Az előadás választ keres a következőkre: Hogyan intézményesült az
üdülőövezet? Milyen módon és hatékonysággal járult hozzá a hazai

Művészetpedagógia és életreform

periférikus életreformokhoz? Milyen eduka�v feladatokat ösztönzö� és
láto� el az egyesület? További cél rámutatni arra, milyen városfejlesztési
koncepcióhoz illeszkede� a fejlesztés? Mely sajátos tényezők járultak hozzá
tartós és eredményes fejlődéséhez? Miként alakíto�a a helyi közösség által
sző� tér a maga térhasznála� formáit?
A villa-negyed alakításában a társas igényeken túl maradandó alkotásokat
hagytak maguk mögö� a korszak építészei. A századforduló eklek�kus
s�lusában, az erdélyi s�lusjegyek, és a szecesszió határozták meg a
település építésze� jellegét.

Irodalom
Leppert, S. (2009): Paradies mit Laube: das Buch über Deutschlands
Schrebergärten. DVA, München.
Krabbe, W. R. (1974): Gesellscha�sreform durch Lebensreform.
Vandenhoeck & Ruprecht, Gö�ngen.
Suba, J. (2002): A Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesülete. In:
Tanulmányok Budapest Múltjából, 30., Budapes� Történe� Múzeum -
Budapest Főváros Levéltára, Budapest. 253-272.

A kutatást támoga�a:
Életreform és a művészetek – az életreform gyökerű művésze� és
társadalmi reformmozgalmak kibontakozás és nemzetközi recepciója a 20.
század első felében c. projekt, MMA, 2021-2024
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A MAGYAR NÉPI JÁTÉK INTÉZMÉNYEN BELÜLI ÉS KÍVÜLI SZÍNTEREI A 20.
SZÁZADBAN

Balatoni Katalin
Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Kulcsszavak: játék; hagyomány; pedagógiatörténet

A hagyományos parasz� kultúra felbomlása, az óvodai intézmény
köznevelési rendszerben való megjelenése, Bartók Béla és Kodály Zoltán
munkássága, az Európa-szerte jellemző, parasz� kultúra irányába forduló
érdeklődés, a reformpedagógiai szemléletek megjelenése, a magyarországi
kultúr- és oktatáspoli�kai irányultságok összessége terem� meg
kiindulópontját annak a pedagógiatörténe� folyamatnak, mely
intézményen belül és intézményen kívül is új színtereket biztosít a magyar
népi játékoknak. Míg az első év�zedekben párhuzamosan van jelen
társadalmi szinten a még élő néphagyomány és a már oktato�, vagy
színpadi megjelenés, az 1940-es évektől már szinte csak ez utóbbi formák
érhetők el. A továbbiakban a tudományos kutatások egyre kiszélesedő
eredményei, új pedagógiai szemléletek és irányító poli�kai ideológiák
mentén szerveződik a magyar népi játékok megjelenése, majd veszi
kezdetét annak képzési professziója. Számos tantervben, útmutatóban,
gyűjteményben, módszertani szakkönyvben, ezzel párhuzamosan a
köznevelés több területén kap helyet a hagyományos gyermekkultúra
játékvilága, ahogy részese le� a néptánc- és a táncházmozgalom
kialakulásának és fejlődésének is.
A kutatás közpon� kérdése a teljes évszázad során – ahogy napjainkban is –
a cél és funkció meghatározása körül keresendő. A vizsgált időszakban
eltérések és azonosságok is azonos arányban találhatók a különböző
színterek esetében.
A feldolgozás célja, hogy á�ogó ismeretet közve�tsen a 20. század
mozgalmaiban, nevelési folyamataiban megjelenő magyar népi játék
történetéről, pedagógiai irányultságú vizsgálatáról és kiemelésre kerüljenek
azok a kérdések, melyek a mai és a jövőben szerveződő formáknak,
intézményen belüli és kívüli színtereknek iránymutatásként szolgálhatnak.

Művészetpedagógia és életreform

Irodalom
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Tudomány IV. Magyar táncművésze� Főiskola, Budapest.
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ALKOTÓ LÁTÁSSAL KÖZELEBB A TERMÉSZETHEZ

Both Mária Gabriella
Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Kulcsszavak: tudománykép; vizuális élmény; integrált gondolkodás;
alaklélektan

A huszadik század közepén R. Arnheim mutato� rá az alaklélektan és a
képzőművészet szoros kapcsolatára, nemcsak a művészet, de a
természe�udomány-történetet művelők számára is új perspek�vát adva
ezzel. A természet egyfajta művészi látására volt szükség ahhoz, hogy a
tudósok felismerjék, a természet legtöbb jelenségének lényegét nem lehet
kielégítően analízis útján leírni, értelmezni. Például az európai festészetből
nyert inspirációban gyökerezik A. Humboldt tájkoncepciója.
Arnheim szerint, az elme egészként működik, minden észlelés gondolkodás,
minden megfigyelés invenció. A tudomány fogalmi modelljeit és a
műalkotást nem képes létrehozni vagy megérteni az az elme, amely
alkalmatlan az egész integrált struktúrájának felfogására.
Milyen pedagógiai lehetőséget rejt a vizuális kultúra és a
természe�udományok tanításának egy, a Gestalt-pszichológia felismerésén
alapuló módszertani megközelítése?
A válaszkeresésben T. Kuhn tudományfelfogása és Németh László vásárhelyi
pedagógiai, tudománytörténe� kísérlete ado� elméle� és módszertani
támpontot. Az egyes diszciplínák (fizika, kémia, biológia, földrajz) történe�
kibontakozásuk során tárják fel Németh László kifejezésével „testvéri
kapcsolatukat”, belső egységüket. A történe� szálak kirajzolják az egyes
tudományos paradigmák határait, tudományos fogalmak, törvények
érvényességét. Pedagógiai szempontból komoly kihívás valamely
tudományos világkép részleteinek elemző és szintézist teremtő erejét
együ� bemutatni.
A vizuális kultúra és a természe�udományok tanításának összekapcsolása
számos példa erejével igazolta, hogy ez lehetséges. Egy tudományos
világkép művészi ihletésű megjelenítése egy tudományos paradigma
reprezentációjaként is értelmezhető. Az előadás diákokmunkájának elemző
bemutatására tesz kísérletet. Felső tagozatos és középiskolás tanulók
műveiben megelevenedik a homéroszi idők világképe és Humboldt
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Kozmosza is. A természe�udományok (kultúr)történe� vázlata kellően
szilárd és egyben sokoldalú műveltséget alapoz meg, lehetővé téve a
különböző szempontú megközelítések megértését, elfogadását, a határok
mérlegelését. A diákok számára a művészi kifejezés mélyebb, személyesebb
találkozási lehetőséget kínál, elvont tudományos modellek megértését
támogatja, mintát és inspirációt ad az integrált gondolkodáshoz.

Irodalom
Bánku� Zs., Both M., Csorba F. L. és Horányi G. (2012): A megőrzö� idő.
Nemze� Tankönyvkiadó, Budapest.
Arnheim, R. (1979): A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája.
Gondolat Kiadó, Budapest.
Kuhn, T. (1984): A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat Kiadó,
Budapest.
Juhász-Nagy P. (1993): Természet és ember. Gondolat Kiadó, Budapest.
Németh L. (1988): Négy könyv. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

20



VÁROSI LEGENDÁK ÉS TÉNYEK NYOMÁBAN – EGY SZOBORELEMZÉS
TÖRTÉNETE

Farkas Pálma
ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

Kulcsszavak: gyermekkép; ikonográfia; szoborelemzés

Nemcsak a múzeumokban, kiállításokon, hanem az utcán és az online
térben is körbevesznek minket művek, alkotások – például szobrok
formájában. Feltételezésünk szerint – bár ez kevéssé vizsgált a hazai
szakirodalomban – forrásként is szolgálhatnak. A social media felületein
különböző, tema�kus csoportok tagjaiként az egyéni preferenciák,
feltételek mentén kereshetővé válnak témák, alkotások és az érdeklődési
kör is behatárolhatóvá válik, mindezek akár időszakra bontva is – legyen szó
a múltról vagy éppen a jelenről.
A szocializmus gyermekképe témájában volt fellelhető egy csoportban
posztolt fotó, melynél a posztoló a szoborról, a lehetséges évszámról és a
helyről szerete� volna minél több információt megtudni. A válaszadók
hozzászólásainak mintázata három csoportra volt osztható: a városi
legendákat megjelenítőkre, a tényeket megjelenítőkre és a kép alapján
találgatókra.
Érdekesnek és izgalmasnak ígérkeze� a feladvány, amelyben a kérdések
kutatási kérdésként, a válaszok pedig hipotézisként rajzolódtak ki a
szobor/kép körül. Ez a feladvány le� a kutatás témája, melyben első
lépésként az elemzéshez, az ikonográfiai vizsgálathoz (Kéri, 2002, 2003,
2008; Géczi, 2010a, 2010b; Géczi és Darvai, 2010; Darvai, 2011; Endrődy-
Nagy 2010, 2015, 2017, 2019) szükséges tudnivalók kerültek
összegyűjtésre.
Géczi János (2008) rámutato� arra a fontos megállapításra, hogy az
ikonográfia művésze�örténe� alkalmazása az emberalak meglétében
keresendő. Tehát egy mű művésze�örténe� aspektusból való vizsgálatának
érvényessége az emberi ábrázolás megjelenése. A szobor Collier (2010),
Endrődy (2017) és Géczi (2010) módszerei alapján elemezhető. Vajon
mindez lehetséges volt egy fotó alapján?
Maga a nyomozási folyamat az egyik legérdekesebb része az elemzési
folyamatnak, az információk összegyűjtése, rendszerezése a különböző
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források szerint. A forrás lehet bármely olyan pla�orm, amelynek
információi megbízhatóak és felhasználhatóak: hozzászólás, közösségi
adatbázis, könyvtár, digitális tudománytár, fotóarchívum, de akár
önkormányzat művésze� osztálya – a�ól függ, hogy milyen mélyre
szeretnénk eljutni. A különböző források által nyert információk pedig
rejthetnek más utakat, összefüggéseket, lehetnek egymáshoz kapcsolódó
és egymástól eltérő, de ugyanarra mutató információk is, melyek
részletesebb feltárást tesznek lehetővé az elemzés során.
Cél a felbukkant fotón lévő szobor gyermekképének feltérképezése,
körvonalazása volt, a csekély információktól eljutni az elemezhetőségig, és
a végén választ adni a csoportban felte� kérdésekre és bizonyítani, vagy
éppen megcáfolni a hozzászólók hipotéziseit.

Irodalom
Endrődy-Nagy O. (2017): A gyermekkortörténe� ikonográfia kiáltványa.
Gyermeknevelés, 5. 1. 110-122.
Géczi J. (2008): Ikonológia-ikonográfia mint a történe� pedagógia
segédtudománya. Iskolakultúra, 18. 1-2. 108-119.
Darvai T. (2011): A Tanító című neveléstudományi folyóirat ikonográfiai
vizsgálata. 1963, 1970. Iskolakultúra, 21. 6-7. 71-86.
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A TÉR SZEREPE A GYERMEKKULTÚRA KÖZVETÍTÉSÉBEN

Gesztelyi Hermina - Bujdosóné Papp Andrea - Láposi Teréz
Debreceni Egyetem

Kulcsszavak: térelmélet; sajátélményű alkotás; gyermekkultúra,
pedagógusképzés

Az előadás témája egy, a hazai pedagógusképzésbe beilleszte� játszóház és
alkotóműhely bemutatása. A tér ki- és átalakítása a művésze�el nevelés
korszerű szemléletével összhangban történt, így képviseli a művészet (főleg
az irodalom, a dráma-, báb-, színjáték) eszközeinek és ezek
társművészeteinek (vizualitás, zene, mozgás, fotó, film) koherenciáját,
illetve e művésze� eljárások szabad, autonóm és felelősségteljes
alkalmazását. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik a közvetlen alkotás
sokféle megtapasztalására (egyénileg és csoportosan), valamint a tér
lehetővé teszi a különböző művészetalapú tréningek befogadását. A játszó-
és alkotótér eszté�kája az inspiráló, kísérletező tevékenységeket, a
komfortzónából való kimozdulást szolgálja, belső kialakítása, dinamikus
átalakításának lehetősége biztosítja a spontaneitást, az improvizációt, de az
irányíto� befogadást is.
Kutatásunk tehát jelentősen támaszkodik a térelméle� belátásokra, és azzal
foglalkozik, hogyan hat a tér szerkezete az alkotás folyamatára, a közös
gondolkodásra, hogyan tudják használni a gyerekek, a hallgatók és az
oktatók, ilyen módon pedig hogyan válhat a köztük lévő kommunikáció
eszközévé.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a prediszpozíciók tágítását, vagyis meg
akarjuk nyitni a tanulási környezetet az egyéni ado�ságokhoz,
érdeklődéshez; teret, eszközöket, új tanulási lehetőségeket biztosítani az
ismeret- és élményszerzéshez.
Célunk továbbá a felsőoktatás különféle diszciplináinak és a művészetalapú
szemlélet, a művészi gondolkodásmód reflexiójának megteremtése. A
jelenlegi képzési struktúrában található kurzusaink koherenciájának
biztosítása, az egymás tevékenységére való rálátás, módszereink,
a�tűdjeink folyamatos, együ�es alakítása, a pedagógus-hallgatók művészi
önkifejezési kompetenciájának
fejlesztése a krea�v társas tevékenységekben. Alkotó-fejlesztő
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foglalkozásainkat a holisz�kus gondolkodás hatásmechanizmusaira építve
tervezzük.
Tapasztalataink szerint ez a tér kiválóan alkalmas innova�v művésze�
projektek és képzések megvalósítására, a különböző módszerek és jó
gyakorlatok kipróbálására, adaptálásra. A művészetpszichológia, a
művészet- és múzeumpedagógia kérdésfelvetéseit, a gyerekkultúra
közve�tésének lehetőségeit, a gyerekről való gondolkodást egészítjük ki
gyakorla� tapasztalatainkkal.

Irodalom
Bús I. (2013, szerk.): Tanulmányok a gyermekkultúráról. PTE IGYK–
Gyermekkultúra Kutatócsoport, Szekszárd.
Kolosai N. és M. Pintér T. (2016, szerk.): A gyermekkultúra jelen(tőség)e.
ELTE TÓK, Budapest.
Gyarmathy É. (2020): Az infokommunikációs társadalom generációi. OFOE.
Gróz A., Kövecsesné Gősi V. és Várszeginé Gáncs E. (2021, szerk.): Gyermek
– Kultúra – Nevelés. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar,
Győr.
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A MŰVÉSZET MINT A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖZVETÍTŐ
CSATORNÁJA

Miltner Tímea
Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művésze� Szakgimnázium és

Technikum

Kulcsszavak: természe� jelenségek művészi ábrázolása; fizika; koopera�v
technikák

A 2020-as évekre magyar és nemzetközi felmérések alapján a
természe�udományos tantárgyak népszerűsége igencsak lecsökkent. Ezzel
párhuzamosan a társadalmi- és munkaerőpiaci igények is változtak. A ma
diákjainak lényegesen különböző tárgyi ismeretekkel és kompetenciákkal
kell(ene) rendelkeznie, mint a húsz évvel ezelő� tanulóknak. A TIMMS
felmérések közül a 2003-as beszámoló adataiból látszo�, hogy sem
Magyarországon, sem külföldön nem túl elterjedtek a tanulói ak�vitáson
alapuló módszerek. Sajnos a helyzet a 2020-as évekre sem javult jelentősen
Magyarországon. Célom olyan tanulói ak�vitáson alapuló tanegységek
kidolgozása, melyek a művészetek segítségével hozzák közelebb a
természe�udományokat a diákokhoz. Fontosnak tartom, hogy a
művészeteket tanító kollégák kapjanak olyan gyűjteményt, amelyben
vannak a művészetek és a természe�udományok összekapcsolására
konkrét példák. Emelle� célom, hogy a matema�kát, fizikát tanító kollégák
is kapjanak művésze� alkotás-gyűjteményt, tema�kusan hozzárendelve az
ado� szaktárgy tananyagához, hogy mindkét irányból fel tudjuk hívni a
diákok figyelmét világunk komplexitására, arra, hogy nem tantárgyakban
kell látni a világot, hanem szerves egységben.
Kerámia mázak keveredése, festékcseppek mozgása vízben, Jackson Pollock
munkái mind a természetben előforduló fraktálokhoz (matema�ka) és a
káosz fizikai fogalmához, annak megértéséhez (fizika) viszi közelebb a
diákokat. A saját maguk által végze� manipulációk során a jelenségek
közö� párhuzamokat fel tudják fedezni saját maguk, majd kiscsoportos
kutatásokat végezve bőví�k ismereteiket a témában. Saját alkotásokat
tervezve, készítve a tudáselemek még jobban elmélyülnek.
Ha diákjainkkal a fizika alaptörvényeit egy Konok Tamás-kiállítás keretében
tárgyaljuk, sokkal nyito�abbá válnak a természe�udományok
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befogadására, akár saját alkotásokat is készítenek természe� jelenségek
prezentálására.
A építésze� alkotások tanulmányozása során a kúpmetszetek
matema�kája, az egyensúly fogalma konkrét példákon keresztül jut el a
tanulókhoz, talán mutatva a természe�udományok szerepének igazi
fontosságát mindenki életében.
Egyszerű mo�vációs kérdőív segítségével felmértem az iskolánkba járó
művésze� tagozatos 10. évfolyamos diákok természe�udományos
a�tűdjét a Komplex természe�udomány tantárgy órámon, a tanév elején.
A tanév során több művésze� projektet valósítok meg koopera�v
munkaformában. Minden pilot program célja a Miért? - Hogyan? - Mit?
logikára építve történő ismeretszerzés. A programok után év végén újra
kitöl�k diákjaim a felmérést.

Irodalom
GruizM. és Tél T. (2005): A káosz (Mindentudás as iskolában). Fizikai Szemle,
55. 191-193.
Vass V. (2019): A tanulás reneszánsza. Magiszter, 17. 2. 4-14. h�p://
padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_4-14.pdf
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ARTS OF FREEDOM

Kiss Virág
ELTE BGGYK

Keywords: prison; art teaching; art therapy

Ar�sts can appear in the prison in several roles.
• They can bring their own art, i.e. paint on the wall, perform (music, dance,
theater…). Prison residents and possibly employees can also be involved.
• They can lead community par�cipatory art projects in which the open
crea�ve process they live together creates a common art product.
• Individuals can mentor individual art processes, teach art as a kind of
master among prisoners (and possibly workers), and operate an art
workshop.
Representa�ves of all kinds of helping professions can also lead ar�s�c
ac�vi�es. In addi�on to the art therapist and the art teacher, the social
worker, pastor, special educa�on teacher, etc. can also bring ar�s�c
methods into the walls of the prison, not just ar�sts.

The ac�vi�es can be of many different types (they can also be combined):
• Art teachers can provide art training, teach techniques, develop skills, and
introduce works of art to inmates. This may have a therapeu�c effect, but it
is not intended to be therapeu�c.
• During the development ac�vi�es of an art pedagogical nature, the goal
is self-efficiency, produc�vity, the development of “so� skills”, the crea�on
of an art product, ar�s�c value, the arousal of crea�vity and produc�vity,
and the meaningful spending of �me.
• The prison can also be a place for community-building arts ac�vi�es,
which can be used to establish contact between prisoners and with family
members, as well as with prison staff and co-opera�on with them.
• Restora�ve jus�ce methods can also be aided by art therapy and art-
based methods.
• Stress-relieving and medita�on ac�vi�es, during which the experience of
the flow is experienced, the tension is released, and ar�s�c mindfulness
techniques are applied.
• Empowerment processes through art, where the emphasis is on
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decisions, en�tlement, par�cipatory func�oning and the exercise of
equality, living personal iden�ty, individual preferences, and autonomous
func�oning.
• (Psycho)therapeu�c and focused ac�vi�es may be led by trained art
therapists and art psychotherapists. In this case, the focus is en�rely on the
person, their internal processes, and possibly their traumas.

A kutatást támoga�a:
Erasmus+
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TÁNC - BEAVATÁS - NEVELÉS: EGY SZEMLÉLETVÁLTÁS TÖRTÉNETE

Lőrinc Katalin
Magyar Táncművésze� Egyetem

Kulcsszavak: beavatás; tánccal nevelés

A művészet eszközeivel történő személyiségfejlesztés, illetve nevelés
gyakorlata hazánkban a tánc terén speciális múltra tekinthet vissza. Azok a
korszerű gyakorlatok, melyek a dráma- és színházpedagógia területét
év�zedek óta tema�zálják, a tánc terén lassabban formálódnak, hiszen
hiába a bevált minták, a verbalitással szemben új megközelítéseket és
módszereket kell találni.
Emelle� történe�, múltunkból hagyományozo� pedagógiai
gyakorlatainkon is változtatni kell. Azzal párhuzamosan, hogy a
táncpedagógia hagyományos eszközeit is adaptálni kell a mai kor
ado�ságaira és követelményeire, azt a hagyományos szemléletmódot is
szükséges felülvizsgálni, amely élesen elválasztja a táncoktatás
művészképzési funkcióját és társadalmi szerepvállalását. Szerencsére ma
már az „elit” társulatok alkotói közül is egyre többen felismerik e
tevékenység fontosságát, s a támogatási rendszer is elősegí� az erre
fókuszáló projekt tevékenységet.
Az utat, melyet az ismere�erjesztő előadásoktól a beavató célú darabokon
át az interak�v foglalkoztató programokig ez a tevékenység bejárt és bejár,
a folytatás kialakítása szempontjából is releváns tapasztalatok kísérik.
Az előadás a közelmúlt egyes mérföldköveit érintve rajzol fel egy útkeresést,
valamint példákat hoz a legfrissebb tapasztalatokról, pillanatképekkel is
illusztrálva a legújabb, leghatékonyabb gyakorlatokat.
A nem csak időben, de szemléletében is legfrissebb tapasztalat az a
tantermi foglalkozás, melynek keretében a táncot hivatásos képzésben
tanuló (14-17 éves) növendékek látogatnak el ado� osztálycsoportokhoz,
hogy közösen, velük élhessék meg a mozgás általi felfedezéseket.

Részvételi (tánc)színházi nevelés

Irodalom
Cziboly Á. (2017, szerk.): Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv.
Insite Drama, Budapest.
Juhász D. és Gyevi-Bíró E. (2013,szerk.): Kortárs. Beavatás. Trafó Kortárs
Művészetek Háza, Budapest.
Kun A. (2021): A magyarországi Táncszínházi nevelés. Tánc és Nevelés, 2(2),
87–100.

A kutatást támoga�a:
Magyar Táncművésze� Egyetem
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A CYBER GENERÁCIÓK ELIDEGENÍTETT TESTÉRZETE ÉS A HAZAI KORTÁRS
TÁNCSZÍNHÁZI NEVELÉSI TERÜLET TALÁLKOZÁSA

Kun A�la

Kulcsszavak: színházi nevelés; TIE; DTIE; táncra nevelés

Hogyan vehetünk rá egy középiskolást/kisiskolást arra, hogy a tes� kifejező
erejét, a mozgásdinamikáját képes legyen tudatosabban használni? Hogyan
fordítjuk vissza a mozgás öröme felé az akár teljes napot a tanulmányok
elvárásai közö� és testpasszív elektronikai közegben kalandozó fiatalt? A
mozgásra, táncra nevelés lehet társula� felelősség? Beilleszthető,
finanszírozható a nem jegybevételre épülő közösségi szolgálat? Van-e
tudatos szakmai konszenzus és jövőkép a hazai kortárs tánc színházi
nevelési programjai számára?
Közel 3 éves – jelenleg is folyamatban lévő – kutatás pillanatképeként rövid
á�ekintésre kerül a hazai kortárs tánchoz köthető színházi nevelési terület
rendszerváltás utáni fejlődése, fókuszban a 2000-es éveket követő
időszakkal. Intézmények és alkotói közösségek, illetve társulatok által életre
hívo� mérföldkő foglalkozások, kezdeményezések rövid á�ekintése,
amelyek a fiatal nemzedékek mozgáshoz, tánchoz és ezzel egyenértékűen a
saját testkultúrájukhoz köthető élményeiket gazdagítják. Intézményi
kezdeményezések rövid történe� á�ekintése melle� a Nemze� Táncszínház
2014-ben elindíto� ú�örő vállalkozása is bemutatásra kerül. Hogyan
sikerült a Nemze� Táncszínháznak a több mint két év�zedes
hagyományokkal rendelkező prózai színházi nevelési területet (TIE)
bevonnia a magyar kortárs tánc és a hagyományos tánc területére úgy, hogy
a két terület szakembereinek több hónapos együ�működésével elsőként
2014-ben, majd 2016-ban és végül 2018-ban születe� három DTIE (Dance
Theater in Educa�on) komplex táncszínházi nevelési módszertani előadás,
összesen több mint 200 lejátszo� előadással. Az egyedülálló módszertan
alapjai és gyakorla� építkezésének prezentációja melle� bemutatásra kerül
a komplex táncszínházi nevelési előadásokon résztvevő középiskolásoknak,
általános iskola felső tagozatos diákjainak jelenlé� eredményei és gyakorla�
tapasztalatai. Rövid kitekintés, hogy milyen szakmai kérdésekkel,
kételyekkel indult a két szakterület közös munkája? Hogyan épült fel a
módszertani előadás és hogyan formálódo� az ak�v résztvevők jelenlétével

Részvételi (tánc)színházi nevelés

a foglalkozás? A magas előadásszám és változatlan kereslet garancia-e a
módszertan fennmaradásához? Lehet-e jövőképe a hazai kortárs tánchoz
kötődő táncszínházi nevelési kezdeményezéseknek? Jegybevétel vagy
közösségi szolgálat?

Irodalom
Cziboly Á. és Bethlenfalvy Á. (2013): Színházi nevelési programok
kézikönyve. L'Harma�an Kiadó.
Juhász D. és Gyevi-Bíró E. (2013): Kortárs. Beavatás. Trafó Kortárs
Művészetek Háza.
Nemze� Táncprogram 2015. Magyar Táncművészek Szövetsége.
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KÖRKÉP A MAGYAR NYELVŰ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZI
KÍNÁLATBÓL A 10. ASSITEJ KAPOSVÁRI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZI

BIENNÁLÉ KAPCSÁN

Székely Andrea
Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Kulcsszavak: gyermek- és i�úsági színház; ASSITEJ; előadáselemzés

Célok: Az ASSITEJ által alapíto� Kaposvári Gyermek- és I�úsági Színházi
Biennálé történetének és eredményeinek ismertetése, hatása. A
magyarországi gyermek- és i�úsági színházi pale�a, az előadások jellemző
tendenciáinak bemutatása, több mint 100 gyermek- és i�úsági előadás
megtekintése után.
Elméle� keretek: A magyarországi gyermek- és i�úsági színházi kínálat az
Arany János Színház, majd az Állami Bábszínház megszűnése, átalakulása
után nagy fordulatot ve�. Új bábszínházak jö�ek létre, a Kolibri Színház
profilja a gyermekek és az i�úsági korosztály felé fordult, a jogszabályi
változás a gyermekszínházi előadások támogatására újabb és újabb
koncepciót dolgozo� ki, a színházi nevelési terület, a színházpedagógia
elterjedése elindult, szélesebb kínálat alakult ki az életkorok, a műfajok
tekintetében.
Módszerek: empirikus kutatás. Az előadások személyes meglátogatása,
amennyiben ez nem volt lehetséges, egy-két videós felvétel megtekintése.
Minta: a teljes magyarországi és határon túli, magyarul játszó gyermek- és
i�úsági színházi terület, a társulatok saját nevezése alapján, amiben az
önszelekció is érvényesül.
Jelentkező társulatok száma: 60
Társulatok összetételének jellemzői: nagy kőszínházaktól a független
színházi nevelési társulatokig
Előadások száma: 104 ea
Műfajok: mesejáték, prózai, zenés, nagy- és kisszínházi, báb-, tánc-, illetve
versszínházi produkciók

Részvételi (tánc)színházi nevelés

Életkorok:

A válogatás főbb szempontjainak bemutatása, elemzések: a nézők életkora
és az előadás kapcsolata, színészi előadásmód hitelessége, műfaji
jellegzetességek, rendezés, dramaturgia, vizualitás, zene, humor
Eredmények: 21 előadás meghatározása versenyprogramba, a versenyen
kívüli fókuszprogramok meghatározása, a válogatás során tapasztalt
aktuális témák, felvetődő problémák csoportosítása, fókuszprogramok
témáinak kialakítása, kerekasztal-beszélgetések programjának
meghatározása. A kutatás során tapasztalt család témában születe�
előadások sokféleségének bemutatása, nemvárt tényezők pl. pandémia és
azok hatása. A Biennálé értékelése, összességében és egyéni teljesítmények
kiemelésével.
Elméle� és gyakorla� relevanciák, a 2022. márciusi Biennálé utáni
tapasztalatok összefoglalása: új utak megismerése, népszerű műfajok a
gyermek- és i�úsági színházi területen, jellemzők, okok, hiányzó témák a
repertoárokban, kerekasztal-beszélgetések, értékelések összefoglalói,
tanulságai, a zsűri szempontjainak érvényesülése a társulatok díjazásban.

Irodalom
Pavis, P. (2003): Előadáselemzés. Balassi Kiadó, Budapest.
Pavis, P. (2006): Színházi szótár. L’Harma�an, Budapest.
Sándor L. I. (2006,szerk.): Gyerekszínházak Magyarországon. ASSITEJ,
Budapest.
Novák J. (2004): Gyerekszínházak a nagyvilágban. Iskolakultúra, 3. 103-116.

0-6 ÉV 20 EA – EBBŐL 0-3 ÉV: 7EA
6+ 30 EA
10+ 8 EA
14+ 46 EA
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SZÍNHÁZPEDAGÓGIA ÉS SZÍNHÁZI NEVELÉS SZAKIRÁNY ELINDULÁSÁNAK
TAPASZTALATAI - EGY JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSA

Balog Réka, Bakos Viktória , Gáspár Bernade� Csilla, Juniki Mária,
Krassza Ildikó Klaudia, Őri Eszter Anna, Prainer Petra Vera

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kulcsszavak: színházpedagógia; specializáció; pilot; jó gyakorlat

Az ELTE PPK Neveléstudomány mesterképzésén 2020-ban először elinduló
Színházi nevelés és színházpedagógia specializáció a pedagógia és a színház
találkozásával foglalkozik. A képzés ennek különböző aspektusait járja
körbe, törekedve a saját élményű tudáskonstruálásra. Célja, hogy a
végze�ek megtalálják azt a műfajt, amiben a módszertanok által
létrehozzák saját programjaikat. Így fogalmazódik meg a széles spektrumú
színházi nevelés/színházpedagógia definíciója: „tág területébe sorolható
minden olyan tevékenység, amely együ�esen megfelel az alábbi három
kritériumnak: 1. elsődlegesen a gyermek- és i�úsági korosztály vesz benne
részt, 2. elsődlegesen pedagógiai szándéka van a tevékenység vezetőinek, 3.
akik drama�kus eszközökkel és/vagy színházi tartalommal dolgoznak”
(Cziboly, Bethlenfalvy, 2013, 418.o).
A képzés kutatás alapú fejlesztési pilotnak, jó gyakorlatnak tekinthető,
hiszen pedagógiai karon - erős neveléstudományi előzetes tudással - ez az
első kipróbálási formája, emelle� a munka tapasztalatai a
művészetpedagógiai szakma számára új perspek�vákat mutatnak be.
Tanulmányunkat különböző kurzusok, projektek, szakdolgoza� munkák
elemzése mentén értelmezzük. Fókuszált kérdésekkel reflexiókba
fogalmazzuk mi, a hallgatók, és az oktatók egyaránt az észrevételeket, majd
tartalomelemzéssel tárjuk fel az interjúk és kérdőívek válaszait. Közös online
tanulási naplóként egy Instagram oldal kerül vezetésre, ez segí� a
szakmában való megjelenést.
Feltárásra kerülnek többek közö� a következő területek: dramaturgia,
színjátszás, alkalmazo� színház, DIE, színházpedagógia, TIE, fórum színház,
vitaszínház... Ezen módszerek, műfajok közös pontjának tekinthető az a
„mintha” élmény, ami kapcsán „Gavin Bolton azt állítja, hogy a dráma
erőssége éppen abban rejlik, hogy társadalmi és anyagi valóság hatását
vizsgálja az emberben, de mindezt egy kreált fik�v világban teszi.”

Részvételi (tánc)színházi nevelés

(Bethlenfalvy Ádám, 2020, 18.o).
Előadásunkban strukturált bemutatásra kerül a képzés, és úgy gondoljuk,
összesítéseink á�ogó képet mutatnak a pilot jó gyakorla� megközelítéséről.
Bemutatva így egy olyan pedagógiai területet, ami a tevékenységen
keresztül, a problémamegoldás álta,l és a tapasztala� feltárás mentén a
szitua�v tanulás létrejö�ével egy tanulóközpontú, élményszerű,
együ�működésre törekvő és közös alkotást szem elő� tartó nézetekkel és
alapelvekkel kíván hatást elérni (Szauder, é.n.; Zalay, 2006; Zalay, 2007).

Irodalom
Bethlenfalvy Á. (2020): Dráma a tanteremben. Történetek cselekvő
feldolgozása. L`Harma�an, Budapest.
Cziboly Á. és Bethlenfalvy Á. (2013): Színházi nevelési programok
kézikönyve. L`Harma�an, Budapest.
Szauder, E. (2013): A dráma mint pedagógia. In: Kaposi, L.:
Drámapedagógiai olvasókönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ. 11-
27.
Zalay Sz. (2006): Konstruk�vizmus és drámapedagógia. Iskolakultúra, 16(1),
66-71.
Zalay Sz. (2007): A konstruk�v drámapedagógia a pedagógiai filozófia
rendszertanában. Iskolakultúra, 17(11-12), 144-151.
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MŰTEREM ÉRTÉKELÉS A VIZUÁLIS NEVELÉS KÖRÜLMÉNYEINEK
TÜKRÉBEN

Pataky Gabriella
ELTE TÓK Vizuális Nevelési Tanszék

Kulcsszavak: vizuális nevelés; műterem kultúra; akciókutatás; metafora
elemzés; ikonográfia; gyerekrajz; edukációs terek; építe� környeze�
nevelés

A vizuális nevelés cél és eszközrendszerének kölcsönhatásaiban kutakodva
elkerülhetetlen az edukációs terek befolyása tanítványaik tanulására. A
műteremkultúra aspektusaiból közelítve többféle úton indultam el,
különféle korosztályú csoportokkal.
Elsőként egy nemzetközi, vizuális kultúra szakos tanárképzős párbeszéd
alapján, alkotva vizsgálódó akciókutatásának fotós eredményeibe
nyerhetünk betekintés: körvonalazzuk azokat a körülményeket, melyek
közelebb visznek bennünket a mai közoktatás művészetpedagógiájának
nehézségeihez, úgy, hogy minderről hallgatóink nem csak a látleletet
fogalmazzák meg, de műveikben megoldásokat is mutatnak.
Eredményeink jelölték ki az utat a továbbiakhoz, két új projektben,
célzo�an a vizuális művésze� nevelés tereit tekintve át.
A második, így egy metaforakutatás, hazai vizuális kultúra szakos és
művésze� tanárképzősök bevonásával zajlo�. A résztvevők képi
metaforákat alko�ak és szöveges metaforák létrehozásával erősíte�ék a
vizsgálatot.
Harmadikként ikonográfiai vizsgálatba fogtunk és közel ezer 6-12 év közö�
alsó tagozatos rajzait vizsgáltuk meg, alkotó tereiket érintő preferenciáik
után kutatva.
Az eredményeket a vizuális nevelés nemzetközi trendjei és a vizuális
kompetenciák fejlődésének tükrében vesszük sorra, remélve, hogy azok az
iskolai körülmények ak�v változtatásához is hozzájárulnak.
A témát a következő kérdések mentén közelítjük meg: Hogyan vizsgálhatók
a 21. századi vizuális nevelésének edukációs terei a hagyományos
rajztanítás neveléstörténe� megközelítésében? Melyek azok a ma is
érvényes neveléstörténe�, művészetpedagógiai modellek, melyek a vizuális

Vizuális kommunikáció

kultúra közve�tésében, a vizuális műveltség fejlesztésén keresztül
definiálhatók?
Milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre a téralakításban, melyek
alkalmasak arra, hogy a tanulókat bevonva, par�cipa�v módon
változtassunk? Milyen úton vezethetjük el a vizuális nevelés eszközeit
használva tanulóinkat saját tereik felelősségteljes, ak�v módosítása felé?
Hogyan járulhatnak hozzá a kiegyensúlyozo� személyiség fejlesztéséhez az
építe� környeze� nevelés résztvevői tervezésre, dizájngondolkodásra
támaszkodó alappillérei?

Irodalom
Böddi Zs., Keszei B., Serfőző M. és Dúll A. (2015): A megfigyelés
kutatásmódszertana – Interakciók megfigyelése integrált és inkluzív óvodai
környezetben. Gyermeknevelés, 3. 2. 29-50.
Keszei B., Böddi Zs. és Dúll A. (2019): Óvodás gyermekek csoportszobai
térhasználatának vizsgálata a térszintaxis módszerével. Gyermeknevelés, 7.
23. 45-63.
Dúll A, Somogyi K. és Tamáska M. (2021): Iskolaépítészet Magyarországon
– Örökség és megújulás. Budapest: Mar�n Opitz Bt.
Ré� M. (2011, szerk.): Kívül-Belül jó iskola. Budapest: Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet.
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DESIGNKULTÚRA MODULOK OKTATÁSI SEGÉDANYAGAINAK FEJLESZTÉSE
1 – 12. OSZTÁLYIG

Póczos Valéria
Budapes� Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium;

Moholy-Nagy Művésze� Egyetem

Kulcsszavak: designkultúra; moduláris oktatás; jelenségalapú oktatás;
integrált szemléletű tanítási módszertan; STEAM; interdiszciplináris
szemlélet

A designkultúra modulok létrehozásának célja a közoktatásban
körülhatárolt szakterüle� egységek közö� interdiszciplináris, azaz
tudományágak közö� edukációs folyamat megvalósulásának előmozdítása,
a jelenségalapú tanítási-tanulási módszerek elősegítése, a
problémamegoldó folyamatok megértése és gyakorlása.
Elméle� keret
A kidolgozo�, korcsoportonként összeállíto� modulokhoz illeszkedő
feladatlapok és útmutatók segítségével egy programon belül számos
tantárgy ismeretanyaga tanítható. A designkultúra modulok STEAM jellegű
projekt feladatokat tartalmaznak. Az eltérő szaktárgyi területek egymásra
utaltsága az azokhoz kötődő logikai következtetésmódok láncolatát hívja
elő, melyet a design sajátos, abduk�v logikai tevékenysége krea�v és
dinamikus módon vezet új ismeretek elsajá�tásához.
Módszer
A tanulás folyamatát, annak hatékony működését támogató módszerek
esetén a jelenségalapú oktatási módszereket, a projektmódszert, valamint
a koopera�v oktatási módszereket emelem ki jelen program esetén. A
tervezési feladatok mindig az ado� probléma megoldására fókuszálnak,
ahol jellemzően síkbéli, illetve térbeli alkotófolyamatok során juthatunk
számos, anyagban is megfogalmazódó megoldási lehetőséghez.
Várható eredmény
A kidolgozo� feladatlapok, útmutatók, tervezési munkafüzet és segédletek
akár konceptuális „sorvezetőként” is szolgálhatnak a designkultúra oktatás
területén, amely a fejlesztési célokat tudatosító szakmai programot és
munkát is segíthe�. A modulokhoz illeszkedő és kipróbálásra felkínált

Vizuális kommunikáció

anali�kus értékelési rendszer különféle indikátorok alapján már komplex
teljesítményszinteket, amely segí� a szükséges fejlesztési programok
megtervezését, mindamelle� láthatóvá teszi a speciális ado�ságokat,
melynek középpontjában a holisz�kus szemlélet, krea�v gondolkodás és a
problémamegoldás áll.
Oktatási jelentőség
A Magyarországon kevéssé ismert designkultúra oktatására alkalmas
módszerek és kipróbált feladatok kifejlesztése.

Irodalom
Buchanan, R. (1992): Wicked Problems in Design Thinking. Design Issues, 8,
2. 5-21.
Hainen, I. (2018): The New Educa�onal Curriculum in Finland. Improving
the Quality of Childhood in Europe, 7. 75-89.
Pais P. és Csernátony F. (2020): Designgondolkodás az iskolában
I.,Módszergyűjtemény, tanári kézikönyv.MOME
Pallag Andrea (2019): Designgondolkodás az iskolában, Problémamegoldó
gondolkodás fejlesztése a design módszerével. MOME
Lipták Ildikó, Pais Panni, Csernátony Fanni (2020). Designgondolkodás az
iskolában II., Játékgyűjtemény, tanári kézikönyv, MOME
Paál Zsuzsanna (2018): Új kvalita�v értékelési módszer a vizuális
nevelésben. Új Pedagógiai Szemle, 11–12 sz.
Groenendijk,T., Kárpá�, A. és Haanstra, F. (2020): Self-Assessment in Art
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A kutatást támoga�a:
Új Nemze� Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói
Ösztöndíj Pályázat, Pályáza� azonosító szám: ÚNKP-21-3-II
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A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG MÉRÉSE AZ 5-8. ÉS 9-12.
ÉVFOLYAMON

Simon Tünde Irén - Kárpá� Andrea
Magyar Képzőművésze� Egyetem

Budapes� Corvinus Egyetem

Kulcsszavak: vizuális kommunikáció; diagnosz�kus mérés

A vizuális kommunikáció századunk elsődleges közlésformája. A vizuális
írástudás az a képesség, mely által a személy megér� a vizuális nyelvi
elemek (pont, szín, vonal, forma, felület, fény) közlő funkcióit (Sándor,
2004; Nyíri, 2008). A környezet észlelésében, a világban való
tájékozódásban és a munka világában hasznosítható ötletek
kibontakoztatásában egyaránt jelentős szerepet töltenek be a vizualitás és
a vizuális észlelési, értelmezési és elemzési folyamat során ak�válódó
képességek (Simon, 2015). A legújabb vizuális műveltség
kompetenciamodellek is a képességek alkalmazhatóságra hívják fel a
figyelmet (Kárpá� & Pataky, 2016; Schönau & Wagner, 2016). Erre
fókuszálva dolgoztuk ki a mérőeszközeinket a Moholy-Nagy Vizuális
Modulok keretében.
A modulban a vizuális kommunikációs képesség melle� vizsgáltuk a
térszemlélet, a színpercepció és a divergens gondolkodás képességeit,
illetve fejlesztések történtek a kortárs képzőművészet tanításában (Kárpá�
et al. 2016, 2018, 2019). A méréseket online diagnosz�kus értékelési
rendszerben fejleszte� tesztekkel végeztük (Molnár & Csapó, 2019). A
kutatásban az 5-8. és a 9-12. évfolyamos tanulók ve�ek részt (N(5)=290,
N(8)=229, N(9)=313, N(12)=222).
A vizuális kommunikációs képességet absztrakció, szimbolizáció, vizuális
leképezés és modalitás váltás alképességekre bonto�uk a feladatok
kidolgozása során. Ugyanakkor korábbi kutatásokat is figyelembe véve
(Simon, 2015) a vizuális kommunikációs képességet egy olyan komplex
képességnek tekinthetjük, melynek ak�válása során egy időben több
képességkomponens is működésbe lendül, ezért a vizuális kommunikációs
képességet egységként kezeljük, az alképességeket külön nem vizsgáljuk. A
tesztek a 12. évfolyamon mérnek a legstabilabban, de mutatók a többi
esetben is kielégítők (Cronbach α (5) = 0,72, Cronbach α (8) = 0,77,

Vizuális kommunikáció

Cronbach α (9) = 0,83, Cronbach α (12) = 0,93).
A számok alapján, bár csökkenő mértékű, de a képesség folyamatos
fejlődése figyelhetőmeg (M (5) (%)=59,34 Sd (5) =13,67; M (8) (%)=70,51 Sd
(8)=12,89; M (9) (%)=72,90 Sd (9)=12,03; M (12) (%)=78,96 Sd (12)=11,24).
A vizsgálat egyik nagy jelentősége, hogy lehetőséget ad arra, hogy a
különböző képességmodulokban elért teljesítményeket össze tudjuk
hasonlítani, az esetleges összefüggéseket feltárhatjuk.
A 9-12. évfolyam átlagai közö� eltéréseket vizsgálva elmondható, hogy a
vizuális kommunikációs képességet mérő teszten elért eredmények a
térszemlélet képességét mérő tesztek eredményeivel függnek
szignifikánsan össze (t= 3,42 p <0,01). A 5-8. évfolyam átlagaiban a
térszemlélet melle� a média és a kortárs képzőművészet tanítása mutat
kimutatható, nem véletlen összefüggést a vizuális kommunikációs teszten
elért eredménnyel. Az előadásban az adatokból nyerhető további
összefüggéseket mutatunk be.

A kutatást támoga�a:
„Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása”
projekt - Magyar Tudományos Akadémia Tantárgypedagógiai kutatási
program
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A GYERMEKKULTÚRA HÉROSZAI 4.0.2.

Trencsényi László
MTA Drámapedagógiai Albizo�ság, ELTE PPK

Kulcsszavak: gyermekkultúra-történet; drámapedagógia; portré

A gyermekkultúra megjelenését – leválását a felnő�ek által felnő�eknek
készíte�, s e művekből ad usum delphini preparált, javító szándékú
„termékek” világáról - szinkronban látjuk a reformpedagógiák új
gyerekképének megjelenésével. Ennek társadalmi, gazdasági, okainak
elemzése kívül esik e szimpózium tema�káján. Kutatási feladat a
gyermekkultúra jelenségvilágának periodizációját bemutatni, ill. a XX.
század államraisonjainak viszonyát a gyermekkultúrához. Az ellenőrzö�
kultúrpoli�kát megvalósító létező szocializmus támogató viszonya
összefüggésrendszerének értelmezési lehetőségei o� munkálnak a
szimpózium szereplőinekmegközelítéseiben.Mi okozta a hetvenes években
a gyermekkultúra innovációinak szökőár-szerű megjelenését?
Folytonosság-e a kodályi program, a balázsbélai örökség? Vagy
diszkon�nuitás a szabadságküzdelmek előkészítése? Vagy a puha diktatúra
visszakeményedő ciklusaiban peremre szoríto� i�úsági kultúra aktorai
szálltak alá?
A szimpózium szereplői adalékaikkal hozzájárulnak egy á�ogó
gyermekkultúra-történet kialakításához. A portré sor feltáró munkálatok
eredménye s alkalom a gyermekkultúra emlékezetének ébrentartására is. A
XX. század jelentős aktorairól jutunk ismeretekhez. Több művésze� ág
jelesei kerülnek egymás mellé az emlékezésben, így mód adódik
egybevetésre is. A portrék felvillantják a héroszok életútját, munkásságuk
kontextusát, értékelik szerepüket a gyermekkultúra paradigmaváltása
szempontjából. Személyes emlékek fűzik össze a forráskutatásokon alapuló
beszámolókat. A gyermekkultúra értelmezésében a Bús Imre veze�e
kutatócsoport munkáiban fogalmazo�akat követjük: i� tartjuk számon a
gyermekek számára létrehozo� s segítő támogatással gyermekek által
létrehozo� eszté�kai értékű jelenségeket.
A kezdeményező szerep az MTA Drámapedagógiai Albizo�ságé; a feltáruló
életutak többsége a drámapedagógia, színházi nevelés, gyerek- i�úsági
színjáték elköteleze�je. 2019-ben Gabnai Katalinról, Mezei Éváról,
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Debreczeni Tiborról ese� szó. Majd Leveleki Eszterről, Dimény Juditról,
Bábos Tóth Lászlóról, Szakall Juditról, Kovács Andrásnéról, Várhidi A�láról,
Dévényi Róbertről, Séd Terézről, Bodóczky Istvánról, Bónis Ferencről,
Sándor Zsuzsáról, Berczik Sáráról. Most Hárs Lászlóról, Kinszki Juditról,
Varga Károlyról és Rudolf Éváról lesz szó.

Irodalom
Horváth Zs. és Novák G. M. (2017): Két modalitás találkozása: dráma- és
mozgásalapú tevékenységek. In: Kárpá� Andrea (szerk.), I.
Művészetpedagógiai Konferencia, Bp. ELTE, 56-57.
Bús I.(2013, szerk.): Tanulmányok a gyermekkultúráról. PTE, Szekszárd
Illés K. (2016, szerk.), Dráma – Pedagógia – Színház – Nevelés. OFI, Bp.
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JÁRATLAN ÚTON – HÁRS LÁSZLÓ PÁLYÁJA

Trencsényi László
MTA Drámapedagógiai Albizo�ság, ELTE PPK

Kulcsszavak: gyerekirodalom; gyermekkép; Wallon, H.

Az életrajzból tanulni: munkási�ú képe tűnik szembe, kinek természetes
útja a szociáldemokrata mozgalom, a Népszava köre. I� jelennek meg
versei, első kötete a „budapes�ség” dicsérete. (Ezért vallásgyalázás címén
büntetésre ítéli Horthy bírósága.) E periódusból származó – Erich Kästner
befolyását magán viselő gyerekregénye is a főváros kul�kus helyét állítja
központba. Erudíciója a háború után teljesedik ki. A SzDP kultúrfelelőse lesz,
s 1947-ben kiadja az életmű fő regényét, a Majd a gyerekek-et, mely a
gyerekvilág társadalmi integrálásának mintája. Az angyalföldi gyerekek nem
csupán szemlélői a főváros ostromának, a vészkorszak tombolásának, de a
„maguk módján” részt vesznek az ellenállásban, a trilógiává, majd
tetralógiává érlelt sorozat szerint: a béke társadalmának építésében.
Hárs pszichológiai tudást is szerez. H. Wallon tanításait ülte� át
munkásságába. Míg a „tetralógia” tema�kája azt sugallja, hogy az író
asszimilálódik az „új rendbe” (bár a Majd a gyerekek mondanivalója
ellentmond az 50-es évek paternalista gyerekképének), az életmű arról
tanúskodik, hogy Hárs (Lukács par�zánelmélete?) megőrizte autonómiáját.
Példánk a szerkesztésében 1952-ben napvilágot láto� Új mesekönyv, mely
nem egyszerűen a gyerekirodalomba száműzö� (jobbára Újholdas) szerzők
megjelenési lehetősége volt, de lázadás a doktriner racionalizmus
ellenében is, mely a mese műfaját az idealista világnézet forrásának
tekinte�e. Vagy a be�lto� darab is, az 1954-es év reformszellemét kifejező
kri�kus Titkos őrs, mely kiállás a bürokra�zált gyerekmozgalommal
szemben a spontán közösségi önszerveződések melle�.
Az életmű és a korszak változásainak jele: a hatvanas évektől a regényírói
toll helyébe a meseíró színes ceruzáit veszi kezébe, s a meglepő
fordulatokban, nyelvi formulákban gazdag meséket ír, visszatérő hőse Buci
királyfi (tán Korczak Matykójának van rá hatása)? Szerkesz� a Móra Kiadó
évente megjelenő mese antológiáit. Kiemelkedő ak�vitást vállal az
Írószövetség Gyermek- és I�úsági Irodalmi szakosztályában. Konferenciák
résztvevője, előadója, sajtóviták kulcsszereplője. Ekkor fogalmazza meg
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walloni alaptételre hivatkozva az „elnyomo� gyerek” kitörésének, egyben
beilleszkedésének – a gyermekirodalomban tükröződő – alterna�váit, a
„különvilág” megteremtésének vágyát (ld. cserkészet gyerekképe), illetve a
„felnő�esen” cselekvő integrálódó gyerek rajzát.
Az epilógus szomorú történet: meg nem írt regény. Arról szólt volna
megtörtént eset alapján, hogy az öntevékeny gyerekcsapat kollek�v
felhasználásra szánt nyereményét miként szedik szét a
jövedelemkiegészítésre vágyó szülők. Vége az öntevékeny gyerekközösség
illúziójának.

Irodalom
Hárs L. (1977): Interjú. Kincskereső , 7.
Hárs L. (1972): Lehetőség, létjogosultság, szükségesség. In: Rákai István
(szerk.): Olvasó I�úság. Móra, Budapest.
Petrolay M. (2013): I�úsági irodalom – gyermekirodalom. In: Tanulmányok
meséről, gyermekirodalomról. Fapadoskönyv, Budapest
Komáromi G. (2005): Elfelejte� irodalom. Móra Kiadó, Budapest.
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A TANÁRNŐ KINSZKI JUDIT - ÉS AZ EXTRA MUROS

Novák Géza Máté
ELTE BGGYK

Kulcsszavak: irodalmi-drámai tagozat; pedagóguslét; i�úságkultúra

Kinszki Judit angol és magyar szakos tanár, dráma- és színházpedagógus, a
Magyar Drámapedagógiai Társaság, a Diákszínjátszó Egyesület, a Szabad
Színházak Szövetsége alapító tagja, s jelenleg, 88 évesen is ak�v, a Sol�s
Lajos Színház tanára. Zugló díszpolgára. Várkonyi Zoltán felkérésére, 1978-
ban kapo� megbízást az irodalmi-drámai fakultáció megszervezésére a
Vörösmarty Mihály Gimnáziumban.
Személyes és szakmai életútja, családtörténete jól ismert, interjúkban és
portrékban, s riportokban is gazdagon adatolt. Ebben az előadásban a
művészetpedagógus személyiségét, performa�v, reformpedagógiai,
módszertani gyakorlatát és hitvallását idézem fel, benne az ’Extra Muros’
irodalmi drámatagozatos éveket.
A portré megrajzolása forráselemzések és a 2020 februárjában rögzíte�
narra�v interjúk alapján történik. Sarokpontjai: egy nyolcadik kerüle� fiú
reálgimnázium iskolai ünnepségeinek öröksége, erős szociális hátrányból
induló fiatalok tehetséggondozása. A VMG-s előadások, fesz�válok és
próbák pillana�elvételei: tanítványok a Tanárnő emlékezetében. Ő mindig a
há�érből facilitál, kereteket megteremtve a tanítványokért, velük együ�
dolgozva, a szó klasszikus értelmében szólítva dialógusba, bará�
kapcsolatra. Milyen is volt Mezei Éva adaptációjából fejleszte� színpadi
gyakorlat vörösmartys varázsa? Milyen volt a „bohócosztály”, avagy
provoka�v színház, az iskolai ünnepségek és versünnepek mögé rejte�
poli�kumot is bevállalva, és milyen jellemzői voltak a Tanárnő drámás
csoportjainak a 80-as, 90-es években a reformpedagógiai ethosz felől
nézve? Elsősorban pedagógus és csak ezután diákszínház-csináló: rendező,
dramaturg, író.
Művésze�ilozófia, kortárs drámairodalom, művelődéstörténet,
zenetörténet, film- és fotóművészet, színházeszté�ka, kortárs
mozdulatszínház, független színházak, tréningek és fesz�válok,
táncpedagógia, a Montágh-módszer, színházi előadások elemzése,
mesejáték-bemutatók fogyatékossággal élő gyerekeknek, anyák napi
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műsorok, ezek mind-mind az i�úságkultúra heroikus küzdelmei,
történetének darabkái az alma mater falain belül és kívül.

Irodalom
Kinszki Judit életrajza. h�ps://www.centropa.org/hu/biography/kinszki-
judit
Kinszki J.: Szerelem papírrepülőn. h�ps://www.centropa.org/hu/centropa-
cinema/judit-kinszki-love-paper-airplane
Kazinczy V.: Drámapedagógia, gyerekszínjátszás egy életen keresztül. h�p:/
/www.tani-tani.info/kinszki_judit
Telegdi B. (2005): Múl�eltáró beszélgetések. h�p://letoltes.drama.hu/
DPM/2001-2010/2005.k2.pdf
Fekete A. (2015): Interjú Kinszki Judi�al h�ps://felonline.hu/2015/02/24/
interju_kinszki_judi�al/
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DEMOKRATIKUS ÉS KÖZÖSSÉGKÖZPONTÚ MŰVÉSZETI NEVELÉS AZ
ÁLLAMI RÁDIÓBAN ÉS -TELEVÍZIÓBAN – VARGA KÁROLY ÉS MŰSORAI

Morva Péter
Pannon Egyetem

Kulcsszavak: gyermekrádió; életmű; zenei ismere�erjesztés

A hetvenes-nyolcvanas évek a gyermekkultúra aranykoraként számos, a
művészetpedagógia számára kiemelendő és megemlékezésre méltó
nevelőszemélyiségnek biztosíto� há�eret. A hajdani Magyar Rádió I�úsági-
és Gyermekosztályának (és közben a Magyar Televízió I�úsági Osztályának)
munkatársaként Varga Károly a kezdetektől fogva országszerte kereste
riportalanyait az említe� és mára nyom nélkül megszüntete�
műsorosztályok „arcaként” és állandóan úton lévő „képviselőjeként”.
A folyamatosan mindenhol lét (nemcsak a műsorújságban, hanem fizikai
valójában is) jótékony hatással volt a hallgatóival-nézőivel kialakíto�
személyes kapcsolatokra, mintegy a gyermekrádiózás és -televíziózás utazó
követeként képviselve a műsorszolgáltatók azon célkitűzését, hogy a
gyerekek alakítói is legyenek a műsoroknak. Varga műsoraiban így a
versengő fiatalok vetélkedését, muzsikáló fiatalokkal készíte� riportokkal
éle�örténeteik szakaszait, koncer�ermekben zajló jó szándékú beavató
műsorvezetéseket és a zenei klubéletet rögzíte�ék.
Az előadás bemutatja, milyen műsorok voltak ezek, milyen kánon mentén
készültek, hol és hogyan helyezkedtek el a Rádió és Televízió akkori
arculatában, milyen kommunikációs norma szerint zajlo�ak az interakciók
akkor egy „rádiós-televíziós nevelő személyiség” és „növendékei” közö�,
amikor mindenkihez még egyéni utakon tudo� (és kelle�) eljutni. Hogyan
lehete� fenntartani a nevelési helyzetet, miközben a fiatalokkal mindig
szimmetrikus viszonyban állt, hogyan tudo� és kelle� pedagógiai nevelői
szerepeit adap�van alakítania a többi műsor esetében, legyen szó pl. a
vetélkedők „játékmesteréről”, a klubélet „mozgalmi vezetőjéről”, vagy egy
televíziós produkció visszafogo�, de mégis figyelemfelhívó „showman-
jéről”, miközben az interakciós szintek is folyamatosan eltértek egymástól (a
magányos előadástól az osztálytermen keresztül a szabadidős térig). Elemzi
azokat a tanuláselméle� felfogásokat, amelyek az ado� műsor
módszertanától függően változtak, és kitér a fiatalok kortárscsoportjainak
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bevonási kísérleteire (közreműködőként, sőt gyerekriporterként), valamint
egy másik médiumra átugorva egy játékos foglalkoztató könyv megírásának
történetére is. Mindezt a megőrizve megtartani jegyében, hivatkozást adva
a jövő gyermekkultúrát közve�tő médiumai számára.

Irodalom
Friss G., Szabó H. és Varga K. (1969): Játszunk zenét! 1. Hol volt, hol nem
volt... Zeneműkiadó, Bp.
Friss G., Szabó H., Varga K. (1969): Játszunk zenét! 2. Most légy okos,
Domokos!. Zeneműkiadó, Bp.
Gyombolai B. (2020), Muzsikáló gyermekrádió.Magyar Tudomány, 12. sz.
Varga K. (1968), Az ízlés és a műsorpoli�ka szociológiájáról. Magyar Rádió
és Televízió, Budapest.
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„A DRÁMAPEDAGÓGIA TALÁLKOZOTT VELEM…” RUDOLF OTTÓNÉ
GALAMB ÉVA ÉLETÚTJA

Patonay Anita
Káva Kulturális Műhely

Kulcsszavak: drámajáték; pedagóguslét; a�tűd

Nahalka István kérdésére „…mi a szerepe a pedagógusnak a tanítási-
tanulási folyamatok irányításában?” Rudolfné Galamb Éva munkássága
választ ad, amely pedagógusi és a szűkebben drámapedagógusi
működésből fakad, ugyanis lehetőséget biztosít a gyerekeknek és felnő�
tanítványoknak arra, hogy játékon, tanuláson keresztül fejleszthessék
kri�kai gondolkodásukat, emlékezetüket, külvilág irán� érzékenységüket,
véleményalkotásra késztesse őket. E megfigyelések, tapasztalatok jelenleg
tanítványokban élnek tovább, Rudolf O�ónéról ugyanis alig található
kutatható forrás. Drámapedagógus, magyar-történelem szakos tanári
végze�séggel. Pályáját meghatározta mindkét szakma. Magyar-történelem
szakos tanárként drámatanári szemléletet vi� be tanítási helyzetekbe,
drámatanárként fontos volt számára a tudásmegosztás is a következő
kontextusban: „az irodalmi anyag (…) nem cél, hanem eszköz.” Először a
tanításához hívta segítségül a játékot, az együ� gondolkodást, a közös
alkotást mint módszert, vagyis a drámapedagógia alapelemeit. Játékos
gyakorlatokra építő szaktanári gondolkodása megtalálható könyveiben.
Elköteleze�: a mai napig dolgozik az általa s tanítványai alapíto�a
műhelyben, a Fészekalja Klubban.
1997-ben fogalmazta meg egy tantervi tema�kában azt, hogy a drámajáték
nem azonos a gyermekszínjátszással, nem jelen� az olvaso� vagy
megtekinte� drámák műelemzését, hogy a drámapedagógia a XX. századi
személyiségközpontú reformpedagógiák egyike. A személyiségre figyelő
gyermekközpontú tevékenységet a játékra, a cselekvésre alapozta. A játék
pedig nem cél, hanem eszköz. Tanításai során mindig hangsúlyozta, hogy a
drama�kus játékok együ�játszást, közös élményt jelentenek, az
alkotójátékok cselekvést, ak�vitást, empá�át, toleranciát igényelnek a
gyerektől és a pedagógustól egyaránt, partneri viszonyra építve. Az általa
vezete� drámaóra a résztvevők fantáziájára épít, az eszköztelenség, a
játékosság, az ak�vizálás jellemzi őket. Éva néni olyan tanári/drámatanári
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a�tűdöt mozgósít, ad tovább, amely fókuszában a türelem, a nyito�ság, az
elfogadás, és a bizalom áll. A prezentáció Rudolf O�óné Éva pályáján
keresztül rávilágít arra, hogy milyen pedagógusi/drámapedagógusi
gondolkodásmódot meghatározó megfogalmazások, a�tűdök jö�ek létre
Éva néninek köszönhetően a drámajátékkal kapcsolatban, melyek a mai
napig hatnak a drámapedagógusi működésünkre, gondolkodásunkra.

Irodalom
Kaposi L. (2001, szerk.): Drámajáték óvodásoknak. Magyar
Drámapedagógiai Társaság, Bp.
Nahalka I. (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemze�
Tankönyvkiadó, Bp.
Rudolf O. (1980): Helyze�eremtés az anyanyelvi órán. Tankönyvkiadó, Bp.
Rudolf O. (2004): Olvasmánynapló Gárdonyi Géza Egri csillagok című
regényéhez. Nemze� Tankönyvkiadó, Bp.
Rudolf O. (1997): Dráma-drámajáték, Drámapedagógiai Magazin, 1997/k.
13.
Csörgei A. (2019): Értékteremtés drámapedagógiával.Új Köznevelés, 5-6. sz.
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DIGITÁLIS MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÁTÁLLÁSOK: DIGITÁLIS MÚZEUM ÉS
MÚZEUMPEDAGÓGIA; OKTATÁST TÁMOGATÓ MÚZEUMI TARTALMAK

Albrecht Zsófia - Somogyi-Rohonczy Zsófia - Kempf Katalin
ELTE PPK NDI

Kulcsszavak: múzeumpedagógia; digitális oktatás; online múzeum

A 21. század technológiai fejlődése, társadalmi és gazdaság változásai, a
kulturális diverzitás újraértelmezte a múzeumok szerepét és feladatait. A
globális trendek közül a digitális forradalom folyamatosan új lehetőségeket
ad a múzeumoknak (Fleming, 2019). A pandémia kitörése rákényszeríte�e
a legtöbb múzeumot, hogy jelenlegi működését átgondolja; az online térbe
való átállás megújíto�a a múzeumok tartalmai kínálatát és
múzeumpedagógiai foglalkozásaikat is. A mindennapok digitális térbe való
átrendeződése magában foglalta az oktatást is, így a múzeumi honlapokra
felkerült online tartalmaknak többek közö� egyik célja, hogy mind a
pedagógusokat, mind a tanulókat segítsék az oktatás és tanulás
folyamatában.
Az előadás során a 2021. őszén indult kutatásunk jelenlegi státuszát és
eredményeit kívánjuk bemutatni; kutatásunk elsődleges célja a
felhasználók múzeumi honlapokat és közösségi oldalakat (Facebook,
Instagram, YouTube) érintő felhasználási szokásainak feltérképezése és
vizsgálata 2020. március és 2021. májusa közö� időszakban; a kutatásban
megneveze� múzeumok online múzeumpedagógiai jelenlétének, az online
tartalmakat létrehozó folyamatainak tanulmányozása.
A kutatás során elsők közö� került sor egyszerre a felhasználók és a
múzeumi szakemberek szemszögéből történő vizsgálatra. Mindkét csoport
számára kérdőívet készíte�ünk, valamint interjúkat ve�ünk fel a múzeumi
dolgozókkal (ezek kitöltése, felvétele és értékelése folyamatosan tart). A
múzeumi honlapokat tartalomelemzés módszerével vizsgáljuk. A felhívást
országosan 30 múzeum számára küldtük ki, ebből 19 intézmény jelezte
vissza részvételét.
A vizsgálatunk egyik fő célja a pedagógusok online múzeumhasznála�
módjának megismerése, hiszen a zárva tartás időszaka ala� a múzeumok a
távoktatást segítő tartalmak fejlesztésére és biztosítására helyezték a
hangsúlyt. Ugyanakkor a korábban még nem feltérképeze�, digitális
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tartalmak előállításának folyamatai, mechanizmusa, azok megértése
jelentős segítséget jelent majd a muzeális intézmények számára.
Kutatásunk pozi�v fogadtatásban részesült az intézmények részéről, hiszen
olyan kérdéseket vete� fel, mely a múzeumi és múzeumpedagógiai
szolgáltatások szempontjából meghatározó irányokat jelöl ki a következő
években.

Irodalom
Fleming, D. (2019): Global Trends in Museums. Museum Interna�onal, 71.
1-2. 106-113.
Koltai, Zs. (2020): Múzeumpedagógia az online térben. Tudásmenedzsment,
21. Különszám 1. 142–152.
Ru�kay Zs. – German K. (szerk. 2017): Digitális Múzeum. Múzeumi iránytű
12. Moholyi-Nagy Művésze� Egyetem, Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

A kutatást támoga�a:
ELTE „Doktori Projektek” konzorciális kutatás-támogatási pályázat
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MÚZEUMI ÉLMÉNY ÉS FELFEDEZÉS ÓVODÁSOK SZÁMÁRA – EGYETEMI
HALLGATÓK GYERMEKSZEMLÉLETÉNEK VÁLTOZÁSA ÓVODÁSOK

MÚZEUMI TANULÁSÁRÓL

Kolosai Nedda
ELTE TÓK

Kulcsszavak: múzeum; kulturális játszótér; gyermekkultúra; óvodások

Az oktató, nevelő múzeum eszméje, a múzeumok tanulási helyszínként való
alkalmazása reformpedagógiai gyökerű. A 19. század végénmegfogalmazo�
újszerű gondolatok, múzeummal kapcsolatos pedagógiai gyakorlatok a
kényelmes hétköznapi gyakorla�á váló tanításnak és tanulásnak hadat
üzenő, új utakat kereső pedagógiai magatartás máig érvényes példái
(Pukánszky, 1999).
A témában végze� kutatásaink tapasztalatait felhasználva feltételeztük,
hogy megfelelő felsőoktatáspedagógiai módszerek alkalmazásával pozi�vvá
formálhatjuk pedagógus hallgatóink múzeumi tanuláshoz fűződő
a�tűdjeit. Kutatásunkkal és programfejlesztésünkkel célunk, hogy
hallgatóink képessé váljanak a társadalom széles rétege felé közve�teni azt
a tudást, mellyel elősegí�k a generációk közö� párbeszédet, a
kultúraátadás természetes és intézményesült folyamatainak váljanak
tudatos facilitátoraivá. A program folyamán képessé válnak a különböző
műveltségi területeken és diszciplínákban elsajá�to� tudásuk integrálására,
a gyermekkultúra-játékkultúra ak�v formálására, például múzeumi
környezetben.
Kutatásunk ezen részében arra keressük a választ, milyen metaforikus
képekben jelenik meg az óvodáskorú gyermek a múzeumban, a hallgatók
nézőpontjából. Megvizsgáljuk, vajon hogyan változik gyermekszemlélete a
vizsgálatba bevont személyeknek a kurzus, a félév, a tanulási folyamat
végére? (A válaszok egy részét más módszerrel 2021-ben feldolgozta Aggné
Pirka Veronika.) A kutatás vizsgálja, hogy pedagógus egyetemi hallgatók
szerint milyen legyen a múzeum, amelyik óvodásokat fogad, valamint azt,
hogy óvodások tanulásában milyen kitüntete� szerepe lehet a múzeumnak
egyetemi hallgatók szerint.
Kvan�ta�v és kvalita�v kutatásunkban 197 pedagógusjelöltet és
pedagógust kérdeztünk múzeumban tanuló óvodás gyermekekről alkoto�
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nézeteikről. A kutatás nyílt kérdéseire kapo� válaszokat, valamint a kitöltők
által alkoto� metaforákat tartalom- és metaforaelemzéssel dolgoztuk fel.
Az előadásban bemutatásra kerülő eredmények sokrétűek. A múzeumban
tartózkodó óvodásról kialakíto� metaforákban megjelenik az óvás, a
védelem, az ártatlan és �szta, cselekvő gyermek képe, azaz a
reformpedagógia gyermekképe. Az ide vezető út a macska egy
porcelánboltban metaforától a felfedező, aktor, kíváncsi, élményeket gyűjtő
Alízzá válik Csodaországban, azaz mind a gyermek, mind a hely fogalma
alapvetően megváltozik a hallgatók gondolkodásában. Az óvodásokat
fogadó múzeumról pontosan, szakszerűen megfogalmazzák elvárásaikat:
ismerjék az életkori sajátosságokat, adjanak teret a mozgásnak, a (hangos)
beszédnek, cselekvésnek.
Kutatásunk, köz- és felsőoktatás-fejlesztési munkánk gyakorla� pedagógiai
jelentősége új kulturális játszóterek teremtése óvodások számára a
múzeumban, valamint egyetemi hallgatók társadalmi státuszához, meglévő
tudásához, kulturális szokásaihoz képes� gondolkodásának, tudásának,
múzeumhoz való a�tűdjének pozi�v irányban való formálása.

A kutatást támoga�a:
TINLAB, Társadalmi Innovációs Nemze� Laboratórium
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MÚZEUMPEDAGÓGIA NÉPSZERŰSÍTÉSE A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN
HOGYAN HOZ ÖSSZE EGY MESTERPEDAGÓGUSI PROGRAM ÁLTALÁNOS

ISKOLÁT, MÚZEUMOT, EGYETEMET?

Schlichter-Takács Ane� - Csimáné Pozsegovics Beáta
MATE Kaposvári Campus

Kulcsszavak: pedagógusképzés; múzeumpedagógia

A krea�vitás, nyito�ság, innova�v gondolkodás alapvető elvárás a
pedagógusoktól, pedagógusjelöltektől. A tanítási-tanulási folyamat célját és
tartalmát érintő kihívások gyakran újszerű megoldásokat kívánnak, s sok
esetben túlmutatnak az óvoda, iskola falain. Nagyszerűen használható
tanulási színterek lehetnek például a múzeumok. A szórakozva, játszva
tanítás/tanulás elvére épülő, élményközpontú színes múzeumpedagógiai
módszertan a pedagógusok számára számos lehetőséget nyújthat. Ennek
hangsúlyozására ma már pedagógusképzéseinken kiemelt figyelmet
fordítunk.
Intézményünkben a múzeumpedagógia tanításának jelentős múltja van. Az
iskola és múzeum kapcsolatának erősödésére irányuló hazai törekvések
hatására a pedagógusképzéseinken is teret kapo�, s egyre nagyobb
hangsúlyt kap a múzeumpedagógia népszerűsítése, a múzeumok óvodai,
iskolai tanulást támogató szerepe. Ak�v kapcsolatban vagyunk a város és
vonzáskörzetének múzeumaival. Szakmai partnerként támogatjuk egy
mesterpedagógusi program eredményes megvalósítását.
A mesterpedagógus munkahelye, egy „Múzeumbarát iskola” pedagógiai
programjának több sajátos vonása is van. Ilyen a MindLab második
osztálytól történő osztályszintű bevezetése, a projekt alapú oktatás
rendszeres alkalmazása, művésze� iskolával szoros kooperáció, és ami
minket közvetlenül érint, és együ�működésünk alapját adja, a
múzeumpedagógia beépülése az intézmény pedagógiai programjának helyi
tantervébe. Az iskola és a múzeumok, különösen egy intézmény közö�
szoros és rendszeres sokrétű kapcsolat alakult ki, mely a
múzeumpedagógiai foglalkozások látogatásán túl egymás munkájának
kölcsönös támogatására is kiterjed, tehát a pedagógusjelöltek számára
mintaszerű tanulási terep. A mesterpedagógusi program célja az iskolán
kívüli tanórai gyakorlatok számának növelése, népszerűsítése, a
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pedagógusjelöltek érzékenyítése a múzeumpedagógia, a projektoktatás
módszertana iránt, a pedagógusjelöltek gyakorlatszerzése (hospitálásokkal,
mikrotanításokkal, múzeumi terepmunkával).
Előadásunk célja bemutatni, hogyan illeszthető be a múzeumpedagógia az
alsó és felső tagozatosok helyi tantervébe s hogyan láthatják,
tapasztalhatják meg mindezt testközelből pedagógus hallgatóink.

39



ALKOTÓ-FEJLESZTŐ MESETERÁPIÁS FOGLALKOZÁSOK SZEREPE A
PEDAGÓGIAI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉBEN

Kövecsesné Gősi Viktória
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Kulcsszavak: alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozások;
pedagógusképzés; pedagógiai képességek

Ma a pedagógusokkal szemben megfogalmazo� elvárások nagyon
sokrétűek. Számos szerepnek kell egyszerre megfelelni, rugalmasan
alkalmazkodni a megváltozo� társadalmi körülményekhez, a digitális
kultúra kihívásaihoz és az iskolába bekerülő digitális bennszülö�ekhez. Az
iskolákban megjelenő személyiségek fejlesztése, nevelése-oktatása talán
soha nem rejte� annyi kihívást magában, mint jelen korunkban. Formann
szerint „A tanár marad az, aki mo�vál, támogat, visszacsatol, segít,
partnerként kezeli a diákokat, megkeresi azokat a módszereket,
tanulásszervezési eljárásokat, amelyben a diákokat ak�vizálhatja,
támaszkodhat korábbi tudásukra. A közösen meghatározo� célok
megvalósítását irányítja, segí� az egyéni tanulási utak, tanulási stratégiák
kialakítását. Ehhez ismerni kell diákjait, rugalmasan kell alkalmazkodnia a
változó feltételekhez, pozi�v a�tűddel, krea�van kell közelítenie az újabb
és újabb kihívások felé. Fontos számára tanítványainak sikeressége.
Egyszóval: „netgeneráció-kompa�bilissé” (Formann, 2014.) kell válni. A jó
tanár nyito�, elköteleze�, dinamikus, innova�v, elfogadó a�tűddel
rendelkezik, bízik tanítványaiban, kollégáiban, vezetői kompetenciákkal bír
(Szabó, 2014).
A pedagógus sikerének kulcsa a saját személyiségében rejlik. Abban, hogy
érzelmi intelligenciája milyen módon tudja támogatni, segíteni a szakmai,
pedagógiai, módszertani tudásának kibontakozását. Az érzelmi
intelligenciának akár személyes, akár szociális területeit vesszük
vizsgálódásunk középpontjába, minden területe szükségszerű ahhoz, hogy
a pedagógus a hivatását ne csak hatékonyan gyakorolja, hanem pozi�v
megéléssel, megelégedéssel, harmóniával. Ez a tanulók számára a siker
egyik alapfeltétele.
A tanítóképzésben fontos feladatunknak tartjuk hallgatóink
személyiségének, az érzelmi intelligenciájuk részkompetencia területeinek
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fejlesztését. Az előadás ennek a folyamatnak egy részterületét mutatja be,
melyben alkotó – fejlesztő meseterápiás foglalkozások segítségével valósul
meg a hallgatók pályára való felkészítése. A meséknek nagy szerepe van a
mindennapi életünkben, az oktatásban, a gyógyításban. Boldizsár Ildikó
szerint az egészséges mentális fejlődéshez nagy szükség lenne annak a
komplex tudásanyagnak az átadására, amely évszázadokon keresztül
folyamatosan megtörtént, aztán egyszer csak megszakadt. Ez azért is
lényeges, mert a mesék olyan lé�ontosságú tapasztalatokhoz ju�atják a
gyerekeket, fiatalokat, amelyek megkönnyí�k a külső és belső világban való
eligazodásukat. (Boldizsár, 2019)
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MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI LEHETŐSÉGEK EGYHÁZI MÚZEUMBAN

Kondor Boglárka
Evangélikus Országos Múzeum

Kulcsszavak: művészetpedagógia; élményalapú tanulás; önkifejezés

Napjaink tömeg-kommunikációtól átsző� világában, a felénk áramló
rengeteg információ egyrészt a számunkra leghasznosabb ismeretek
legpontosabb kiszűrésére ad okot, másrészt pedig arra, hogy a számos,
minket érő vizuális és akusz�kus inger kezelésére megfelelően kifejlesszük
készségeinket. Manapság ezért nagy hangsúlyt helyeznek a pedagógiában a
vizuális és zenei nevelésre, valamint a kulturális kompetenciák fejlesztésére.
Az egyházi múzeumok ilyen szempontból talán kicsit szerencsésebb
helyzetben vannak, hiszen a zenepedagógia és a vizuális nevelés
könnyebben kiaknázható az egyházzenei és a művésze�örténe� ismeretek
bevonásával.
Jelen előadásban olyan szakmai tapasztalatokat mutatok be, melyek
kifejeze�en egyháztörténe� arcula�al rendelkező múzeumban
lebonyolíto�, tema�kus múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz kötődnek. A
művészetpedagógiát megvalósítani kívánó múzeumi órák - melyeknek
célközönségét főként egyházi intézmények óvodásai és iskolásai képezik - a
zenei és a vizuális nevelést helyezik középpontba, melyhez szervesen
kapcsolódik a kulturális és krea�v kompetenciák fejlesztésének, valamint az
informális környezetben zajló élményalapú, kötö�ségektől mentes,
szórakoztató tanulás megvalósításának szándéka. A foglalkozások célja
továbbá a kényszermentes önkifejezés lehetővé tétele akár a zene, akár a
képzőművészet terén, az improvizációs készség fejlesztése, valamint a
szabad asszociáció kibontakoztatása egy-egy láto� vagy hallo� alkotás
kapcsán.
Az előadásban a rövid elméle� há�ér ismertetését néhány, múzeumi jó
gyakorlat során alkalmazható művészetpedagógiai példa bemutatása
köve�, először a zenei, majd pedig a vizuális neveléshez kapcsolódva,
melyek segíthe�k a jelenlévő kollégákkal történő tapasztalatcserét és
tudásmegosztást. Az előadás zárásában röviden kitérek a foglalkozások
lebonyolítása során szerze� tapasztalatokra, ismertetem az előremutató
eredményeket, valamint kitérek a további művészetpedagógiai

Művészet - tér – mozgás

lehetőségekre is.
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TÉR-MOZGÁS-JÁTÉK – EGY KIÁLLÍTÁS GAZDAG ÉLETE

Vásárhelyi Tamás

Kulcsszavak: geometrikus; absztrakt; átjárás; interak�v, plasz�ka; biológia;
fizika

Cél: A Konok Tamás (1931-20019) nemzetközi hírű, Kossuth-díjas
festőművésszel közös kiállításunknak, a kiállítás hatásának, kiállítótér
melle� „életének” bemutatása.
Elméle� keretek: A kortárs művészet befogadásának problémái a
szakirodalmon kívül a művészetpedagógiai közbeszéd tárgyát is képezik.
Ugyanígy közbeszéd tárgya a természe�udományos tantárgyak és szakok
irán� érdeklődés fogyása is. A tárgy és a néző/befogadó közö�
moderációnak, illetve a tudományos ismere�erjesztésnek számtalan
formája létezik, ezennel egy új formát hoztunk létre.
1985 óta foglalkozom interak�v múzeumi kiállítások készítésével,
gyermekjátékok tudományos ismeretszerző használatával, 2018 óra pedig
együ� dolgoztunk közös kiállításunkon (h�ps://www.deak17galeria.hu/
kiallitasok/ter-mozgas-jatek/). Konok Tamás sokszor éteri, geometrikus
absztrakt képeivel párosítva én fából készült interak�v eszközöket, mobil
faplasz�kákat mutatok be. Utóbbiak biológiai, illetve fizikai jelenségekkel
való játékos kísérletezgetésre is alkalmasak.
Módszerek: Tudományos igényű vizsgálata ezen útkereső játéknak nem
volt, a vele kapcsolatba kerülő szakemberek azonban többféle
„használatra” alkalmasnak, érdemesnek találták az anyagot. Az első
kiállításon, a Deák17 Gyermek és I�úsági Galériában alkalmi tudományos
játszóházat működte�em, i� készült a katalógus, rajztanároknak és
múzeumpedagógusoknak szerveztünk továbbképzést. A Ludwig
Múzeumban videósorozatot forga�unk e ke�ős megközelítésről (Összjáték
I-IV, h�ps://www.youtube.com/watch?v=3JA_yTBAhs8&t=370s).
A Déri Múzeumbanmúzeumpedagógiai füzet jelent meg, a Janus Pannonius
Múzeum Csontváry Múzeumában biológiaórát tarto�am, a Móra Ferenc
Múzeumban ismét továbbképzésre jönnek majd rajztanárok és
múzeumpedagógusok is, és egy újfajta AR bemutatásra is készülünk (h�ps:/
/moramuzeum.hu/ter-mozgas-jatek-konok-tamas-kepzomuvesz-es-
vasarhelyi-tamas-biologus-rendhagyo-kiallitasa-a-fekete-hazban/).
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Eredmények, relevanciák: A fen�ekben bemutato� szakmai érdeklődésből
és áldozatvállalásból, illetve személyes reflexiókból, Bodóczky István és
Sinkó István kri�káiból, valamint a vendégkönyvi bejegyzésekből az az erős
következtetés vonható le, hogy ez a ke�ősség sokféle látogatónak (és
játékosnak) segít a művészet és a természe�udomány határain át-átlépni
úgy is, hogy a kiállításban nem volt személyes tárlatvezetés vagy
foglalkozás, a látogatók magukra voltak hagyva a tárgyakkal. Mérhető
hatásról nem készült vizsgálat.
Korunkban, amikor az emberek egyre jobban elfordulnak a természe�ől és
a természe�udományos jelenségek megértésének igényétől is, a kortárs
művészet iránt érdeklődők számára történő erede� interpretáció legalább
e szűk körben segíthet kicsit a problémán. Ez nyilván fordítva, de ugyanígy
igaz a játékok és a tudományos jelenségek iránt érdeklődők esetében is, az
absztrakt művészet befogadására vonatkozóan. Pedagógusok pedig
ötleteket kaphatnak az anyagból a saját tanítási gyakorlatuk során tárgyak
használatához.
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A MŰVÉSZETPEDAGÓGIA A MŰTÁRGY MEGHOSSZABBÍTOTT ÁRNYÉKA?

Szeivolt Katalin
Hopp Ferenc Ázsiai Művésze� Múzeum

Kulcsszavak: múzeumpedagógia; tapasztala� tanulás; McLuhan

Előadásom címe Ralph Waldo Emerson amerikai esszéíró, költő, unitárius
lelkész és a 19. századi transzcendelista mozgalom vezetőjének gondolatát
kölcsönzi, aki azt írja, hogy „Minden nagy intézmény egyetlen ember
meghosszabbíto� árnyéka.” (‘Every great ins�tu�on is the lengthened
shadow of a single man.’) Herbert Marshall McLuhan kanadai tudós és
filozófus szintén a maga teóriájára alakíto�a Emerson állítását, ő azt
gondolja, hogy a digitális világ az ember meghosszabbíto� árnyéka.
Találónak érzem ezt az allegóriát saját múzeumpedagógiai gyakorla�
tevékenységem á�ogó megnevezésére, amely a képzőművésze�
művészetpedagógián alapszik. Továbbá szeretném megemlíteni McLuhan
„technológiai determinizmus” elméletét, amelynek tételeit ő maga
puhatolózásoknak ('so� shi�s') neveze� – és nem tudományosan
megalapozo� elméleteknek, ugyanakkor rám nagy hatással bírt. A
gyakorla� művészetpedagógiában művészként és tanárként folyamatosan
teremtő munkát végzek, együ� végzünk a foglalkozáson résztvevőkkel.
Célom, hogy ennek az oda-visszaható, gyakorlatban megvalósuló alkotó
folyamatnak a mechanizmusát szeretném elméle� úton is
megtapasztaltatni.
Foghtűy Krisz�na a művésze� nevelést a műtárgyakkal való nevelésnek
nevezi. A művészetpedagógiának feltétlenül szüksége van műtárgyakra,
vagy elég a „meghosszabbíto� árnyékuk” az alkotói folyamathoz? Mikre,
kikre, milyen eszközökre, milyen módszerekre van szükség, hogy
maradandó érték szülessen egy művészetpedagógiai foglalkozáson?
Mennyire változnak ezek a tényezők, mármint a „mik, kik, milyenek és
hogyanok”, mit lehet kezdeni a változásaikkal és hatásukkal annak
érdekében, hogy továbbra is valóságos élmény legyen a
művészetpedagógia?
Felvetésem: a meghosszabbíto� árnyék lehetne a mi teremtő esélyünk. Az
elsődleges teremtő a művész, aki létrehozza a műtárgyat, a másodlagos
teremtő a pedagógus, aki közve�� a műtárgy üzenetét. A közve�tésen, a
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pedagógus médium szerepén van a hangsúly a művészetpedagógiában.
Ahogy McLuhan mondja: „A médium maga az üzenet.” Isten semmi másra
nem vágyik szüntelenül, csak a mérhetetlen megtapasztalásra, bárminek a
megtapasztalására trillióféle módon - rajtunk, embereken keresztül. Isten
megtapasztaltatja magát általunk. Nincs jó, és nincs rossz, csak a
kíváncsisága és a megtapasztalás utáni vágyát hagyja ránk, amelynek egyéni
teremtői vagyunk. Módszere a megtapasztaltatás, velünk. A
művészetpedagógiában engem szintén ez a szenvedély, ez a kíváncsiság
hajt. Ebben a „digitális mennyországban” még mindig hiszek az öt
érzékszerven alapuló megtapasztaltatásban, és az egyéni-résztvevői
teremtő energiákban - kivétel nélkül.
Kutatásom teljes mértékben gyakorla� és kísérletező jellegű: két vagy
három (a harmadik jelen-kutatás) múzeumpedagógiai projektet szeretnék
bemutatni és elemezni a fen�ek értelmében - videóinstalláció (25-30
perces) kíséretében, amely a Hopp Ferenc Ázsiai Művésze� Múzeumban
folytato� művészetpedagógiai kutató tevékenységről szól.
Poszter:

A fotó há�ér-története:
Egy ismerősöm unokahúga, aki egy óvodáskorú
gyermek, úgy használja a telefont, hogy
madártollal rajzolgat, illetve írogat a képernyőre.
A madártollat magánál hordja a kislány, és
amikor helyzet adódik, elkéri édesanyjától a
telefont és rajzolgat rá. Számomra megdöbbentő
ez a párosítás: digitális eszköz természetes
eszközzel! McLuhan három üzenet-�pust
különböztete� meg: message, massage és mass-
age. Ez a fotó, illetve a rajta látható gyermeki
konstelláció lehetne a negyedik üzenet…
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CSILLAG-CSOPORT - INTELLEKTUÁLIS KÉPESSÉGZAVARRAL ÉLŐ
SZEMÉLYEK SZÁMÁRA TERVEZETT DRÁMAPEDAGÓGIAI PROJEKT

MÓDSZERTANI JELLEMZŐI

Simon Mátyás - Czakó Gabriella
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Kulcsszavak: alkalmazo� dráma; drámapedagógia; intellektuális
képességzavar

A magyar gyógypedagógiai és drámapedagógiai diszciplína önmagában
mind jelentős akadémiai múl�al rendelkezik, jelenleg azonban a ke�ő közös
metszetében aránylag kevés tudományos jellegű munka áll rendelkezésre –
ezzel együ� a két terület összevonásában nagy a potenciál (Novák, 2017).
Jelen előadásban egy olyan projekt kerül bemutatásra, amelynek során
felnő� intellektuális képességzavarral élő személyek találkoztak nagyrészt
először drama�kus tevékenységformákkal. Mindez egy olyan folyamat
keretein belül zajlo�, amit kifejeze�en az értelmileg akadályozo� felnő�
populáció számára releváns pedagógiai területek határoztak meg. Az eddig
két turnusban megvalósult programnak résztvevői többségében
intellektuális képességzavarral élő személyek voltak, emelle� a
foglalkozások tervezése ala� kiemelt hangsúlyt kapo� az egyéb társuló
(mozgásbeli-, érzékszervi, pszichoszociális) fogyatékosságok figyelembe
vétele is.
Előadásunk során a témába vágó szakirodalmak á�ekintésén keresztül belül
bemutatjuk azokat az ado� populációra és csoportra jellemző
specifikumokat, amelyek meghatározták az alkalmak témáit, a releváns
gyógypedagógiai ismeretek (Lányiné, 2013) és a drámapedagógia
módszertan általános alapelveinek (Kaposi, 2013) ötvözésére alapuló
tervezési folyamatot, majd a megvalósult program bemutatásán keresztül
annak empirikus tapasztalataira építve ismertetjük azokat a
következtetéseket, amik meghatározó elemei lehetnek hasonló jellegű
projektmunkák kialakításának, kitérve az ilyen �pusú folyamatok aktuális
kérdéseire is.
A Csillag-csoport foglalkozás-sorozatait az életvezetési készségek, az
önismeret, ön- és társas reflexió fókuszaival terveztük. Munkánk során
mul�diszciplináris módszertani megközelítést alkalmaztunk: a folyamatok
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drámapedagógiai, gyógypedagógiai és pszichológiai aspektusainak
érvényesülését a különböző területeken képze� szakemberek biztosíto�ák.
Koncepciónk alapját az az elgondolás adta, hogy az egyes drama�kus
tevékenységformák alkalmazásakor a gyógypedagógiai és a pszichológiai
szempontból heterogén csoport tagjainak sajátos igényeit figyelembe véve
végezzük az adaptálást. Előadásunk során a módszertani elvek
szinte�zálásának leírásán keresztül vesszük sorra az egyes munkaformák
adekvát használatának lehetséges módjait, és arra is keressük a választ,
milyen erősségei és nehézségei lehetnek egy ilyen jellegű folyamatnak, és
milyen perspek�vákat hordoz magában az intellektuális képességzavarral
élő személyekkel való drámamunka.

Irodalom
Kaposi L. (2013, szerk ): Drámapedagógiai olvasókönyv. Javíto� kiadás.
Marcibányi Téri Művelődési Központ, Budapest.
Kempe, A. (2013): Drama, Disability and Educa�on. Routledge, London &
New York.
Lányiné Engelmayer Á. (2012): Intellektuális képességzavar és pszichés
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Novák G. M. (2017): Egy inkluzív drámapedagógia felé. In: Nagy Á. (szerk.):
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FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉGEI A
SZÍNHÁZ- ÉS TÁNCMŰVÉSZETBEN

Boskovits Éva, Novák Géza Máté
ELTE BGGYK

Kulcsszavak: fogyatékosak�vizmus; performa�v művészetek; par�cipáció

Előadásunkban a fogyatékosság és az előadóművészet kapcsolatát mutatjuk
be, kitekintve hazai és nemzetközi területek 21. századi jellemzőire, négy
előadó-művésze� műfaj, a performanszművészet, a táncművészet, a
színművészet és a bábművészet mentén. Célunk, hogy betekintést adjunk
az élő gyakorlatba, melyből a témát övező diskurzus is táplálkozik. A kutatás
alapját forráselemzés adja, mely érinte� művészekkel felve� interjúk
narra�va-elemzéseivel bővül. A vizsgálat során három jelentős témakör
került meghatározásra.
A fogyatékosság reprezentációjának elemzése két szinten valósul meg. A
szöveg szintjén a fogyatékosság metaforája új jelentéseket kap, és a
fogyatékossággal rendelkező karakterek ábrázolása sokkal reálisabbá válik,
mivel az érinte� szerzők műveiben belső nézőpontot kap. Az előadás
szintjén a műfaji újítások adnak lehetőséget új jelentések képzésére és
egyenrangú narra�vák létrehozására. Azok az alkotók, akik ezt az utat
választják, új művészi nyelvet hoznak létre, mely jobban illeszkedik
testükhöz és a kifejezni kívánt gondolatokhoz, valamint kiemelik
megszoko� keretei közül a fogyatékosságról való diskurzust.
Az előadóművészet számos területén egyre növekvő számban és
hatékonysággal képviselte�k magukat a fogyatékossággal élő emberek. A
részvétel formája szerint a drámai szövegek írói közt egyre többen vannak
fogyatékossággal élő szerzők és kutatásunkban kiemelt jelentőségűek azok
az alkotások, melyek színre vitelében tapasztala� szakértő segédkeze�,
vagy a rendező fogyatékossággal élő személy. Az előadóművészet világán
belül elfoglalt pozíciók szerint a fősodorban érvényesülni kívánó művészek
az o�ani hierarchia, szokásrend és eszté�ka keretein belül mozogva
jelenlétükkel tágítják ezek határait. Emelle� számos művész választ
alterna�v előadóművésze� terepeket.
A színészek és szerepeik kapcsolatából új jelentések és eszté�kai minőségek
bontakoznak ki. A fogyatékossággal élő művészek a testről kialakult
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társadalmi jelentések kihívóivá válhatnak szokatlan ábrázolási
módszereikkel. Színpadi jelenlétük sajátos kifejezőerővel bír, sokszor
koncentráltan emeli ki bizonyos gesztusok, viszonyok vagy szövegek
jelentőségét, valamint új jelentésekkel tölthe� fel az olyan tárgyi jeleket,
mint például az asszisz�v eszközök. A fogyatékosság megjelenésével a
színpadon megváltozik a nézők befogadási mechanizmusa, mert olyan
nézőpontváltások történhetnek, melyek az egész mű üzenetéhez új
jelentésrétegeket képesek társítani.

Irodalom
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„ILLATOK, ÍZEK, FORMÁK – NÉZD KÉZZEL, LÁSD SZÍVVEL!” ÉRZÉKSZERVI
FOGYATÉKOS ÉS NEM FOGYATÉKOS GYERMEKEK EGYÜTTNEVELÉSI

PROGRAMJA MULTISZENZOROS ÉS INKLUZÍV MÚZEUMBAN

Gál Boglárka - Bangó Aliz
Hagyományok Háza

Kulcsszavak: mul�szenzoros; inkluzív; múzeumpedagógia; érzékszervi
fogyatékkal élők; együ�nevelés

A 2019-ben indult Erasmus+ ToMiMEUs projekt érzékszervi fogyatékkal élő
személyek számára, mul�szenzoros és inkluzív múzeum kialakítását célozza
meg. A program célja múzeumi környezetben, múzeumpedagógiai
foglalkozásokon érzékszervi fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek
vegyes csoportjai számára ismeretek közve�tése, és közös
alkotótevékenység.
Magyarországon az 1997. évi CXL. törvény rögzí�, hogy a múzeumokban
található kulturális javak a nemze� és az egyetemes kulturális örökség
egészének összetevői, aminek az egyenlő hozzáférhetővé tétele a
mindenkori társadalom kötelessége. A múzeum e társadalmi szerepével
együ� jár, hogy a fogyatékos emberek számára is akadálymentesen
hozzáférhetővé kell váljon (Prónay, 2017).
A múzeumpedagógia módszereinek célja a múzeum kutató-, gyűjtő- és
bemutató tudományos munkájának élményszerű megismertetése. Az
informális tanulás során a gyerekek találkozhatnak tárgyakkal,
megfoghatják, kipróbálhatják azokat. Modern múzeumi törekvés, hogy
interak�v elemek bekerüljenek a kiállításokba (Koltay, 2010), így a
projektben olyan egyedi tárgyakat, játékokat fejleszte�ünk, melyeket ma is
alkotó népi iparművészek készíte�ek el. A mul�szenzoros játékok
megalkotásakor számos új igényt, elvárást, szaktudást ve�ünk
szükségszerűen figyelembe (Vö. Bartos, 2009).
Célunk eléréséhez új szemléletre volt szükség, így az akadálymentesítés
első lépései közö� egy tapintható, mul�szenzoros kiállítást hoztunk létre,
valamint múzeumpedagógiai együ�működést és foglalkozás-sorozatot
valósíto�unk meg.
Alapfelvetésünk, hogy az inkluzív, tevékenységközpontú
múzeumpedagógiai foglalkozások szemléle�ormáló szerepe jelentős, mivel
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növelik a résztvevők fogyatékosságokkal és sokféleséggel kapcsolatos
tudatosságát. A különböző iskolákból érkező tanulók vegyes csoportjának
tarto� foglalkozások feloldják a gyerekek szorongásait. A különböző
érzékszervi sérülések ráirányítják a figyelmünket arra, hogy egymáshoz és
környezetünkhöz másként szükséges közelítenünk, és egyú�al arra is, hogy
a múzeum az együ�nevelés kiváló színtere.
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HALLÁSSEGÍTŐ ESZKÖZÖKKEL VALÓ BARÁTKOZÁS LEHETŐSÉGEI EGY
ÖTVÖS MŰHELYBEN

Papp Eszter
Együ�ható Egyesület

Kulcsszavak: hallássegítő eszköz; testkép; művésze� eszközök;
hallókészülék ékszerkészítés

Lehetséges-e a hallássegítő eszközökkel való barátkozást elősegíteni
képzőművésze� eszközökkel? Szere�em volna megvizsgálni, hogy a
segédeszközökhöz való nega�v viszonyulás nega�v irányba tolhatja el a
viselője önmagáról alkoto� képét, illetve ellenkező esetben pedig pozi�v
irányba tolódhat-e el a viselőjének saját magához és énképéhez való
viszonyulása?
A fen� kérdésekre kerestem a szakirodalom alapján a választ. Majd
interjúkat készíte�em érinte�ekkel, szakemberekkel, közösségi média
felületen is érdeklődtem, mindezeket pedig saját személyes tapasztalataim
kiegészítésével gazdagíto�am.
A hallókészülék viselése kapcsán figyelembe ve�em a s�gma�záció és
iden�tás kérdéseket, miközben a tágabb társadalmi kontextus működésére
is válaszokat kerestem: hogy mi segíthe� elő ezeknek az eszközöknek az
elfogado�ságát. Interjúk során igyekeztem feltárni, hogy a segédeszköz
s�gma�záló elemnek tekinthető-e? A testképünk része-e? Mennyire
befolyásolhatja az iden�tásunkat a segédeszköz használata?
További mélyreható és szélesebb körű, de ugyanakkor gyakorla� jellegű
vizsgálatok szükségesek. Gyakorla�as módon művésze�erápiás eszközöket
használva kell eljutunk annak a kérdésnek megválaszolásához, hogy maguk
a képzőművésze� eszközök indítják-e el a pozi�v folyamatokat, vagy pedig a
képzőművésze� eszközöket használó segítő folyamat alakítja-e az énképhez
való viszonyulást.
Jelenleg gyakorla� vizsgálat során az ötvösművészet eszközeihez fordulok,
és különböző művésze�, illetve egyéb művésze�erápiás eszközökkel
dolgozó szakemberek, illetve művésze�erapeuták gyakorla� bevonásával
és/vagy egyidejűleg több hallókészülékkel élő érinte�el közösen választ
keresek arra a kérdésre, hogy az egyedi hallókészülék ékszer elkészítésének
folyamata barátságosabbá tehe�-e az eszközt?
Inklúzió és művészetpedagógia

Szeretném, ha a téma kapcsán párbeszéd indulhatna meg, hogy milyen
feltételekkel és módszerekkel lehet megvizsgálni a hallássegítő eszközökhöz
való viszonyulást. Érdemes mélyebben foglalkozni a fókuszálással, emelle�
a fókusz orientált művésze�erápiás eszközökkel megismerkedni.
További kutatásokat igényel a testkép és iden�tás kapcsolódása a
hallássegítő eszközökkel - ezt a kérdést a jövőben a szómaeszté�ka
szemszögéből szeretném megvizsgálni. Hogyan tud mindezekhez segítő
módon kapcsolódni az inkluzív tervezés.

Irodalom
Goffman, E. (1981): A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat
kiadó, Budapest.
Gendlin E. T. (2016): Fókuszolás. Edge 2000 K�.
Shusterman, R. (2015): A gondolkodó test - Szómaeszté�kai esszék. JATE
Press.
Papp E. A. (2019): Az együ�működés előnyei a Here We Are csoport
esetében. In.: Bányai B., Fazekas Á. S., Sándor A. és Hernádi I. (2019):
Szabálytalan kontúrok. Fogyatékosságtudomány Magyarországon. Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. h�ps://
w w w . e l t e r e a d e r . h u / m e d i a / 2 0 1 9 / 0 9 /
Szabalytalan_konturok_2019_konferenciakotet_OK.pdf.

A kutatást támoga�a:
Együ�ható Egyesület, Here We Are csapat támoga�ak a gondolat
elindításában, amikor közösen létrehoztuk a "Láss Minket Alterna�v
Divatbemutatót"
Dr. habil. Perlusz Andrea konzulensem, aki az ELTE Bárczi Gusztáv Karán
dolgozik, Besnyői Rita művésze� közreműködő és helyszín Kredenc
műterem, Miklós Barbara szakmai segítség, Nemze� Tehetség Program is
támoga�a a kutatás bizonyos művésze� elemeinek bizonyos
megvalósulásait.
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KORTÁRS ÉLETREFORM TÖREKVÉSEK MEGJELENÉSE A VIZUÁLIS
MŰVÉSZETPEDAGÓGIÁBAN

Kiss Virág - Trencsényi László

Kulcsszavak: vizuális nevelés; életreform; krea�vitás; természetművészet;
tudatos jelenlét; Waldorf-tanárok

Szimpóziumunkba olyan kortárs művészetpedagógiai törekvések témáit
fogtuk egybe, melyek reflektálnak a világ globális problémáira, túlmutatnak
a művészetre nevelésen, kultúraátadáson és a vizuális képességek
fejlesztésén, és a céljuk egy mélyebb társadalmi szemléle�ormálás, a jelen
kor kihívásait figyelembe vevő művésze�el nevelés.
Az életreform-mozgalmak az élet minden fontosabb területén újfajta
alterna�vát kínálnak, melyek a 20. század eleji reformpedagógiai
törekvésekben is megjelennek (Mikonya, Németh, Skiera, 2005).
Az általunk bemutato� kutatások és vizsgált jó gyakorlatok a kortárs
életreform-törekvésekhez kapcsolódnak a mai kontextusba ágyazva, ezek
közül a következő területeket dolgoztuk fel:
- az antropocén kor kihívásai, a globális felmelegedés, klímaváltozás - ezzel
összefüggésben klímaszorongás - a természethez való kapcsolódás és a
környeze�udatosság új szintjét és minőségeit igényli
- a mesterséges intelligencia és a robo�záció világa a krea�vitásra, mint
speciálisan emberi képességre tesz nagyobb hangsúlyt
- a virtualitás és a média erőteljes hatása, a felgyorsult és érték válságba
került világ pszichés terhelése pedig az önismere� munka melle� a tudatos
jelenlét gyakorlását, a mindfulness technikák elsajá�tását is szükségessé
teszi
- a hagyományos közösségek felbomlása és az elidegenedés egy újabb
fokozata mia� az inkluzív, azaz befogadó közösségek építése szintén kortárs
életreform-feladat
Megvizsgáljuk, hogyan érvényesíthetők a környeze�udatosság, környeze�
nevelés a természetművészet segítségével; a krea�vitás kérdését alterna�v,
illetve reformpedagógiai kontextusban; és a művésze� tevékenység révén
létrejövő tudatos jelenlét önismere� és közösségformáló jelentőségét.
Elsősorban a tanárok és a tanárképzés oldaláról tekintünk rá a kérdésre
empirikus vizsgálatokkal a GT módszertani keretrendszerébe illeszkedve. A
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meglévő helyzet, a tanárok nézeteinek feltérképezése melle� jó
gyakorlatokra is kitérünk, amelyek lehetséges új irányokat mutathatnak e
területeken.

Irodalom
Bodóczky I. (2012): Kis könyv a vizuális és művésze� nevelésről. VKFA, Bp.
Erőss I. (2011): Természetművészet. General Nyomda K�., Szeged.
Gaul E. (2017): A tárgy-és környezetkultúra tanítása, Pedagógiai program –
Környezetkultúra, Kézikönyv a Vizuális Kultúra tanításához II. ELTE, MTA, Bp.
Kiss V. (2014): A művészet, mint nevelés, a nevelés mint művészet.
Neveléstudomány Online, 3. 69-81. Url: h�p://nevelestudomany.elte.hu/
index.php/2014/03/a-muveszet-mint-neveles-a-neveles-mint-muveszet/
Németh A., Mikonya Gy., Skiera, E. (2005, szerk.): Életreform és
reformpedagógia – nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója.
Gondolat Kiadó, Bp.
Orosz Cs. (2009): Krea�vitási gyakorlatok a vizuális nevelésben Joseph
Beuys és ErdélyMiklós nyomdokain. In:Új Pedagógiai Szemle, 5-6. 199-212.
Sallay, V. Martos, T. (2018): A Grounded Theory (GT) módszertana.Magyar
Pszichológiai Szemle, 73. 1. 11-28.
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KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉS TERMÉSZETMŰVÉSZET A
VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR SZAK KÉPZÉSÉNEK TEMATIKÁJÁBAN – ÚJ

MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEK

Egervári Júlia
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Kulcsszavak: environmental art; természetművészet; művésze�el nevelés;
környeze� szempontok, felsőoktatás

A nemzetközi szakirodalmi források alapján elmondható, hogy az amerikai,
kanadai és finn művészetoktatásban fontos szerepet kap a környezet, az
ökológia és fenntarthatóság témaköre, egyre gyakoribbak a komplex,
holisz�kus szemléletű projektek, melyek a művészetalapú tanulás és
művésze�el nevelés elveire építve dolgoznak fel témaköröket. Egy
viszonylag új képzőművésze� műfaj jelenik meg a programokban, az
environmental art, azon belül a nature art, magyarul természetművészet,
mely jellegzetes alkotói a�tűdöt kíván és intenzív érzékszervi
tapasztalatokat biztosít. A fogalmi meghatározásban ezekre a forrásokra
hivatkozva az environmental art educa�on – azaz a környeze� szempontok
jelenléte a művésze�, és kifejeze�en vizuális művésze� oktatásban-
nevelésben – mentén keresem a magyarországi párhuzamokat. Fontos
kérdésnek tartom, hogy megjelenik-e az építe� környezet témaköre melle�
a természe� környezet és a környeze� szempontok, a fenntarthatóság a
vizuáliskultúra-tanár szak képzésének tema�kájában, és ha igen, akkor
milyen mértékben és formában.
A pályára kerülő vizuáliskultúra-tanárok hozzáállását, tájékozo�ságát
meghatározza a képzésük tartalma és oktatóik hozzáállása, felkészültsége.
A felsőoktatásban az ado� oktató személyisége, preferenciái, érdeklődési
köre és akár művésze� irányultsága meghatározhatja egy-egy kurzus
tema�káját, hogyan mutatja be a témakört, milyen összefüggéseket vázol
fel. A kortárs művésze� tendenciák (például: bioart, ecoart, közösségi
művészet) transzdiszciplináris szemléletmódot tükröznek, reagálnak az
antropocén kor kihívásaira, és hol explicit, hol implicit módon környeze�
nevelő szerepet vesznek fel.
Előadásomban egy szélesebb körű kutatás – melynek témája környeze�
nevelés támogatása a vizuális nevelés eszközrendszerével,
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természe�smeret és vizuális kultúra tantárgyak integrációján keresztül –
rész- kérdőívének eredményeit mutatom be, mely a magyarországi
vizuáliskultúra-tanár szak képzésében oktatók vélekedését, tapasztalatát és
tájékozo�ságát tükrözi a környeze� szempontok, témakörök és
environmentális művészetek beemeléséről a képzésbe, és ezen keresztül a
vizuális nevelésbe. Az eredmények is alátámasztják, hogy a téma
aktualitása mind az oktatókat és a hallgatókat foglalkoztatja, mo�válja, és
sok új módszertani lehetőséget rejt magában, innovációra, kísérletezésre
hívja az oktatókat is, akiknek nagy arányban célja, más egyéb szempontok
melle�, a hallgatók környezetük irán� elköteleződésének növelése.

Irodalom
Tereso. S. (2012) Environmental educa�on through art. Interna�onal
Journal of Educa�on through Art, 8. 1. 23-47.
Erőss I. (2011): Természetművészet. General Nyomda K�., Szeged.
Gaul E. (2017): A tárgy-és környezetkultúra tanítása, Ped. program –
Környezetkultúra, Kézikönyv a Vizuális Kultúra tanításához II. ELTE, MTA,
Bp.Inwood. H. (2010) Shades of Green: Growing Environmentalism through
Art Educa�on, Art Educa�on, 63. 6. 33-38.
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KREATIVITÁS-FOGALMAK AWALDORF-TANÁROK KÖRÉBEN

Mészáros Tímea
Selye János Egyetem

Kulcsszavak: krea�vitás; krea�vitás-nézetek; Waldorf- tanárok;
metaforakutatás

A kor kihívásainak függvényében időről időre más válaszokat kapunk arra a
kérdésre, hogyan készítsük fel a tanulókat az egyre kiszámíthatatlanabb
jövőre. Ezért a pedagógusképzés oldaláról is fontos lenne
megfogalmaznunk, hogy ma milyen elvárásaink vannak az iskolával
szemben és mi ebben a művésze�el nevelés szerepe? Hogyan valósul meg
az általános nevelési célok közö� kiemelt helyen álló krea�vitásra nevelés?
A fent felsorolt kérdések az alterna�v iskolákat éppúgy érin�k, mint az
állami oktatási-nevelési intézményeket.
Az életreform-törekvések nyomán kialakuló reformpedagógiai
mozgalomhoz köthető iskolák legnagyobb közösségét hazánkban aWaldorf-
iskolák alkotják. Vajon hol helyezkednek el a Waldorf-tanárok a krea�vitás
fejlesztésének folyamatában? Milyen körülmények közö� valósul meg az
élethez alkotó módon való hozzáállásra nevelés a Waldorf-iskolákban?
A művészet és a krea�vitás fogalma szorosan összekapcsolódnak. Számos
krea�vitás-elmélet él egymás melle� szimultán és a fogalom jelentése is
többrétegű, komplex. Mar�n Schuster megkülönböztet egy tágabb és egy
szűkebb jelentést. (Schuster, 2005) A tágabb az általában ve�
alkotóképesség, ak�v megformálás, és a szűkebb jelentéskörében az újat
alkotás. A krea�vitás szakirodalma leír szinteket és összetevőket is. A
szakirodalom első feldolgozása alapján megállapítható: a krea�vitás
rendkívül összete� fogalom, különböző aspektusból közelíthető meg,
tanulmányozása pedig ennek megfelelően többféle nézőpontból
lehetséges.
Jelen kutatás ötletét Denise L. Stone Art Teachers’ Beliefs about Crea�vity
(2015) című tanulmánya szolgálta�a, ahol az óvodától egészen a 12.
osztályig vizsgálták a művésztanárok krea�vitás-nézeteit. Kutatásomban a
hazai Waldorf-tanárok nézeteit, meggyőződését és filozófiáját vizsgálom a
vizuális művésze� nevelésről a krea�vitás fogalmán keresztül. A nézetek
feltárására kialakult legújabb módszer a belső képekre, a hasonlatokban
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kifejezhető elemekre építő metaforakutatás. A metaforák alkotása és
elemzése betekintést enged olyan tartományokba, amelyek közvetlen
kérdezés útján nem válnának láthatóvá. A metaforák használata azon a
feltételezésen alapul, hogy a tudás több mindent foglal magába, mint
amennyi elmondható vagy leírható.
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Calderhead, J. (1996): Teachers: Beliefs and knowledge. In: D. Berliner & R.
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A TUDATOS JELENLÉT KÉRDÉSE, ÖNISMERETI ÉS “MINDFULNESS”
TÖREKVÉSEK ÉS KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS A KORTÁRS

MŰVÉSZETPEDAGÓGIÁBAN

Kiss Virág
ELTE BGGYK

Kulcsszavak: önismeret; tudatos jelenlét; mindfulness; közösségi művészet;
részvétel; jó gyakorlat

Számos olyan művészetalapú módszerrel találkozhatunk a világban, melyek
meditációs, önismere� vagy élmény-fókusszal dolgoznak, és kimondva vagy
kimondatlanul, de a tudatos jelenlétre épülnek, és ehhez a művészetet
eszközként használják.
A tudatos jelenlét (mindfulness) buddhista eredetű gyakorlat, a figyelem
irányítása egy ado� módon: szándékosan és ítélkezésmentesen a jelen
pillanat tapasztalatai felé. Ez illeszkedik a mai életreform-törekvésekbe,
amely helyet ad az élet �szteletének, a személyesen megélhető
élményeknek és a közösségi jellegnek, a fogyasztói kultúra és a virtualitás
térhódításával szemben.
Magyarországon Erdély Miklós ismert művészetpedagógiai műhelyei
(Krea�vitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGÓ) kísérleteztek ilyen jellegű
módszerekkel és szemléle�el. Bodóczky Istvánnál is találkozunk hasonló
megközelítéssel, és Orosz Csaba Vinyl projektjének is jellemzője. Ilyen
jellegű tevékenységekkel dolgozik például az olasz Segni Mossi, mely a
mozgást kapcsolja össze a nyomhagyással. A szerző is régóta dolgozik
hasonló módszerekkel. Hasonló feladatokkal egyre inkább találkozhatunk a
közoktatásban is.
Jó gyakorlatok á�ekintése és elemző rendszerezése során talált közös
jellemzők:
• „I� és most”, jelenlé� helyzetek, a pillanat megélése, spontaneitás és
improvizáció
• élmény, tapasztalatszerzés és reflektálás
• önismeretet támogató módszerek
• részvételi és közösségi jelleg
A tudatos jelenlét megteremthető olyan érzékelésen alapuló
tevékenységekkel, mint például a csuko� szemes agyagozás, vagy ahol
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gyorsan, és improviza�van kell reagálni, mint például a krokizás. Az efemer,
természetművésze� és helyspecifikus alkotói munkák is elősegí�k ezt a fajta
fókuszált jelenlétet, mert ezek is hangsúlyozo�an az „i� és mostban”
zajlanak és a konkrét helyze�el spontán dolgoznak. Az új helyzetekben
mozgósítani kell a figyelmet és tudatossá tenni az érzékelést, és ezek
improviza�v, spontán problémamegoldást igényelnek. A középpontban a
kísérletező tapasztalatszerzés és annak tudatos megélése, illetve
reflektálása áll.
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A VIZUÁLIS KULTÚRA OKOSTANKÖNYV-CSALÁD KONCEPCIÓJA,
FEJLESZTÉSE ÉS TARTALMAI

Klima Gábor
ELTE NDI
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Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítójú, A köznevelés tartalmi
szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális
tartalomfejlesztés című projektje az Oktatási Hivatalban kerül
megvalósításra. A projekt célja digitális taneszközök-csomagok
koncepciójának kialakítása, ezek tartalmi és informa�ka fejlesztésének
megvalósítása a tantárgyi specifikumok figyelembevételével, a kipróbáló
iskolák visszajelzései alapján. A digitális taneszközök publikálásának helye a
Nemze� Köznevelési Portál keretrendszere (h�ps://www.nkp.hu/).
A fejlesztés elején tanulmányoztuk a hazai és nemzetközi digitális tananyag-
fejlesztési tapasztalatokat. Megvizsgáltuk és elemeztük a digitális és
távoktatási keretrendszereket, az LMS módszertant, a felhasználói
visszajelzéseket, a fejlesztéstörténeteket, a szereporientált
jogosultságkezelést, a testre szabható tanulási környezetet, a közpon�
tananyagtárolást.
Pszichológusok bevonásával kuta�uk a történe� és művésze� tantárgyak
tanítását-tanulását támogató digitális megoldásokat. Az oldalkép
kialakításához alapul ve�ünk kutatásokat, amelyek a szemmozgást és a
vizuális elemek kiemelkedő jelentőségét elemzi a szeman�kai
rendszerekben. Vizsgáltuk a kronologikus és a tema�kusművészetszemlélet
előnyeit, valamint a művészetpedagógia korszerű felvetéseit.
Megtörtént a tantermi használatra szánt tartalomfejlesztés beválás-
vizsgálása, szaktanári véleményezése a távoktatásban is. Kipróbáltuk a
leckéket tantermi körülmények közö�, 2×45 percben. Az alakuló tankönyv
koncepcióját és elkészült leckéit bemuta�uk a Vizuális Mesterpedagógus
Műhely (VIMM) keretében, ahol az anyag egyöntetűen pozi�v visszajelzést
kapo�, ezt 60 szaktanárnak felte� kérdőívre kapo� válaszaival támasztjuk
alá.
A visszajelzések alátámasztják, hogy az okostankönyv egy jó óravázlatként
használható vázat biztosít a köznevelésben résztvevő felhasználóknak.
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A projektben összesen hat okostankönyv készült el a tantárgy támogatására,
a 7. évfolyamtól a 12. évfolyamig.
Jellemzők:
• innovációk (digitális krea�vitás fejlesztése, stop mo�on technika, 3D

tervezés, a STEAM pedagógiai szemlélet, grafikai programok
felfedezése)

• tema�kus felépítés
• témafelvetések a tanulók életvilágából
• állásfoglalásra késztető bevezetők
• szabadon feldolgozható alkotófeladatok
• az önértékelés támogatása
• művésze�örténe� kitekintések
• kutatómunkát igénylő feladatok
• a tudatos internethasználatot és a forráskri�ka gyakorlását biztosító

feladatok

Bemutatjuk a szerkesztőségi munka során kialakíto� saját módszereinket,
amelyeket a digitális tananyagokra vonatkozó lektorálásra és a
használhatóság ellenőrzésére fejleszte�ünk ki. Összefoglaljuk, hogyan
történik a webre szánt tananyag szerkesztése, tördelése, kitérünk a
felhasznált képek, idézetek, részletek metaadatolása és jogosítása, vagyis a
digitális tananyag jogi és bürokra�kus há�erére is.

A kutatást támoga�a:
A vizuális kultúra okostankönyvek fejlesztése az Oktatási Hivatalban, az
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú pályázat keretében valósult meg.
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A VIZUÁLIS KULTÚRA OKOSTANKÖNYVEK INNOVÁCIÓI

Törőcsik Katalin
Oktatási Hivatal

Kulcsszavak: okostankönyv; vizuális kultúra; innováció

Az előadás a Vizuális kultúra tananyagfejlesztés koncepcióját mutatja be az
innovációk felől közelítve.
Okostankönyveink a művészetet tema�kusan közelí�k, nem a
művésze�örténe� kronológia szerint. Ennek oka, hogy a fejlesztői munka
kezdetén, a koncepció és a leckeséma meghatározása során és a Vizuális
kultúra okostankönyvek tartalmi összeállítása közben is kiindulópontunk
volt a diákok érdeklődési köre, életvilága. Olyan témákat emeltünk be a
leckékbe, amelyek amúgy is foglalkoztatják a diákokat, és azoktól jutunk el
a művésze�g. Egyrészt ezzel lehetőséget adunk a diákoknak az
önkifejezésre, másrészt megmutatjuk nekik, mit mond a művészet az őket
érdeklő témákról.
A fejezetek és a leckék témáinak kiválasztásakor és kidolgozásakor az
alkotás folyamatát helyeztük a fókuszba, és ezt gazdag forrásanyaggal
támoga�ukmeg. Ez egy kompromisszum az online kutatás követelménye és
a gyerekek valóságos képességei közö�: szelektált anyagot kapnak, abból
gazdálkodhatnak.
Az alkotófeladatok összeállításánál arra törekedtünk, hogy minél több
együ�működést, közös munkát igénylő feladatot adjunk. Végeredményben
csaknem valamennyi leckébe bekerült egy vagy több kooperációra épülő
alkotófeladat, ezek párban vagy csoportosan elvégezhető feladatok.
A leckék végén mindig található szóbeli értékelésre, önértékelésre és/vagy
visszacsatolásra lehetősége biztosító, a reflexió folyamatát támogató rész:
ez a tevékenységet az Összkép szekció kérdései támogatják, legtöbbször a
tanórán készült munkák pár perces kiállításával egybekötve.
A műveltség és a művésze�örténe� ismeretek terjesztéséről nem
mondtunk le, csak az alkotófeladatok mögé soroltuk ezeket, a leckék
kitekintő részébe. I� is tema�kus szekciókat írtunk, melyekben a klasszikus
művek és a kortárs művek párhuzamos bemutatására törekedtünk.
Képanyagban nagyon gazdag digitális tankönyveket állíto�unk össze:
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hangsúlyosan sok képpel a tömegkultúrából és a kortárs művészetből.
A Vizuális kultúra okostankönyveink körültekintően összeállíto� „extrákat”
is tartalmaznak: fejezetnyitókat, különórákat (prezentáció tartásáról; a
magyar művésze�örténetről), műtárgylistát, fogalomtárat.
Tankönyvírói, szerzői és szerkesztői tanulságaink:
- érdemes volt időt szánni a könyvek koncepciójának kialakítására;
- érdemes volt és sokszorosan megtérült az idő, amit a koncepció és a
folyamatban lévő munkák szakmai bemutatására szántuk rendezvényeken,
találkozókon és konferenciákon, mert sok jó ötletet, tanácsot és
megerősítést kaptunk;
- érdemes volt átdolgoznunk a könyveket a NAT2020-nakmegfelelően, mert
így aktuálisak maradtak és még több kibontható témát tartalmaznak;
- nagyon hasznos volt, hogy valamennyi alkotófeladatot kipróbáltunk a
kollégákkal, és ezek megvalósítását és a feladatok instrukcióit, tanácsait
ennek megfelelően írtuk le;
- érdemes volt időt szánni a többkörös javításra, az okostankönyv-sorozat
részeinek egységesítésére.

A kutatást támoga�a:
A vizuális kultúra okostankönyvek fejlesztése az Oktatási Hivatalban, az
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú pályázat keretében valósult meg.
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A VIZUÁLIS KULTÚRA MINT TÁMOGATÓ ÉS INTEGRATÍV TANTÁRGY

Dani-Pallósi Ágnes
Oktatási Hivatal

Kulcsszavak: digitális tankönyv; innováció; vizuális kultúra

A vizuális kultúra digitális tankönyvek fejlesztése egy merőben új folyamat.
Az Oktatási Hivatal tankönyvfejlesztési osztályának történetében, amely
teljesen egyedi, előzmény nélküli workflow mentén zajlo�. Csak online
felületen megjelenő (tehát nyomtato� formában nem létrejövő) tankönyv
kialakításával, illetve megalkotásával ez a csapat még nem dolgozo�, így
meghatározo�, bevált folyamatok nem álltak rendelkezésre.
A tankönyv módszertani alapelveinek meghatározása és a struktúra
kialakítása után állt fel az a csapat, amely a megvalósításon dolgozni
kezde�. A munka szerteágazó szaktudást igényelt, ami indokolta a sokféle
szakterületről érkező kollégák bevonását: a művészetpedagógiával
foglalkozó pedagógusok melle� bölcsészek, grafikusok szintén részt ve�ek
a fejlesztésben. A hagyományos, nyomtatásban megjelenő, fizikailag is
kézbe vehető könyv helye� más felületben kelle� gondolkodniuk. Ez a
sokrétűség adja azonban a digitális tankönyv újszerűségét, hiszen a
pedagógus, és vele együ� a diák is, egy modern, friss és frissülésre képes,
összekapcsolt, de viszonylag zárt, biztonságos digitális rendszerben
tájékozódva jut el az alkotómunkáig. Ez a felépítés a szerzőket olykor
ismeretlen területre irányíto�a, és merőben új kompetenciák elsajá�tására
ve�e rá őket, hiszen nem csupán szerzői, de képszerkesztői, html-
szerkesztői feladatokat is meg kelle� oldaniuk.
Előadásomban az általános iskola 7. évfolyamának szóló tankönyvből
szeretném egy leckén (Hol laktak ők?) keresztül bemutatni a fejlesztés
folyamatát, illetve a tankönyv és a leckék felépítését, valamint az általunk
kidolgozo� módszertant és struktúrát. Szeretnék rávilágítani arra, hogy a
gyakorlatban hogyan használható a modulokból felépülő digitális tankönyv,
hogyan segíthe� a vizuális kultúra tantárgyat oktató pedagógust, milyen
alapot, illetve milyen szabadságot ad a művésze� fejlesztéshez.
Az innova�v és integra�v szemléletű tankönyv-család a fejlesztők reményei
szerint hozzájárulhat egy új művészetpedagógiai paradigma kialakulásához,
Szimpózium: A vizuális kultúra okostankönyv-család koncepciója, fejlesztése és tartalmai

amely egyszerre felel meg a tantárgy hagyományos, manuális karakterének
és mutat utat a 21. századi digitális módszertanoknak is.

A kutatást támoga�a:
A vizuális kultúra okostankönyvek fejlesztése az Oktatási Hivatalban, az
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú pályázat keretében valósult meg.
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STEAM PEDAGÓGIA AZ ÚJ VIZUÁLIS KULTÚRA OKOSTANKÖNYVEK
TARTALMAIBAN

Klima Gábor
ELTE, Oktatási Hivatal

Kulcsszavak: STEAM; digitális tankönyv; vizuális krea�vitás

Az Oktatási Hivatal most készülő új vizuális kultúra tankönyvcsaládja a
hiányterületek szerkesztőségeinek munkája révén megvalósuló projekt. A
XXI. század megváltozó oktatási körülményeire és kereteire reflektálva egy
olyan új, digitális és krea�v kompetenciákat párhuzamosan fejlesztő,
projekt alapon összeállíto� tankönyv-család jön létre, amely a vizuális
kultúra tantárgy megújítását tűzte ki célul.
A vizuális kultúra okostankönyvek fejlesztése az Oktatási Hivatalban, az
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú pályázat keretében valósult meg.
A fejlesztés 2019 végétől 2021 elejéig zajlo�, a jelenleg elkészült
okostankönyveket májustól akkreditálják, és előreláthatólag 2022 áprilistól
publikálják.
Az előadás során bemutatjuk a tankönyvek tervezésének folyamatát a
koncepció kidolgozásától a leckestruktúra létrejö�éig. Mintaleckéken
keresztül ismertetjük a projekt felépítését és tartalmát, valamint a tantárgy
szerepéből fakadó kérdések és dilemmák megjelenését a tervezési
folyamatban.
Az innováció fő irányát az okostankönyv jelleg jelöli ki. A digitális krea�vitást
ennek megfelelően előtérbe helyeztük. Az ehhez kapcsolódó új módszerek
(stop mo�on animációs technika, 3D tervezés, STEAM pedagógiai
szemlélet, grafikus programok) leírása és bevezetése a tantermi gyakorlatok
közé a tankönyveket XXI. századi, komplex pedagógiai szemléle�el ruházzák
fel.
A tesztelés tárgya a leckeséma alapján felépíte� tananyag gyakorla�
kipróbálása volt normál tanórai, tantermi körülmények közö�, 2×45
perceben. Kipróbáltuk és megfigyeltük azt is, hogy a diákok miként
dolgoznak tabletekkel, okostáblával és telefonnal megnyito� okostankönyvi
leckékkel a megszoko�, nyomtato� tankönyv formátum helye�.
Megvizsgáltuk és dokumentáltuk, hogy a kiscsoportos munkában készíte�
produktumokat milyen hatékonysággal tudják tervezni, összeállítani és/
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vagy dokumentálni. A tanulók feladatai közö� szerepelt, hogy a kész
alkotásokat be is kelle� mutatniuk az óra végén ezeknek az említe� digitális
eszközöknek a segítségével.
Mindkét esetben azt tapasztaltuk, hogy a folyamatok működnek, az óra
dinamikusan zajlik, a diákok gyorsan és jól viszonyulnak a helyzethez, az
alkotások elkészültek és bemutatásra kerültek.
Az előadás lezárásaként egy olyan új tantárgyi paradigma képét vázoljuk fel,
ahol a vizuális kultúra mint támogató, komplex, integra�v tantárgy jelenik
meg. Az intézményi technológiai és pedagógiai innováció fontos hordozója
lehet a vizuális kultúra, ahol a tanulók életszerű helyzetekben is modellezik
a csoportos projektmunkát és különböző szerepekben próbálhatják ki
magukat autonóm és alkalmazo� művésze� feladatokon keresztül.

A kutatást támoga�a:
A vizuális kultúra okostankönyvek fejlesztése az Oktatási Hivatalban, az
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú pályázat keretében valósult meg.
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A KORSZERŰ TERVEZŐI SZEMLÉLETMÓDOT BEMUTATÓ PROJEKTEK AZ
NKP (NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL) VIZUÁLIS KULTÚRA 11–12-ES

OKOSTANKÖNYVEIBEN

Dévai Zsófia
Oktatási Hivatal

Kulcsszavak: digitális tankönyv; krea�vitás fejlesztés; vizuális krea�vitás

Az Oktatási Hivatal vizuális kultúra tankönyvcsaládja a XXI. század változó
oktatási körülményeire és kereteire reflektálva új, digitális, kizárólag online
megjelenő tankönyvsorozat. A jelenleg elkészült okostankönyvek
akkreditálás ala� állnak, várhatóan május végére válnak publikussá.
Az előadás során az NKP online tankönyvcsalád azon leckéit mutatom be,
amelyeknek célja a tervezői szemléletmód megismertetése és alapvető
módszereinek elsajá�tása.
A 11–12-es gimnáziumi évfolyamainak szánt könyveket az ére�ségire, és a
művésze� egyetemekre készülő diákoknak és oktatóiknak szánjuk
elsősorban. Azonban hasznos lehet művésze� iskolák, és más korosztályok
számára is. A szabadon alkalmazható feladatok nagy autonómiát hagynak a
tanároknak, és a diákok egyéni céljaihoz szabhatóak, ezáltal lehetőséget
nyújtanak a személyközpontú feladatvégzésre. A leckék nagy része bevált
gyakorlatokból áll, amelyeket művésztanárok fejleszte�ek és próbáltak ki
saját óráikon.
Az első könyvből olyan példákat emelek ki, amelyek bevezetnek a tervezői
gondolkodás világába, magyarázzák és rendszerezik a design alapvető
szempontjait. A feladatok a diákok mindennapi használa� tárgyainak
vizsgálatára és újragondolására, ezáltal önmaguk és a környezetük
megismerésére ösztönöznek. A második könyvből hozo� példák a szociális
érzékenység fejlesztésére koncentrálva a társadalmi felelősségvállalásban
ak�v designer fontos feladatait mutatják be. A könyvben szereplő minták jól
magyarázzák a kézműves és digitális technika együ�es alkalmazhatóságát,
valamint az offline és digitális világ közö� átjárhatóságot. Valódi
kihívásokra készítenek fel, és a rugalmas, együ�működő, célra fókuszáló
problémamegoldó képességet fejlesz�k. A témát érintő műelemző
részekben a design és a kortárs művészet kölcsönös egymásra hatása és
komplexitása kap hangsúlyt, valamint a műkereskedelem és művésze�
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galériák szerepéről is szó esik.
Az alakuló tankönyv koncepcióját és elkészült leckéit bemuta�uk a Vizuális
Mesterpedagógus Műhely (VIMM) keretében, ahol az anyag egyöntetűen
pozi�v visszajelzést kapo�, ezt 60 szaktanárnak felte� kérdőíves
visszajelzésre kapo� válaszokkal támasztjuk alá.
A visszajelzések alátámasztják, hogy az okostankönyv egy jó óravázlatként
használható vázat biztosít a köznevelésben résztvevő felhasználóknak.

A kutatást támoga�a:
A vizuális kultúra okostankönyvek fejlesztése az Oktatási Hivatalban, az
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú pályázat keretében valósult meg.
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A VIZUÁLIS KULTÚRA TANKÖNYVCSALÁD FEJLESZTÉSÉNEK GYAKORLATI
TAPASZTALATAI – DIGITÁLIS TANANYAGTARTALMAK SZERKESZTÉSE,

LEKTORÁLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

Nemes-Tábori Anna
Oktatási Hivatal

Kulcsszavak: tankönyv; digitális tankönyv

A digitalizáció a tankönyvek szerkesztési folyamatát is átalakítja. Már
nemcsak arról van szó, hogy a kéziratok szövegszerkesztő segítségével
készülnek, majd könyv formában a tanárok, diákok kezébe kerülnek, hanem
létrejö� egy új, virtuális formátum is, amelyet a felhasználók is
elektronikusan érnek el. Az Oktatási Hivatal munkatársai számos tankönyvet
készíte�ek már print, és az abból létrejövő okostankönyv változatban is. Az
évek során mindkét formára kialakult már egy „jó gyakorlat”, egy
szerkesztőségi folyamat, ami alapján könnyen átlátható, jól nyomon
követhető a könyvek megírása-ellenőrzése-beválásának vizsgálata és
publikálása.
A digitális tananyagfejlesztés nagyfokú rugalmasságot követel meg a
lektortól és a szerzőktől is. Mivel a Vizuális kultúra tankönyvcsaládnak
nincsen print változata, sokkal szabadabban lehete� formákhoz, képi
megjelenéshez, s�lusokhoz nyúlni. Ezt a folyamatos dinamizmust követni
azonban nem egyszerű. Az okostankönyvvel párhuzamosan alakult ki, hogy
hogyan lehet ezt ellenőrizni, nyomon követni úgy, hogy minden
résztvevőnek egyértelmű legyen.
Mi mindenre kell figyelni egy jól működő okostankönyv felépítésénél?
Figyelembe kell venni, hogy lesz, aki asztali gépről, lesz olyan, aki tabletről
vagy okostelefonról nézi majd. Az op�malizálás során három fontos
szempontot érdemes figyelembe venni: használhatóság, (logikus navigáció,
jobb oldalt lenyíló leckestruktúra, modális ablakokba elrejte� segítség,
nagyítható képek, �pográfia), hatékonyság (ne kelljen hosszú perceket
kereséssel eltölteni, célcsoportjának megfelelő legyen – forrásanyag
elrejtve vagy külön szekcióban), eszté�ka/design (színek, formák, layout).
Egy projektben dolgozó szerkesztőség sokkal nagyobb időintervallumokkal
számol, mint egy napilap vagy he�lap szerkesztősége. I� nincs egy jól
követhető sorrend, hogy ki ki után dolgozik, olvas. Aki már dolgozo� elő�e
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szorosabb, feszesebb határidőkkel, annak nehézséget jelenthet egy 1,5-2
éves projekt.
A Vizuális kultúra tankönyvcsaládnál szerzőink törekedtek a kevesebb
szöveg-több kép felépítésre a leckék során. Így számos olyan lecke található
a tankönyvekben, ahol 30-40, egyes esetekben 100-nál is több kép, vagy
saját grafika segí� a tananyag feldolgozását. Ezeket metaadatokkal kell
ellátnunk. Pontosan fel kell tüntetni a kép szerzőjét, idejét, helyét, ha az
internetről töltö�ük le, annak időpontját, a hozzá tartozó elérési utat.
Máshogyan kell kezelni egy szerzői jogvédelemmel elláto� képet, mint egy
500 évvel ezelő� készült festményről készültet. Ebben a tankönyvcsaládban
sokkal nagyobb figyelmet kelle� fordítanunk ezekre, már csak a képek
számossága mia� is.

A kutatást támoga�a:
A vizuális kultúra okostankönyvek fejlesztése az Oktatási Hivatalban, az
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú pályázat keretében valósult meg.

57



THE OPTICAL FLOWMETHOD: NEW OPPORTUNITIES FOR QUANTITATIVE
ANALYSIS OF RECEPTIVE MUSICAL MOVEMENTS OF INDIVIDUALS WITH

SEVERE DISABILITIES

Luca Tiszai
SZTE JGYPK Ins�tute of Voca�onal Training, Adult Educa�on and

Knowledge Management

Kulcsszavak: op�cal flow method; severe and mul�ple disabili�es; Kokas-
Method; recep�ve music therapy

The purpose of my research is to gain a deeper understanding of cogni�ve
skills of individuals with severe disabili�es. Previous research has shown
listeners with severe and mul�ple disabili�es (diagnosed with low
intellectual quality) are able to follow the flow of classical music with
con�nually synchronising movements. We assume that similarly to
neurotypical listeners, the dopamine-related reward system plays a vital
role in the engagement of listeners with severe and mul�ple disabili�es.
This type of musical pleasure is based on the circles of an�cipa�on and
sa�sfac�on, that requires higher cogni�ve func�ons such as a�en�on,
memory and learning process (Szűcs-I�zés & Tiszai, 2016, Bakos & Tiszai,
2018).
While different research on music tend to simplify the music working with
a few chord progressions, rhythm, or a simple melody, that makes data
collec�on easier. In the case of these special listeners these kinds of
simplified protocols cannot be effec�ve, because par�cipants must enjoy
the music to show bodily reac�ons. The complexity of a classical piece
makes the analysis difficult: there are different features of music, such as,
tempo, rhythm, melody, harmony, orchestra�on, stress, and other more
complex phenomena that are hard to observe separately. The bodily
reac�ons are various, there are gestures responding to the stress, while
others to the melody or rhythm, etc.
The op�cal flow method or mo�on es�ma�on, provides quan�ta�ve data
about the mo�on by calcula�ng frame by frame the change of pixels. Thus,
we have data about the flow or intensity of themovements. Our first results
seem to prove that together with the video analysis these data can be used
to es�mate the emo�onal engagement of the listener.
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Thus, this method can be a low-cost, easy method to quan�fy elements of
recep�ve behaviour, and compare with changes in the music or compare
the op�cal flow of the musician/musicians and the listener/listeners.
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TÖBB, MINT A SZÍNESKOTTA: HEINRICH ULLRICH OKTATÁSI KONCEPCIÓJA

Tiszai Luca
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet
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Heinrich Ullrich német gyógypedagógus és zenepedagógus nevéről
Magyarországon főképpen az ULWILA színesko�a módszer jut eszünkbe.
Kevesebben tudják, hogy a frankenthali Tom-Mu�ers Schule vezetőjeként
olyan nevelési-oktatási rendszert hozo� létre, amely az értelmi sérült
gyermekek oktatásának központjába a zenetanítást te�e. A művésze�el
nevelés koncepciója, a gyermek alkotó képességének fejlesztése a
reformpedagógia nevelési koncepciójának jellegzetessége. A
művészetalapú nevelés fogalmát Herbert Read írta le részletesen 1942-es
„Educa�on through art” című művében. Magyarországon Kodály Zoltán
veze�e be az általános iskolákba a magas színvonalú zeneoktatást.
Koncepciójában az az egyedülálló, hogy nem külön iskola�pusban, vagy
zeneiskolai keretek közö� valósíto�a meg reformját, hanem az óvodai-
iskolai nevelés keretei közö�.
Ullrich nevelési programja Orff koncepciójából indul ki. Hét területet
határozo� meg, ezek az éneklés, zenehallgatás, zenés színház, tánc, zenei
improvizáció és zeneszerzés, hangszerkészítés, valamint hangszeres zene. A
frankenthali iskola minden napja az összes tanuló részvételével közös
énekléssel indult, s a tanulóknak napi két különböző zeneórájuk volt. Az
iskolában tapasztaltakról így számolt be Madarászné Losonczy Katalin
(1994): „Az értelmi akadályozo�ság kórképei azonosak más hasonló német
vagy magyar iskola diákjainak kórképeivel. Mégis az iskola légköréből és a
gyermekek viselkedéséből rögtön érződik, hogy i� valami más. Szembetűnő
a tanulók fegyelmeze�sége. Ezt nem szigorral érik el. Ezek a gyerekek
szeretnek énekelni, szeretnek zenélni. Napi harmadik zeneórájuk hírére is
futnak a zeneterem felé, ahol aztán türelmesen kivárják, amíg a játékban
rájuk kerül a sor. Dalrepertoárjuk több száz népdal, komolyzenei és
könnyűzenei műdal. Jókedvűek. Jórészt olvashatóan írnak, lassan, de
érthetően olvasnak. Ügyesek, önállóak, látványosan többet tudnak, mint
máshol a hasonló sérültséggel küzdő gyermekek.” (287. o.)
Bár a színesko�a módszert világszerte ismerik és használják, a frankenthali
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iskola profilt válto�, a zenei foglalkozások számát csökkente�ék, így az
erede� koncepció már csak töredékesen tud megvalósulni. A sikeressége
ellenére megszüntete� zenei nevelésre épülő iskola története
emlékeztethet minket Magyarország első, állami Énekiskolájára, amelyet
1946-ban hozo� létre Gulyás György karnagy a Békés-tarhosi Wenckheim-
birtok ősparkkal körülve�, megüresede� épületeiben, majd alig 8 év múlva,
1954-ben, egy tollvonással megszünte�ék, 2013 óta pedig Hungarikumként
tartják számon.
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“The world needs all kinds of minds” states Grandin (2013) in her o�en-
cited TED Talk to illustrate human diversity. In this talk she underlines that
she thinks in pictures. That observa�on inspires me to suppose that if a
person may think in pictures, there might be people who think in sounds.
Especially if they lack visual s�muli and informa�on. “There’s this idea that
blind people are good at auditory tasks, because they have to make their
way to the world without visual informa�on. We wanted to explore how
this happens in the brain.” (Eckart, 2019). According to Grandin (2013), and
the academics Eckart (2019) refers to, it may be concluded that brains
reflect the ways minds work. In order to understand one segment of how
blind people navigate in the world, this presenta�on focuses on the mind
and blind hearing (Howe, Jensen-Moulton, Lerner, 2016; Straus, 2011;
Sacks, (2007). Throughout twenty lived-experience-based interviews made
with the members of the choir that works at the School of the Blind, the
presenta�on aims to reveal the significance of music and singing plays in
their lives. By the help of the personal narra�ves my aim is to guide music
teachers along the rela�vely unknown path of inclusive music teaching. I
also aim to gather blind people’s experiences in order to highlight the
empowering role of singing in a choir. Moreover, the presenta�on is
intended to point out the dignity that working in a choir adds to blind
persons with diverse abili�es.
The presenta�on raises ques�ons for academics and in-service music/
teachers regarding condi�ons, such as reasonable mainstreaming and to
what extent these condi�ons may contribute to inclusion.

Irodalom
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HOW DOES MUSIC HELP TO IMPROVE COGNITIVE CONTROL?
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Introduc�on
The aim of this paper is to demonstrate how regular musical ac�vi�es can
advance cogni�ve development by facilita�ng cogni�ve control
func�oning. We also provide an overview and a possible explana�on for
why and how music may contribute as an impac�ul and cost-effec�ve tool
to the improvement of cogni�ve control mechanisms, which have a
significant role in life success and many developmental and educa�onal
processes.
A�er introducing the cogni�ve control model of Cohen (2017) we are
summarizing the main findings in literature about music as a driving force
of cogni�ve development and highligh�ng the possible associa�ons
between these two theore�cal accounts. The integra�on of the men�oned
theore�cal fields will result in an interdisciplinary framework that will allow
us to describe the associa�on between higher-level cogni�ve func�ons and
music processing. Finally, we intend to demonstrate how the above-
men�oned theore�cal knowledge might be applied in different
developmental and educa�onal situa�ons by describing an example. We
will point out, how music can be applied to facilitate cogni�ve control
func�ons when working with disabled elementary school age children.

What is cogni�ve control?
Cogni�ve control is a complex system (Cohen, 2017), which refers to the
ability to pursue goal-directed behaviours instead of more habitual or
immediately more compelling behaviours (Egner & Hirsch, 2005), allowing
informa�on processing and behaviour to vary adap�vely over �me with
changes in task goals. It supports the maintenance of the ac�vity level of
new informa�on and the retrieval of relevant contents from memory, as
well as the suppression of irrelevant informa�on and / or behavioural
responses (Dudukovic & Kuhl, 2017). More efficient cogni�ve control may
be reflected in faster interpreta�on of informa�on (Marton et al., 2017).
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The emphasised features of cogni�ve control model are flexibility and
adapta�on: two mechanisms that play a cri�cal role in informa�on
processing and learning. The cogni�ve systems respond to different
contextual changes, called cogni�ve flexibility is a func�oning marker which
predicts academic performance in children and young adults, as well as
employment produc�vity across the lifespan (Diamond & Fiske, 2013), its
deficit has been proved in several disorders and thus it plays a significant
role in many preven�ve, healing, habilita�on and rehabilita�on processes
(Hogeveen et al., 2017; Jarre� et al., 2016; Marton et al., 2014; Marton et
al., 2016; Solomon et al., 2016).
According to the theore�cal frame of cogni�ve control, the controlled and
automa�c processes are located on a con�nuum. Their posi�on is predicted
by the degree of experience (learning effect) and the other compe�ng
processes in a given situa�on (context) (Botvinick & Cohen, 2014; Cohen,
2017). Thanks to automa�za�on more capacity can be freed up for other
cogni�ve opera�ons. Performance on cogni�ve tasks depends not only on
the person’s experience with a given task and the contextual condi�ons,
but also on numerous factors including individual differences in control
func�ons, task condi�ons, and familiarity with the task. The main
statements of the cogni�ve control model:
The execu�on of controlled tasks is slower than that of the automa�c ones.
The controlled processes are compe�ng and interfering with the automa�c
processes.
The controlled processes relay on a central, limited capacity mechanism
(Schneider & Shiffrin, 1977; Shiffrin & Schneider, 1977).

Why music?
Musical ac�vi�es involve prac�cally every cogni�ve func�on and have
posi�ve effects on func�onal and structural brain plas�city (Zatorre &
Salimpoor, 2013; Zuk et al., 2014), thus enabling them to enhance general
cogni�ve and perceptual motor func�on (Cooper, 2019). Music’s widely
known transfer effect can be explained by the greatly distributed brain
areas involved in music performance that support a number of other
cogni�ve and perceptual-motor skills (Mansouri et al., 2017). It is also
important to men�on, that through its emo�onal and psychological effects
music is a good mo�vator in any pedagogical, developmental, and
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therapeu�cal situa�on.
Cogni�ve control skills can be improved through targeted tasks and
exercises (Diamond, 2012; Diamond & Fiske, 2013; Janus et al., 2016) and a
large body of research indicates that musical ac�vi�es can provide effec�ve
tools and structures for this (Guo et al., 2018; Siepsiak & Krejtz, 2016;
Thaut, 2010; Thaut et al., 2009). Roden and colleagues’ longitudinal study
has shown that children receiving music training outperformed their peers
in control group in working-memory capacity tasks (Roden et al., 2014).
Moreno and colleagues have found that even a short-term, but intensive
musical training can enhance execu�ve func�ons tested with a go/no-go
task (Moreno et al., 2011). The results of another longitudinal study
indicate a posi�ve influence of long-term music educa�on on cogni�ve
abili�es such as inhibi�on and planning and support a far transfer effect
from music educa�on in primary school children to academic achievement
mediated by cogni�ve control sub-func�ons (Jaschke et al., 2018).
Related studies inves�gate the no�on of a modality-general (regardless
modality, both audio and visual) but process-specific (limited to specific
processes of cogni�ve control) rela�onship between musical abili�es and
cogni�ve control skills. Zuk and colleagues reported, that both children and
adults with musical training outperformed their untrained peers in different
cogni�ve tasks (not modality specific), however, the group differences were
not general (i.e., process-specific) (Zuk et al., 2014) (Zuk et al., 2018).
Similarly, Slevc and colleagues found, that musical experience and ability
predicts be�er performance on both auditory and visual upda�ng tasks and
their study further supports the idea that cogni�ve advantages associated
with musical ability are not limited to auditory processes but are limited to
specific aspects of cogni�ve control (Okada & Slevc, 2016; Slevc et al.,
2016). On the other hand, Moreno and colleagues suggest in a study that
musical experience might lead to general inhibitory control advantages
(Moreno et al., 2015). The different outcomes of the men�oned studies
might be explained partly with the diverse theore�c background of these
inves�ga�ons. Inhibitory control can be divided into response inhibi�on
and several types of interference control, which can be measured in
different ways (Botvinick et al., 2001). It is also important to men�on, that
interference control (the ability to overcome distrac�on from irrelevant
informa�on) undergoes considerable improvement during childhood �ll
the age of 13-14 and is fully developed in adults (Cragg, 2016), while
Inkluzív zenepedagógia

response inhibi�on develops during preschool ages 4-6 (Davidson et al.,
2006). These age dependent developmental components also interact with
the rela�onship between musical ability and cogni�ve control (Varga et al.,
2022).
In addi�on to target func�ons and task types, strategy use is another
important component that might influence the rela�onship between
musical ac�vi�es and cogni�ve control. Strategies that have been used
successfully while making music can be transferred to non-musical contexts
and used in everyday life of clients.
Taken together, musical ac�vi�es have a posi�ve effect on various cogni�ve
control skills in both children and adults. This effect, however, is not general
but process-specific, although not modality dependent (i.e., present across
modali�es).

Controlled Musical Processes
Music’s benefits have been a�ributed to the prac�ce of intensive
memoriza�on, visuo-motor skills, focused a�en�on and the use of shared
performance cues required for learning and performing music (Chaffin,
2007; De Dreu et al., 2012; Ma�hews & Kitsantas, 2013; Pallesen et al.,
2010).
The main statements of cogni�ve control model form also the cornerstones
and explana�ons of developmental music therapeu�cal methodology. For
this reason we have introduced the Controlled Musical Processes Paradigm
(CMP) in our work and inves�ga�ons. The following CMP examples show,
that musical ac�vi�es provide a rich set of opportuni�es to train cogni�ve
control func�ons:
Example: while prac�cing a new piece of music we need more control, but
later it becomes automa�c. (Cogni�ve control model: the execu�on of
controlled tasks is slower than that of automa�c ones.)
Example: while playing music one needs to look at the notes -even preview
some beats-, listen to the other musicians, keep the tempo, and the right
loudness, etc. (Cogni�ve control model: the controlled processes may be
compe�ng and interfering with each other and with some more automa�c
processes while playing music.)
Example: one’s working memory capacity limits the ac�vi�es performed in
parallel, like it is difficult to play drums and sing at the same �me. (Cogni�ve
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control model: the controlled processes may rely on a central, limited
capacity system) (Varga et al., 2022).

CMP in prac�ce
Ac�ve music therapy in group, as one of the key components of complex
development at a special kindergarten and school ins�tu�on in Budapest is
delivered predominantly to children with ADHD and ASDs. The
methodology is based on cogni�ve, sensory andmotor transfer effects from
musical ac�vity. Playful exercises introduced during group music therapy
sessions twice a week, matching children’s actual status and poten�als,
have been developed with considera�on to the previously men�oned,
latest scien�fic findings. Rhythm training, gaining control and the possibility
of self-expression can help children to improve a�en�on, memory,
cogni�ve control, movement coordina�on, etc. Thanks to the brain’s
reward system musical ac�vi�es also support to unfold personality, self-
confidence, and social cohesion (Varga, 2019).

Conclusion
Musical ac�vi�es involve prac�cally every cogni�ve func�on and research
shows their posi�ve effects on many cogni�ve mechanisms. Music has a big
opportunity as a developmental tool, but our knowledge is few about how
it effects cogni�ve control mechanisms, which are important in the ability
to pursue goal-directed behaviours. Our paper gives a possible explana�on
for this with the help of an interdisciplinary frame and a concrete example.
According to the theore�cal account of cogni�ve control (Cohen, 2017),
controlled and automa�c processes create a con�nuum. Flexibility and
adapta�on, the most prominent features of this model, determinate
whether our performance becomes more automa�c, or we become slower
and maybe less accurate while doing a task. The execu�on of controlled
tasks is slower than the automa�c ones. In music therapeu�cal frames,
musical ac�vi�es provide a safe and joyful possibility to prac�ce and
exercise cogni�ve control related tasks. Key elements of the methodology
are target func�ons and task types, repe��on, changing the environmental
context and strategy use.
Given that cogni�ve control mechanisms play a significant role in life
success, understanding the underlying cogni�ve control mechanisms that
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might be affected by musical ac�vi�es can help us to develop more
effec�ve ways of using music in different developmental and educa�onal
processes.
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A JÁTÉK ALKALMAZÁSA TANULÁSTÁMOGATÓ MÓDSZERKÉNT A
„TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT!” MENTORPROGRAM FELKÉSZÍTŐ

KURZUSÁBAN

Ádám Ane�a
Miskolci Egyetem

Kulcsszavak: felsőoktatás; játék; módszertan

A Miskolci Egyetem az elsők közö� kapcsolódo� be az Innovációs és
Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
a Klebelsberg Központ és a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája kezdeményezésére és támogatásával útjára indíto� Tanítsunk
Magyarországért! mentori ösztöndíj programba. Idén tavasszal hetedik
alkalommal indítunk felkészítő kurzust, mely feltétele a hallgató
ösztöndíjprogramba való bekapcsolódásának. Jelen előadás a felkészítő
kurzus során alkalmazo� módszertant veszi fókuszba (Ádám-Juhász, 2022).
Bemutatjuk, milyen célok és megfontolások veze�ek ahhoz, hogy a játékot,
mint módszert gyakran és többféle formában felhasználjuk ebben a sajátos,
az egyetem minden kara és szakja irányába nyito� kurzuson. A felkészítő
kurzusra érkező hallgatók nagyon eltérő jellegű előzetes tudással, a témára
vonatkozóan különféle szintű előzetes ismeretekkel rendelkeznek és
különféle tanulási szokások is jellemzik őket, másfajta tapasztalatuk van az
egyetemi oktatás módszertanáról, tartalmáról. Egy ilyen mértékben
heterogén tanulói környezetben a módszertan megválasztása jelentősen
befolyásolja a tanulás eredményességét (Simándi, 2016).
A kurzus elméle� blokkja súlyos, több hallgató számára akár teljesen
ismeretlen tanulási tartalmakat hordoz: tanulunk a szegénységről, a
szegénység tanulásra és iskolai előmenetelre gyakorolt hatásáról, a
kisiskolák belső világáról úgy, hogy a tudásbővítés melle�
kompetenciafejlesztést és érzékenyítést is szolgálnia kell a tananyagnak.
Előadásunkban érvelünk amelle�, hogy a játék hatékony tanulást támogató
eszköz lehet az egyetemen is (Körei-Szilágyi, 2020), és hatásmechanizmusa
nagyon hasonló az oktatás más területein tapasztaltakkal (Mihályi, 2009).
Bemutatjuk, hogyan alkalmazzuk a játék különféle formáit a
tudáselsajá�tás- és rögzítés érdekében: a szerepjátékot,
empá�agyakorlatot, digitális kvízeket; milyen módon hívjuk elő a témával
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kapcsolatos előzetes tudást, és hogyan építjük rá a mentoráláshoz
szükséges új ismereteket, mindezt tesszük egy alapvetően tudásátadásra
berendezkede� egyetemi szervezetben - a kompetenciafejlesztés és a
társadalmi érzékenyítés érdekében - a mentorok felkészítése során.
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A SZAKMAI ELKÖTELEZŐDÉS ÉLETTÖRTÉNETI MOTÍVUMAI A MAGYAR
TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM HALLGATÓINAK DIGITÁLIS TÖRTÉNETEIBEN

Lanszki Anita
Magyar Táncművésze� Egyetem

Kulcsszavak: digitális történetmesélés; szakmai iden�tás; művészetoktatás

A digitális történetmesélés az éle�örténe� narra�va egyik legnépszerűbb
21. századi formája. A 2-4 perces video-formátumú én-elbeszélésekben az
alkotók narra�v struktúrában rendezik életük fontos eseményeit, amelyet
személyes képanyaggal – többnyire privát fotókkal – illusztrálnak. A digitális
történetek alkalmasak arra, hogy alkotójuk olyan személyes aspektusból
mutassa be tapasztalatait és élményeit, amelyek a téma érzékenysége,
társadalmilag marginalizált vagy sztereo�pizált jellege mia� nem jelennek
meg a nyilvános kommunikációban.
A táncos szakmát rengeteg sztereo�pia sújtja. Jelen kutatás célja, hogy
táncos életú�örténeteken feltárja, milyen mo�vumok mentén alakul ki a
szakmai elköteleze�ség olyan személyekben, akik a professzionális
előadóművészetet vagy a táncpedagógusi szakmát választo�ák
élethivatásuknak. A vizsgálatban a Magyar Táncművésze� Egyetem táncos
és próbavezető, valamint táncpedagógus szakos hallgatói ve�ek részt, akik
2015 és 2021 közö� a médiaismeret és művészetpedagógia kurzusok
keretein belül 284 egyéni digitális történetet készíte�ek. A személyes
képanyaggal gazdagon dokumentált életú�örténetek képi és verbális
ada�orrásként szolgáltak vizsgálatunk számára, amelynek kutatási
módszere a tartalomelemzés volt. A kutatás során sikerült feltárni, mi
hajto�a a hallgatókat erre a pályára, és hogy milyen körülmények közö�
juto�ak el a csúcsra.
A videók több, mint kétharmada a táncos életpálya eddig megélt
nehézségeit és sikereit tema�zálja. A digitális történetekből kirajzolódik a
hallgatók szakmai iden�tása, mivel megfogalmazzák ars poe�cájukat,
megnevezik azokat a tényezőket is, amelyek elindíto�ák és megtarto�ák
őket az olykor rögös pályán. A hallgatók önreflexiója azonban nemcsak a
múlt és a jelen mo�vumaira terjedt ki, hanem a jövőbeli tervezést is
megsegíte�e, ugyanis számos digitális történet konklúziójában
megjelennek a hallgatók perspek�vikus gondolatai.

Táncművésze� felsőoktatás és kutatás

A kutatásban sikerült feltárni, milyen közös jellemzői vannak a digitális
történeteknek, valamint melyek azok a mintázatok, amelyek csak a
néptáncosokra, a klasszikus bale�esekre, a diva�áncosokra, a
moderntáncosokra vagy éppen a társastáncosokra jellemzőek.
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A DRÁMAPEDAGÓGIA-OKTATÁS SZEREPE A TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ
KÉPZÉSBEN
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PPKE VJTK, MTE PPT
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Bár a drámapedagógia elsősorban szabadidős tevékenységként került be a
magyar pedagógiai gondolkodásba, már történetének kezdetén megjelent
az oktatásba integrálhatóságának gondolata (Gáspár László, 1984; Dr.
Zsolnai József, 1994; Mezei Éva, 1991). Gabnai Katalin nevéhez köthető az
első, később több további tanterv és oktatási segédlet kidolgozása (ÉKP
Kere�antervek 1970-80-as évek, NAT 1995 stb.). A drámapedagógia Tánc és
dráma műveltségi területként bekerült az első alaptantervbe. A műveltségi
terület két ágának összekapcsolása nem volt mesterséges, hiszen a dráma
tagozatos iskolák gyakorlatában, az alapfokú művésze� képzésben a dráma
és a táncos csoportok párhuzamosan, sőt, néha integráltan jelentek meg.
Tanítási területeik is á�edik egymást, hiszen a mozgásos játékok a
drámapedagógia szerves részei, a szabályjátékok és más drámajátékos
technikák pedig sokban segíthetnek azoknak a kompetenciáknak a
fejlesztésében, melyek a táncos módszertanban elsődlegesek.
Előadásomban azt vizsgálom, hogyan tud hasznosulni a drámapedagógia
eszköztára azoknak a táncpedagógusnak készülő hallgatóknak a
módszertani pale�áján, akik különféle táncterületek képze� alkotóiként az
oktatásban is fel kívánják használni tudásukat. A Magyar Táncművésze�
Egyetemen már régóta megjelenik a képzés tárgyai közö� a
drámapedagógia, akár többféle funkcióban is. Az előadás tehát bemutatja
a lehetséges képzési és felhasználási területeket, és kiemeli azt a
szakmódszertani ismeretanyagot is, mellyel a leendő táncpedagógusok
ezen a téren felvértezhetők. Ugyanakkor nem elhanyagolható az a fejlesztő
hatás sem, amely a drámapedagógia eszköztárának használata
következtében a leendő pedagógusok személyiségfejlesztésében, oktatási
bátorságának növelésében, a tanítási helyzetek biztonságosabb
kezelésében mutatható ki.
Előadásomban támaszkodom saját, nem reprezenta�v kutatási
eredményeimre is, melyeket a képzési egységek végén, kimene�
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visszajelzésként készíte�em hallgatóimmal. A nyílt végű kérdésekkel
megválaszolható írásbeli reflexiókban (három tanév eredményei)
feltérképeztem, hogy a leendő táncpedagógusok az általuk taníto� szak
oktatásának mely területein, milyen céllal és helyzetekben vélik jól
használhatónak a drámapedagógiát, és vizsgáltam szakmódszertani
választásaikat és azok indoklásait is. Ezzel rámutatok a drámapedagógiát is
tanult táncpedagógusok játékrepertoárjának bővülésére (mely az egyszerű
szabályjátékoktól az alkalmazo� drámapedagógia területéig terjed), a
lehetséges tanítási területek igen széles körére, az alkalmazások életkor,
felkészültség, drámás előképze�ség szerin� változatosságára is.
Mindezekkel amelle� érvelek, hogy a drámapedagógia a táncpedagógusok
körében szakmódszertanilag megalapozo� módon, célorientáltan, sikerrel
és eredményesen alkalmazható, és sokat segíthet a pályakezdésben, de a
már nagyobb gyakorla�al rendelkezők esetében is, ha a táncpedagógus
rendelkezik drámapedagógiai képze�séggel és játéktapasztala�al.
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DIGITÁLIS ESZKÖZHASZNÁLAT A TÁNCJELÍRÁS OKTATÁSÁBAN
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Az elmúlt 20 évben az emberek életét radikálisan áthatja a digitális eszközök
használata: digitális eszközöket használunk o�honunkban, a munkahelyen
és az iskolában is. Miért ne használhatnánk olyan speciális területen is, mint
a művésze� oktatás?! Bár a digitális technológia és a táncoktatás kapcsolata
még mindig kiforratlan (Calvert, Wilke, Ryman & Fox, 2005), az olyan
innovációk a tánc elsajá�tásában, mint a mo�on capture alkalmazása
(Chan, Leung, Tang & Komura, 2011), a virtuális valóság beépítése, az
eszközökön keresztül gyűjtö� mozgási és egyéb adatok elemzése, valamint
a Covid19 által előidéze� online oktatási kényszerhelyzetek (Papp-Danka &
Lanszki, 2020), számos olyan lehetőséget teremtenek, amelyek
meghatározhatják a jövő táncoktatásának kultúráját.
Előadásunkban a digitális technológia és a néptánc kapcsolatát tárjuk fel,
bemutatva, hogy a táncművész-képzés egyik kurzusán, nevezetesen a
táncjelírás tantárgyban, hogyan integráltuk a közoktatási gyakorlatból jól
ismert mérés-értékelési eszközt, a Kahoot!-ot.
Mielő� ezt kifejtenénk, betekintést nyújtunk a táncjelírásban használt
tánclejegyző rendszer tanításának történetébe (Fügedi 1993), elsősorban
Szentpál Mária oktatási módszere alapján (Szentpál, 1987). Ezt követően a
tantárgy jelenlegi oktatási gyakorlatát mutatjuk be a Magyar Táncművésze�
Egyetemen egy Fügedi Jánossal készíte� interjú alapján. A táncjelírás
tantárgy hatékonyan ötvözi az elméle� ismereteket és a gyakorla�
készségeket, hiszen miután a tanulók elsajá�tják a táncjelírás elméle�
alapjait, utána a táncjelírást mint egy ko�át olvasva, képesek eltáncolni is a
mozdulatokat a leírt jelek alapján.
A táncjelírás oktatásának módszertani jellegzetességeihez kapcsolódva
kerül elő a digitális eszközhasználat kérdése. A téma tárgyalásakor különös
hangsúlyt fektetünk arra, hogy bemutassuk a digitális technológia
célorientált, a tanulási eredményeknek és a didak�kai céloknak alárendelt
használatát.
Az oktatás-módszertanon belül kiemelt szerepet kap előadásunkban az
Táncművésze� felsőoktatás és kutatás

értékelés is, hiszen azt szeretnénk bemutatni, hogyan teszi
eredményesebbé és mo�válóbbá a táncjelírás tanítását a digitális
eszközökkel támogato� rendszeres forma�v értékelés (Hülber, 2020). Az
előadás végén pedig bemutatunk olyan további, digitális eszközhasznála�
irányokat is, amelyek bevezetése vagy legalábbis pilot projektként való
kipróbálása előremutató lenne akár kifejeze�en a táncjelírás, akár a
komplex táncoktatás viszonylatában.
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ÉLETREFORM – REFORMPEDAGÓGIA ÉS A „GYERMEKI TÉR”
ÖSSZEFÜGGÉSEI A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN MAGYARORSZÁGON
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Elméle� keret
Az életreform, a reformpedagógia, illetve ezen irányzatoknak a művésze�el
való kapcsolatáról az elmúlt húsz évben több magyar (ld. Németh, 2002;
Németh, és mtsai., 2005; Németh és Pirka 2013; Németh, Pukánszky és
Pirka, 2014; Németh, Kempf és Vincze, 2019; Németh, Vincze, és Kempf,
2020) és idegen nyelvű (Németh és mtsai., 2006; Németh, Kempf és Vincze,
2019; Németh és Pukánszky, 2020) publikáció jelent meg. A témákat kutató
szerzők részletesen mutatják be az életreform és reformpedagógia hazai és
nemzetközi tendenciáit, a 19. század végén induló és a 20. század első
felében is működő társadalmi és pedagógiai reformfolyamatokat.

Célok
A kutatás célja az életreform és reformpedagógiai elemek feltárása a 20.
század első felében a családi és intézményes gyermeknevelésben. Milyen
szerepet játszo� az életreform és reformpedagógia szellemiségének és
irányzatainak terjedése a gyermek terének alakításában.

A kutatás kérdései
1) Milyen területeken jelennek meg a pedagógiai reformok fejlesztő hatásai
a gyermeknevelésben?
2) Mikor válik fontossá, és milyen területeken a pedagógiai reformok
nyomán a gyermekekkel való bánásmód változása, a róluk történő
gondolkodás átalakulása?
3) Hol és hogyan jelenik meg a gyermek a családi és intézményes
nevelésben?

Módszer
A kutatás forrása a 20. század első felében megjelenő szaksajtó (Magyar
Pedagógia, Jövő útjain, Néptanítók, A Gyermek, Kisdednevelés) vizsgálata
Játék Magyarországon - játék a világban

1900 és 1940 közö� megado� kutatási/elemzési szempontok mentén, és a
kutatás témájához kapcsolódó naplók, visszaemlékezések
tartalomelemzése.
A kutatás vizsgála� szempontjai a „gyermeki tér” különböző
megnyilvánulási formái az ado� időszakban: o�hon, lakáskultúra –
gyermekszoba, intézményes nevelés (óvoda, iskola), gyermekkultúra az
intézményen kívül.

Eredmények
A kutatás fontos eredménye közö� szerepel, hogy a téma megjelölt
vizsgála� időszakában a pedagógiai folyóiratokban nemcsak a diskurzus
jelenik meg az óvodai és iskolai környezet átalakításáról, hanem részletes
ismertetésre kerülnek ezek a változások.

Irodalom
Buchholz K. et al. (2001): Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung
von Leben. Band 1-2. Darmstadt.
Németh A., (2002): Reformpedagógia-történe� tanulmányok. Budapest.
Németh A., Pirka V., (2013): Továbbélő utópiák. Budapest.
Németh, A., Kempf. K. és Vincze, B. (2019): Hidden Stories – the Life Reform
Movements and Arts, Peter Lang, Frankfurt.
Németh, A. és Pukánszky, B. (2020): Life reform, educa�onal reform and
reform pedagogy from the turn of the century up un�l 1945 in Hungary.
Espacio Tiempo Y Educa�on 7. 157-176.
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A JÁTÉK INTERKULTURALITÁSA, GYERMEKJÁTÉKOK A NYUGATI
CIVILIZÁCIÓN TÚL

Berzsenyi Emese
BME GTK MPT

Kulcsszavak: interkulturalitás; iszlám; gyermekjátékok; vallási kultúra;
világcégek

A játék a gyermeknevelés legfontosabb tárgyi eszköze, mivel meghatározó
szerepet játszik a felnövekvő generáció tudatának, értékrendjének, képi és
tárgyi világának kialakításában is.
Földünk nagy civilizációi már nem törekszenek rá, hogy a nyugatot
hűségesen utánzó módon kövessék. Saját fejlődési vonalat szabtak
önmaguknak, amelytől a kulturális, poli�kai és társadalmi hatások révén
lehetnek eltérések, ám alapeszméiben – sok esetben mentesen a
szekularizáció befolyásától – ragaszkodnak évezredes hagyományaik, vallási
tanításaik és szokásaik rendjéhez. Előadásomban az iszlám világ
gyermekjátékait szeretném bemutatni, hiszen földrajzilag is, és az elmúlt
év�zedek migrációs trendjei okán is ez áll sokkal közelebb hozzánk.
Kutatásom elméle� alapokon, interkulturális szinten, vallástudományi
szempontokat szem elő� tartva, vizsgálja ezen gyermekjátékok
sajátosságait. Elemzem a forma- és a képi világ specifikus vonásait és a
gyermeki fejlődésre gyakorolt összete�, az ado� civilizáció szempontjai
szerint releváns sajátszerűségét. Az előadás során hosszú évek ala�
összegyűjtö� fényképeimből és a világhálón megtalálható fotók alapján
elsősorban a képelemzés módszerével mutatom be magukat a játékokat,
illetve néhány pillanatképben az azokkal játszó gyermekeket. Illusztrálva az
óriási eltéréseket életlehetőségeik körülményeiben, azaz a nyuga�
kultúrában élő muszlim közösségek, az afrikai, az indonéziai, az ázsiai és a
közel-kele� iszlám közö�. A nagy világcégek, mint pl. a Lego, a Playmobil és
a Ma�el is tért hódíto�ak a nyuga� civilizációk piacain kívül, így érdemes
megvizsgálni a gazdasági érdekek há�erében rejlő, az alkalmazkodást
lehetővé tevő pedagógiai és pszichológiai tartalmakat.
Hazánkban is egyre több muszlim él, e családok gyermekeinek integrációja
igen fontos és a velük foglalkozó, illetve kapcsolatba kerülő szakemberek
számára bizonyos ismeretek elengedhetetlenek. A földrajzilag tőlünk
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nyugatabbra lévő országokban pedig az iszlám közösségek egyre
befolyásosabb résztvevői a mul�kulturális világ mindennapjainak.

Irodalom
Berzsenyi E. (2020): Kiválaszto� vagy megbélyegze�? - Tanítások a
fogyatékosságról: a zsidóság, a kereszténység és az iszlám szent könyve
szerint. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.
Endrődy O., Bahbibi R. És Lénárt I. (2021): Introductory ar�cle for Special
issue: Concep�ons of early childhood and ins�tu�ons in a global context.
Hungarian Educa�onal Research Journal 11. 4. 345–359.
Holzwarth, P (2006): Fotografie als visueller Zugang zu Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen mit Migra�onshintergrund. In: Winfried
Marotzki und Horst Niesyto (Hrsg.): Bildinterpreta�on und Bildverstehen.
Methodische Ansätze aus sozialwissenscha�licher kunst- und
medienpädagogischer Perspek�ve. Wiesbaden S. 175–205.
Kádár A. és Bodoni Á. (2010): Az óvodás- és kisiskoláskor játékai elméle� és
módszertani megközelítésben. Ábel Kiadó, Kolozsvár.
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JÁTÉKOSÍTÁSRA TÖREKVÉS A BUDDHISTA SZEMLÉLETŰ KÖZ- ÉS
FELSŐOKTATÁSBAN: EGY INNOVATÍV BUDDHISTA SZEMLÉLETŰ

TÁRSASJÁTÉK ÉLETREFORM ÉS REFORMPEDAGÓGIAI VONATKOZÁSAINAK
BEMUTATÁSA

Földiné Irtl Melinda - Komár Lajos
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Kulcsszavak: életreform; reformpedagógia; gamifikáció; buddhizmus;
társasjáték

Az életreform mozgalmakból kivirágzó reformpedagógiai törekvések és új
oktatási módszerek kialakulásában szerepet játszó gyermeklélektani
megfigyelések, kutatási eredmények már a múlt század elején felhívták a
figyelmet a spontán és örömteli tevékenységek nevelésben, oktatásban
betöltö� szerepére és hasznára. A megfigyelések nyomán, az
életreformerek a személyes életmódra és tanulási folyamatokra egyaránt
reflektáló újszerű módszerekkel kísérleteztek. A tapasztalatokból
kikristályosíto� reformpedagógiai elvek gyakorlatba ültetésének
folyamatához már a 19-20. század fordulója óta termékenyítőleg
kapcsolódtak a kele� filozófiák. Elsősorban a természetességre és
önismeretre sarkalló ideák és módszerek. A buddhista és a jóga praxis
elemei megjelentek továbbá a gyógyítás vagy a művésze� nevelés színterén
is. A holisz�kus, egész ember nevelését célzó reformnevelés korán
felismerte a vallásosság értékeit, mely a tes�-lelki harmónia melle� a
karita�v közösségi dimenziókra is figyelmet szentelt, és mindeközben
természetes lehetőséget biztosíto� a játékos tanulásra és önismeret
fejlesztésre. Napjaink oktatási trendjeiben, nemzetközi és hazai szinten is
egyre nagyobb szerephez jut a gamifikáció, mely kétségkívül gazdagítja a
pedagógusok mo�vációs eszköztárát, érdekesebbé, eredményesebbé
tehe� a tanulási folyamatokat, valamint játékossá, élményszerűvé formálja
az ismeretanyag elsajá�tását, belsővé tételét.
Az előadás célja egy másfél éves fejlesztési folyamatot követően létrejö�
nevelési-, oktatási célú innova�v buddhista szemléletű társasjáték
bemutatása. Újszerűsége, hogy lehetőséget nyújt formális és informális
tanulásra egy komplex ismeretanyag személyes élményű elsajá�tási
folyamata közben. A játék különlegessége, hogy szemléletében – empá�a,
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altruizmus, kooperáció –, továbbá kivitelezésében – hagyományos
művésze� ábrázolásmodern változata, természetes alapanyagú csomagolás
– és a konkrét játékos feladatok révén is szorosan kapcsolódik a nemzetközi,
illetve a hazai életreform és reformpedagógiai törekvések egyes elemeihez.
A �be� buddhista ikonográfiai elemeket is felhasználó, számos
kompetenciafejlesztő gyakorlatot integráló társasjáték harmonikusan
ötvözi a hagyományos és modern pedagógiai szempontokat, fejlesztési
módszereket. Az egészséges életmód, ökológiai szemléletmód, testkultúra,
mozgás, légzés, játék tevékenység, krea�v-, koopera�v tanulás, önismeret,
önkifejezés, személyközpontúság elemei egyaránt ötvöződnek benne. A
minden esetben közösen elvégzendő játék feladatok lehetővé teszik, hogy
kisgyermekek, felnő�ek és idősek egyenrangúan vegyenek részt a játékban,
melyben az együ� feldolgozandó, differenciált kérdéscsoportok lehetővé
teszik, hogy a különböző generációk barátságos, békés környezetben
mutathassák meg egymásnak érzelmi- és gondolatvilágukat, így
hozzájárulhatnak a generációs szakadékok áthidalásához. A társasjáték a
közoktatásban (a hit és erkölcstan órák keretein belül), illetve a
felsőoktatásban szerze� korai tapasztalatok alapján egy ígéretes, komplex
tanulási folyamatokat támogató eszköznek ígérkezik.

Irodalom
Barbarics M., Rózsahegyiné Vásárhelyi É., Wintsche G. (2019): A játékok
fejlesztő hatása. ELTE, Budapest.
Bodhi, B. (2010): Aims of Buddhist Educa�on, Access to Insight (Legacy
Edi�on).
Boreczky Á. és Vincze B. (2018, szerk.): Reformpedagógia és életreform –
recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok. Gondolat, Budapest.
Németh A. és Skiera, E. (2018, szerk.): Rejte� történetek. Az életreform-
mozgalmak és a művészetek. Műcsarnok, Budapest.
Pálvölgyi F. (2005): A reformpedagógia vallásos dimenziói. Iskolakultúra, 15.
9. 38-49.
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LOGIFACES - ANALOGUE GAME FOR DIGITAL MINDS – INNOVATÍV
MŰVÉSZETI ÉS MATEMATIKAI MÓDSZERTAN: INNOVATÍV MŰVÉSZETI,

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI KUTATÁSOK,
MÓDSZEREK, JÓ GYAKORLATOK

Szarvas Ildikó - Szirtes Aliz - Paszternák András
Lauder Javne Iskola

Kulcsszavak: innova�v pedagógiai módszertan; design gondolkodás;
interdiszciplinaritás

A budapes� Lauder Javne Iskolában az Erasmus+ program keretében,
nemzetközi partnerek együ�működésével egy új interdiszciplináris
módszertan került kidolgozásra, amely a Logifaces logikai játékhoz
kapcsolódik.
A Logifaces egy logikai kirakós játék, amelynek egyetlen szabálya van: úgy
kell egymás mellé helyezni az elemeket, hogy azok ugrás nélküli folytonos
felületet alkossanak. A 16 darabos készletből ezzel a szabállyal kirakható egy
egyenlő oldalú háromszög, de más alakzatok is összeállíthatók a szabály
betartásával.
A Logifaces térelemek kombinálási folyamatában hangsúlyt kap a vizuális
gondolkodás és a tak�lis élmény, amely inspirálja az improviza�v variálást.
A játék ötvözi a térgeometria, a művésze� ábrázoló geometria és a
szenzoriális élmény lehetőségeit, összekapcsolja ezt az élményt a design
gondolkodással, a digitális gondolkodásunkat az anyagkísérletekkel.
A Logifaces innova�v művészetpedagógiai módszertana ötvözi a vizuális
témákra épülő gyakorlatokat és a művésze� technikákon alapuló krea�v
megoldásokat.
Az építőelemek variálhatósága, szemléletessége, meghökkentő anyaga (a
beton alakzatok esetében) garantálja az élményalapú tanítás sikerességét.
A projekt nemzetközi szakértői csapata a művésze� órák melle� a
matema�ka, a kémia, a biológia, a fizika és a földrajz területén is bevete�e
a készleteket. Az alsós évfolyamokat éppúgy magával ragadta a „tema�kus
építés”, mint a középiskolásokat. A szemléltető eszköz kiváló összekötő
kapocs lehet az integrált természe�udományi oktatásban. A Logifaces
megalkotásának története, a termékfejlesztés lépései a diákok innova�v
gondolkodását segíthe� elő.

Játék Magyarországon - játék a világban

A Logifaces - analogue game for digital minds programban egy új
kezdeményezésű élmény- és alkotásközpontú módszertani gyűjtemény jö�
létre.

Programpartnerek: Planbureau K�., Johannes Kepler Universität - Linz,
Experience Workshop (Finnország), Srednja skola ``Petro Kuzmjak``
(Szerbia)

A projekt támogatója:
Tempus Alapítvány
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A RITUALITÁS MEGLÉTÉNEK ÉS SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA A
DRÁMATANÍTÁSBAN

Katonáné Kutai Erika
Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Kulcsszavak: drámatanítás; ritualitás

Az utóbbi év�zedek pedagógiai szakirodalmában fontos kulcsszóként
jelenik meg a bevonódás. (NAHALKA István) Ha a tanári gyakorlatot nézzük,
azt látjuk, hogy egyre nehezebb diákjainkat mo�válni, érdeklődésüket
fenntartani a tanítás folyamán. A drámaórákon viszont a drámát „megélő”
tanulók a drámajátékok során a színház eszközeit használva „bevonódnak”
bizonyos helyzetekbe. Gavin BOLTON vizsgálta a dráma és a színház
összefüggéseit, s megállapíto�a, hogy kapcsolatuk sokkal szorosabb, mint
azt a múltban gondolták. Nemcsak hasonlóságokat, de á�edéseket is lehet
találni a ke�ő közö�. Meglátásom szerint a drámatanítás a színházzal való
rokonsága által fűszereződik a teatralitás és a ritualitás elemeivel is.
Kutatásomban a ke�ő közül a ritualitás meglétét és szerepét vizsgálom a
drámatanításban.
Kutatási módszerül a dokumentumelemzést választo�am,
drámaóraterveket, munkaformákat, drámajátékokat vizsgálok abból a
szempontból, hogy a dráma és a rítus, mint két performa�v
cselekvésterület, milyen közös alkotórészekkel rendelkeznek. A drámaórák
és a rituálék is ismerik a megrendezést, az improvizációt, a próbákat, a
betanulást; cél lehet a szórakoztatás, de egy új valóság felkutatása is, hogy
csak néhányat említsek. A drama�kus tevékenységek során a színházhoz
hasonlóan, drámaórákon is olyan helyzetek teremtődhetnek a ritualitás
jellegéből adódóan, amelyek a drámaóra résztvevőit a közö� és közben
állapotába hozhatják, így lehetőség nyílik bizonyos helyzetekkel,
problémákkal való kísérletezésre, új jelentéstartalmak kialakítására vagy
elvetésére. (FISCHER-LICHTE, 2009; TURNER, 2002; GENNEP, 2007)
Természetesen annak igénye nélkül, hogy közben ezzel a tevékenységgel
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rituálét hajtanánk végre. Miért lehet fontos a rítusok kutatása a modern
ember számára, miért is kerülhet a neveléstudomány fókuszába? A rítusok
ősi tudásközve�tő technikáknak is tekinthetők (NÉMETH András) és nem
vitathatjuk a rítusok közösségmegtartó, kapcsolaterősítő erejét sem. A
rítusok erős érzelmi intenzitása hozzájárul többek közö� az új társadalmi
szerepek kialakításához is. (NEULINGER, 2013)
Összességében tehát a ritualitás számos területen támogathatja az iskolai
oktató-nevelő munkát, ezért van elméle� és gyakorla� jelentősége a téma
kutatásának.

Irodalom
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A TÁNC MŰVÉSZETE AZ ANTROPOLÓGIA SZEMÜVEGÉN ÁT

Szente Dorina
Magyar Táncművésze� Egyetem

Kulcsszavak: beavatási rituálék; megfigyelés; antropológia

A táncművészet szempontjából kiemelten fontos a test különböző
nézőpontú vizsgálata és megtapasztalása. A test a legősibb kommunikációs
médium, amely kortalan és ma is fontos szerepet tölt be nevelő-oktató
munka során. Az antropológia irányából is egyre erősebb a kutatói
érdeklődés, amely hangsúlyozza a test és a környezet közö� kapcsolat
jelentőségét, valamint a mozdulatok kommunikációs szerepét, kulturális
sajátosságait.
A Magyar Táncművésze� Egyetem hallgatói egy féléven keresztül
ismerkedhetnek meg a különböző kultúrantropológiai elméletekkel,
amelyek kifejeze�en a táncra reflektálnak. Az előadás célja betekintést
nyújtani a hallgatók beado� munkáin keresztül a különböző tánccsoportok
beavatási és átmene� rituáléiba, azok rejte� szabályaiba.
A neveléstudományi kutatásokban is egyre gyakoribbak a pedagógiai
antropológiai nézőpontú, megfigyelés módszerére alapozó vizsgálatok,
amelyeken keresztül bepillantást nyerhetünk a színház, a próbaterem, az
iskola, vagy a táncstúdió világába.
A kutatás során céljuk a hallgatóknak megfigyelni azokat a szociális
változásokat, társadalmi jelenségeket, amelyek egyedivé teszik a tánc terét.
(Gehlen, 1974; Wulf, 2004; Turner, 2002) A színház közegének,
antropológiai sajátosságainak vizsgálata számos elgondolkodtató
problémára hívja fel a figyelmet. Hiszen teljesen más rituáléi lehetnek egy
előadást megtekintőnek, valamint egy táncosnak, aki az előadásra készül.
Mások a térre és időre vonatkozó észlelések. Ha a színházat, vagy akár a
próbatermet szakrális térnek tekintjük a 21. század komplex világában, az
o� létrejövő rituális cselekvések összekapcsolják az egyént a
társadalommal, a test, mint a tudás közve�tésének legősibb médiuma a
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kifejezés terévé válik. A test fegyelmeze�ségének, illetve szabadságának
mértéke, a rituális cselekvés jelentősége a tánc során, vagy a nemi szerepek
megjelenése igen eltérő lehet a különböző táncs�lusokat tekintve. Ennek a
nézőpontnak a beemelése nemcsak bőví� a táncosok ismereteit, de fejlődik
az önreflexiós képességük, valamint a szakmáról való komplexebb
gondolkodásuk.
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GONDOLATOK A BÁBPEDAGÓGIA KONTEXTUSAIRÓL, 21. SZÁZADI
DISZPOZÍCIÓIRÓL, ILLETVE TÁRSMŰVÉSZETI DISKURZUSAIRÓL
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Voj�na Bábszínház, Debrecen
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összművésze� műfaj; metamorfózis; megelevenítés; helye�esítés

Előadásomban a bábpedagógia fogalmát járom körül, keresem a helyét a
művészetalapú módszerek kontextusában, keresem továbbá a szín-, a
dráma-, a bábjáték metszéspontjait, valamint megpróbálom bemutatni,
hogy e fogalmat milyen jelentéstartalommal szokták használni. A bábjáték
halmazát tekintve (művészi-, vásári-, népi-, alkalmazo� / pedagógia)
vizsgálom a bábművészet és a bábpedagógia határait, illetve elemzem az
egymást metsző kereszteződésekben a bábu használatának funkcióját.
Elemzésem három gondola� ívre épül. Egyrészt támaszkodom a bábjáték
műfaji összete�ségére, összművésze� jellegére, a művészetek
integrációjának képviseletére, illetve arra a tézisre, hogy a bábjáték
pedagógiájának fókusza, mint élményt adó tevékenység egyidejűleg drámai
és tárgyalkotó tevékenység. Másrészt arra az állításra, hogy a bábjáték, mint
a drámaműnemén belüli gyűjtőfogalom, a színjáték része, így minden olyan
konvenció rá is érvényes, ami a drámára, a drámajátékokra. Harmadsorban
hangsúlyt fektetek arra az előfeltevésre, hogy a bábjáték lételeme a bábu,
mely mindenkor eleven lény benyomását kel�, így vizuálisan, audi�ven,
kinesztéziásan nyújtja az ingereket, alkalmazo� módszerként pedig
egymást feltételező kapcsolatot tart a drámapedagógiával, az alkalmazo�
színházzal, és a művészetalapú eljárások számos formájával is.
A bábpedagógia kontextusának vizsgálatát indokol�á teszi a 21. század
kortárs bábművészetének eszté�kai diskurzusa, a legújabb, a műfaj határait
feszegető irányzatok, az új fogalmak mentén alakuló műfaji
átrendeződések, a társművészetek erős jelenlétének hatásai; annak a
ténye, hogy a színház és a bábszínház közö� létrejö� a szabad átjárás, a
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határok alakíthatók le�ek, sőt megszűntek. A kérdés ado�: ezek a
művészetből fakadó paradigmaváltások hogyan hatnak a pedagógusképzés
alkotói folyamataira, a bábos képzések szemléletére, a felsőoktatás
különféle művészetalapú eljárásaira, illetve észlelhető-e változás a színház-,
bábművészet és a (báb)pedagógia diszciplínáinak nézőpontjaiban?
Kiemelt célomnak tekintem annak megmutatását, hogy a tárggyal, a bábbal
való játék absztrahálva teremt hidat a látható és a láthatatlan világ közö�,
ezáltal alkalmas arra, hogy komplexen ágyazzon meg a művésze�el nevelés
hatásmechanizmusának. Az azonosulás lélektani mechanizmusa leginkább
a cselekvésvággyal jellemezhető, az akciók színpadjaként értelmeze�
bábjátékos műfaj messzemenően képes ezt kielégíteni. Az alkotói
folyamatban az animációs szemlélet, a bábos és metaforikus gondolkodás,
az absztrakció és az ezt érvényesítő képességek fejlődése a gondolkodási
műveletek mindegyikére épít, fontos szerepet kap a többoldalú érzékelés
egyidejűsége.
Előadásomban arra törekszem, hogy az elméle� megközelítést alkotói és
pedagógiai tapasztalataimmal tegyem hitelessé. Ese�anulmányokra építek,
melyeket a Voj�na Bábszínház gyermekekkel megélt interak�v
foglalkozásaiból, művésze� projektjeiből, illetve a Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán tarto� kurzusaim tema�káiból
és eredményeiből idézek meg.
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MUNKA, HIVATÁS, ÉLETFORMA – INTERJÚ A HAZAI FÚVÓSZENEKAROK
KARNAGYAIVAL
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Kulcsszavak: felnő�kori zenetanulás; fúvószenekari karnagyi hivatás;
közösségi zene

A tanulás szó hallatán hajlamosak lehetünk a fiatalabb generációra
asszociálni, holo� napjainkra teljesen általános jelenség, hogy az nem
korlátozódik egy-egy korosztályra. Ugyanígy igaz ez a felnő�kori
zenetanulás jelenségére is, amely bár nemzetközi viszonylatban egyre
szélesebb tudományos há�érrel rendelkezik, de hazai tekintetben e terület
mélyebb megismerése még viszonylag kezde� fázisban jár.
Tágabb kutatásunkban a felnő�kori amatőr közösségi zenélés jelentőségét
és hatásait a hazai fúvószenekari réteg megismerésén keresztül vizsgáljuk,
különös tekinte�el az egyén zenekari tagság irán� belső indí�atásaira, a
közösséget összetartó kohéziós erőre, valamint a hosszú távú, akár egy
életen át tartó fúvószenekari tevékenység �tkaira, a felnő�kori közösségi
muzsikálás lehetséges előnyeire és hátrányaira. Jelen vizsgálatban egyet
hátrébb lépünk, és fókuszunkat egy speciális hivatásra, a fúvószenekari
karnagyokra és tapasztalataikra helyezzük.
Az interjúalanyok kiválasztásánál országos lefede�ségre törekedtünk, így a
hét magyarországi régióból hét fúvószenekari karnaggyal készíte�ünk félig
strukturált interjúkat, amelyben a karnagyi hivatás sajátosságaira, a
zenekaron belüli életkori különbségekre, a hosszú távú fúvószenekari
tagság kulcs-mozzanataira, valamint a COVID-19 okozta zenekari munkát
érintő nehézségekre koncentráltunk. Az interjúk gépelt változatát MAXQDA
Analy�cs Pro 2020 kvalita�v adatelemző szo�ver segítségével kódoltuk és
elemeztük, ennek során egy összesen 551 elemből álló kódháló jö� létre. Az
adathalmaz rendszerezését követően olyan értékes meglátások kerültek a
felszínre, amelyek meghatározóak lehetnek a további hazai kutatások
során.
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ZENEÓRA A VIRTUÁLIS TANTEREMBEN - EGY ONLINE KUTATÁS OFFLINE
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A művészetekkel való találkozás ma is a több évezredes hagyományokat
követve személyes interakcióra épül, először a gyermek és a szülő, majd a
gyermek és a tanára közö�. Ebben a kapcsolatban hozo� változást 2020
tavaszán a Covid19 világjárvány, amikor a valós tér helye� az internetes
pla�ormok váltak a tanítás helyszínévé, komoly kihívás elé állítva az oktatás,
különösen a zeneművésze� nevelés résztvevőit.
Napjainkban az élet szinte minden területét befolyásolják az IKT-eszközök,
azonban a tanórai alkalmazásukra való törekvések csak lassan formálódtak,
amiben szerepet játszo� az is, hogy megkérdőjelezhető ezen eszközök
használata és az oktatás hatékonyságának pozi�v összefüggése. (Polónyi
2017)
A pandémia mia� bevezete� online oktatás jelentős változásokat is hozo�
a zeneoktatásban. A közelmúlt kutatási eredményei arról számoltak be,
hogy az oktatás folyamatosságának megőrzése érdekében jelentős
összefogás alakult ki a zenepedagógus-társadalomban is. (Calderón-
Garrido, Gustems-Carnicer 2021; Csapó 2020) A kialakult helyzetben a
művészetoktatás hagyományos modellje kiegészült az elektronikus tanulási
környezet különböző területeinek alkalmazásával, melyek új perspek�vákat
nyito�ak a pedagógusok számára. (Váradi J.-Józsa G. 2022)
Előadásunkban a zeneoktatás aktorainak jellemzőit mutatjuk be kutatásunk
alapján. Fő kérdéseink arra irányultak, hogy milyen módon változo� meg az
online térben a tanuló és a tanár viszonya, IKT tudásuk milyen
lehetőségeket biztosíto� az eredményes online zenetanításhoz.
Kérdőívünket a zenei művésze� nevelésben résztvevő tanárok (N=352)
online töltö�ék ki 2021. január és április közö�. A válaszokat SPSS
sta�sz�kai programmal és tartalomelemzéssel dolgoztuk fel.
Eredményeink azt mutatják, hogy a gyorsan, kényszerűen kialakult
helyzethez jól alkalmazkodtak a zenetanárok, értékes tananyagokkal, online
alkalmazásokkal gazdagíto�ák az óráikat. Az online tér folyamatos
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használata fejleszte�e digitális kompetenciájukat, amelyet a jelenlé�
tanítás során is felhasználhatnak. Ennek ellenére a személyes interakció, a
zeneművek megszólaltatása során előforduló hibák javítása, és a
legfontosabb, a zenei élmény átadása továbbra is tantermi keretek közö� a
leghatékonyabb.
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A magyarországi középfokú zeneművésze� képzés zenei elméle� tárgyai
oktatás-történetét, valamint a zeneelmélet tanításhoz kapcsolódó
tankönyvek összehasonlítását, elemzését illetően jelentős a szakirodalmi
hiány. Ezt pótolandó, kutatásunk korábbi fázisában kialakíto�unk egy
zeneelmélet-tankönyvek összehasonlítására alkalmas szempontrendszert
Dárdai (2002) korábbi kutatásait alapul véve, majd 2021 őszén saját
szerkesztésű kérdőívet állíto�unk össze, amely segítségével fel kívántuk
térképezni az ország zeneelmélet-tanárainak tankönyvhasznála� szokásait.
Jelen vizsgálatban a tankönyvválasztás definiálásán túl (Imre 2000, Kárpá�
2008), az egyetemes tankönyvkutatás rövid történetét, ágazatait, az
UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision
jelentőségét, valamint az összehasonlító tankönyvelemzés módszereit
tárgyaljuk, továbbá bemutatjuk a jelentősebb hazai és nemzetközi
összehasonlító vizsgálatok (Reitenour 1984, Lay & Yip 2000, Mason 2010),
tankönyvválasztással kapcsolatos kérdőíves felmérések eredményeit
(Welsh 1995, Petneki 1996, Imre 2000).
Magyarországon jelenleg 68 fő tanít zeneművésze� szakgimnáziumban
zeneelméletet. A fent említe� kérdőívet valamennyi érinte�hez elju�a�uk;
58 értékelhető űrlap érkeze� vissza. A kérdőívünkben egyaránt szerepelnek
zárt és nyito� kérdések is. Az egyszeres, vagy többszörös feleletválasztó
kérdésekre érkeze� válaszokat, az ö�okú skálán, illetve a válaszmátrix
táblázatokban kapo� adatokat az SPSS sta�sz�kai programban rögzíte�ük.
A nyílt válaszok kvan�fikálásához, rendszerezéséhez és objek�v
elemzéséhez a MAXQDA kvalita�v adatelemző szo�vert használtuk. A
felmérés eredményei jól mutatják, hogy hazánk zeneelmélet-tanárai
Kesztler Lőrinc, Lige� György, Frank Oszkár, Győrffy István és Gárdonyi Zsolt
munkáit preferálják leginkább. Figyelemreméltó továbbá, hogy az
elavultnak tarto�, legrégebbi kiadású Kesztler-könyv az egyik
leggyakrabban használt tankönyv ma is, ezenfelül, hogy a válaszadó
tankönyvválasztását nagymértékben befolyásolja az életkor és a felsőfokú
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zeneelmélet-tanári végze�séget kibocsátó intézmény is.
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A művészet évszázadokon á�velő folytonossága generációkon á�velő hidat
képez. A művésze� javak megismertetésébe így egyre újabb és újabb
generációt, réteget kell bevonni. A művészetek irán� nyito�ság, az
ízléskultúra megnyilatkozásokban és választásban megmutatkozó
értékítélet, amely előzetes élményeknek, tapasztalatoknak eredménye.
Ezért kiemelkedő jelentőséget kap, hogy van-e lehetősége az egyénnek
megismerni a művészi értékeket. A kutatás célkitűzése, hogy megvizsgálja a
kulturális és művésze� rendezvényeken való részvétel lehetőségét, a zenei
eseményekhez fűződő a�tűdöt befolyásoló tényezőket.
Reprezenta�v vizsgálatunk mintáját többlépcsős rétegze� valószínűségi
mintavételi eljárással ve�ük Magyarország régiójának három megyéjében.
A 4. és 6. évfolyamos általános iskola tanulói (N=2089) körében 26
kérdésből álló saját fejlesztésű mérőeszközt alkalmaztunk. A tanulók
művészethez való viszonyát a különböző rendezvények látogatásának
gyakorisága és az azokhoz fűződő a�tűd összefüggésében értelmeztük. A
�z különböző rendezvény közö� többségében művésze� eseményeket
neveztünk meg, de helyet kapo� a populáris kultúra is. A sta�sz�kai
feldolgozás során egy- és többváltozós elemzési eljárásokat egyaránt
alkalmaztunk. Eredményeink szerint a negyedik osztályosok többségében
gyakrabban látogatják az eseményeket és ezekhez jóval pozi�vabb
a�tűdjük, mint a 6. osztályosoknak. Ez igazolja a különböző zenei nevelési
rendszerek azon közös kinyilatkoztatását, hogy a művésze� érzékenyítést
minél kisebb korban kell elkezdeni. A logisz�kus regresszió eredménye
alapján a hangverseny látogatáshoz fűződő pozi�v a�tűdöt támogatja az
ak�v művésze� tevékenység és a szülők művésze� tevékenysége.
Klasztereink a kulturológia dimenzióival harmonizálnak, a mindenevők közé
a legnyito�abb, a művésze� események iránt többségében pozi�v a�tűdöt
társítók kerültek, ahol a kulturális tőke hatása erősnek bizonyult.
Eredményeink figyelemre méltó aspektusa, hogy azok, akik művésze�
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oktatásban részesülnek, vagy valamilyen művésze� tevékenységet
végeznek, szignifikánsan magasabb arányban tartoznak a mindenevők
csoportjába, az elutasítók nagyobb eséllyel egyáltalán nem foglalkoznak
művésze�el.
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A GYERMEKKULTÚRA HÉROSZAI 4.0.1.
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A Művészetpedagógiai konferenciák hagyományaihoz tartozik minden
évben egy, újabban két szimpózium, ahol olyan előadók méltatnak egy-egy
jelentős életművet, akik túl a �szteleten, a tanítványi hűségen valamely
kutatással is kapcsolódnak a Mesterhez. A portrékoszorú tehát egyszerre
feltárómunkálatok eredménye, másfelől alkalom a gyermekkultúraművelői
emlékezetének ébren tartására is. Különös értéket ad a szimpóziumnak,
hogy több művésze� ág jeles képviselői kerülnek egymás mellé az
emlékezésben, így mód adódik párhuzamok, generációs sajátosságok
egybevetésére is.
A portrék felvillantják a héroszok életútját, munkásságuk történelmi
kontextusát, értékelik szerepüket a gyermek/i�úsági kultúra fejlődése,
korszerű paradigmaváltása szempontjából. Személyes emlékek fűzik össze a
forráskutatásokon alapuló beszámolókat.
S e körben fontosnak tartjuk mind a hagyományos művésze�
kifejezésformákban (Novák Géza Máté és munkatársai által honosíto�
kifejezéssel: művésze� modalitásban mind az újmédiumok részvételével
létrehozo�-közve�te� kulturális tartalmakat - a modernista, a tradicionális
ill. újfolklorista kontextusban is). Így váloga�uk a szimpózium „hőseit” is.
2022-ben – híven a Konferencia szellemiségéhez – hangsúlyt fordítunk a XX.
század első felében indult, s hatást gyakorolt életművek bemutatására is.
Portrékban bemutatjuk azokat a mestereket, akiknek munkája fókuszában
a gyermekkultúra, elsősorban annak sokszínű drama�kus formáinak
közve�tése, támogatása, többféle szempontú megközelítése áll.
Célunk nem emlékmű állítás, sokkal inkább olyan mintázatok felmutatása,
melyek arra lehetnek példák, hogy a XX. század s új századunk kihívásokkal
teli történetében hogyan lehete� elköteleze� szakemberként, többféle
társadalmi szerepben helytállni. Nem úgy tekintünk e portrékra, mint
önálló, egyedi életművekre, sokkal fontosabb a szakembereket
kontextusukban bemutatni. Így derül ki, hogy egy életút nemcsak egyenes
vonalú fejlődés lehet, hanem sokkal inkább szerteágazó, számos
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választással és kompromisszummal megtűzdelt összehasonlításra érdemes
történet, mely során egy-egy egyéni életpálya részévé vált a hazai kulturális
narra�vának, példájává a közeljövő gyermekkultúrával foglalkozó
szakembereknek.
A szimpózium „ikertestvére” a hasonló címmel kezdeményeze�
szimpóziumnak. Egy sárospataki bábjátékos mestert, Comenius hűséges
utódát, Dudás Istvánt, a XX. század viharait megélt, és azokat
drámajátékaiban növendékeivel újaraélő drámatanárt, Előd Nórát, illetve az
ELTE fiatalon elhunyt szakmódszertan-tanárát, a drámapedagógia
elköteleze�jét, Czibula Katalint mutatja be.

Irodalom
Horváth Zs., Novák G. M. (2017): Két modalitás találkozása: dráma- és
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Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe... Eötvös Loránd
Tudományegyetem. Budapest. 56-57.
Bús I. (2013, szerk.): Tanulmányok a gyermekkultúráról. PTE IGYK és a
Gyermekkultúra Kutatócsoport, Szekszárd.
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dráma és színház; tanárképzés

Czibula Katalin színháztörténészről, irodalom szakmódszertani oktatóról, a
drámapedagógia egyik legfontosabb támogatójáról és a tanárképzésbe való
integrálásának elköteleze� harcosáról beszélnék. Czibula Katalin az
irodalomtudomány kandidátusa, az ELTE BTK habilitált docense, a Kilián
István veze�e MTA Régi Magyar Dráma Kutatócsoportjának munkatársa
volt. Majd száz publikációja igazolja magas szintű szakmai munkásságát a
régi magyar drámai emlékek kutatásában, feldolgozásában és
megjelentetésében. Emelle� nagyon fontos munkát végze� ennek a nem
túl közismert tudományterületnek a széleskörű népszerűsítésében is.
Ugyanezt a célt szolgálta eseményeken való jelenléte is, erre kiváló példa a
Nemze� Múzeumban szerveze� sorozata, az Apró tárgyak dicsérete, az
eseményeken beszélgetéseket folytato� vendégeivel. Végtelenül kíváncsi
és érdeklődő minden számára fontos kulturális, művésze�, színházi terület
iránt (előadást tarto� Klimt és a színház kapcsolatáról a bécsi Színházi
Múzeum és a Balassi Intézet Collegium Hungaricum, Bécs szervezésében).
Vendégelőadó volt a Bécsi Egyetemen, a Nagyváradi Par�um Keresztény
Egyetemen. Súlyos betegen még részt ve� az Arad melle� Ménesen
megrendeze� A fordító c. konferencián. Támogatója és szerzője is volt a
Magyaróra című lapnak.
Kiállt a kisebbségek jogaiért, a női egyenjogúságért. Négy kiállítást
szerveze� roma festőnők műveiből, saját kiadója megjelentete� egy
albumot az összegyűjtö� anyagból. Drámapedagógiai mű is jelent meg i�.
Oktatásmódszertani tevékenysége nem pótolható hiányt hagyo� maga
után. Korszerű irodalomoktatási gondolataival több, az ELTE-n végze�
tanárgenerációnak ado� használható eszközöket munkájukhoz. Így került
látóterébe a drámapedagógia is. 2015-ben Raátz Judi�al, a nyelvészet
szakmódszertanos oktatójával közösen nagyszabású konferenciát
szerveztek a témában, az előadások, kerekasztal-beszélgetések,
workshopok közel 400 érdeklődőt vonzo�ak. Minden hallgatójának
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szerveze� drámapedagógiai tárgyú hospitálásokat. Az ELTE-re gyakran
hívo� vendégoktatókat a drámapedagógia szakemberei közül.
Az előadás anyagának összeállításában személyes emlékeim melle�
kollégákkal, tanítványokkal készíte� interjúk, dokumentumok feltárása és
elemzése, az előadásairól készült videofelvételek feldolgozása, és publikált
közleményeinek á�ekintése segíte�ek.

Irodalom
Czibula Katalin (2009): Drámaszövegek metamorfózisa.
Kontaktustörténetek. Az MTA IT és a Babes-Bolyai Tudományegyetem
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Czibula K. (2011, szerk.): Mesél(het)ő női történetek?! Női narra�vák
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Par�um és Protea, 2011.
Czibula K. (1988): Adatok a piarista iskolai színjátszás történetéhez, ItK,.
1987-88. 1-2.
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Előd Nóra pályáját magyar-orosz szakos tanárként kezdte 1958-ban, taníto�
általános iskolában, gimnáziumban és a Külkereskedelmi Főiskolán.
A drámapedagógiával diákszínjátszóként került kapcsolatba, a
középiskolában és az egyetemi tanulmányai során Kohut Magdától és Tyll
A�lától tanult.
Számos tanfolyamon, továbbképzésen, táborban ve� részt, az akkori idők
műhelyfoglalkozásain közben maga is elkezde� továbbképzéseket vezetni.
Szakterülete először a „Krea�v drámajáték a nyelvoktatásban” téma volt,
ezzel kapcsolatos volt bölcsészdoktori munkája, a nyelvésze� szaksajtóban
megjelent számos publikációja és országos, illetve nemzetközi nyelvoktatási
konferenciákon tarto� előadásai. A Fővárosi Pedagógiai Intézet, a Budapest
Művelődési Központ, a Szovjet Kultúra Háza szervezésében vezete�
tanfolyamokat és táborokat; közben többféle korosztállyal foglalkozo�,
sokféle formában.
A Tankönyvkiadónál jelent meg drámajáték gyűjteménye (Előd, 1987) az
általános iskolai orosztanításhoz adva módszertani segítséget. A
rendszerváltással (és a kötelező orosztanítás megszűntével) magyar nyelven
tarto� foglalkozásokat a drama�kus játéknak a nyelvoktatásban lehetséges
alkalmazásáról. A nyelvoktatás melle� a verbális és nonverbális
kommunikációs készségfejlesztés is a területe.
A kilencvenes évek elején 120 órás komplex drámajáték-vezető képzéseket
vezete�, melle�e önálló drámaóra keretében kezde� el gyerekekkel
foglalkozni. Hitvallása szerint a komplex tanítási drámát a színház
eszközeivel való nevelés egyik igen jelentős formájának fogadja el.
A továbbképzéseken (1990-Szentes, 1991-Fót, 1992-Birmingham)
megismerkede� a Gavin Bolton nevéhez kapcsolódó tanítási dráma
elméletével és gyakorlatával (Bolton, 1994). A Külkereskedelmi Főiskolán
drámapedagógiai műhelyt alapíto�, mely nyito� műhelyként a főváros és
Pest megye pedagógusai számára is nyito� volt.
A drámapedagógia utazó nagyköveteként előadásokat és foglalkozásokat
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tarto� Budapest melle� Jászberényben, Győrben, Hajdúböszörményben,
Kaposváro�. Számos kiadvány szerzője, szerkesztője (Előd, 1987; Előd,
1994; Előd, 1997).
Az utóbbi év�zedekben juto� el saját családi történeteinek
drámapedagógiai feldolgozásához. Így jelentek meg a II. világháborúval, az
utána következő évekkel foglalkozó családtörténe�, önéletrajzi és
drámajátékos könyvei. A holokauszt túlélőkkel, családtörténeteikkel
foglalkozó dráma foglalkozásaival vesz részt középiskolai történelemórákon,
pedagógus továbbképzéseken, megemlékezéseken (Előd, 2017; Előd,
2020).
Legutóbb a Káva Kulturális Műhely résztvevői színházi előadásában ve�
részt alkotó-színészként, 85 évesen.

Irodalom
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Előd N.(2017): Hétszínvirág. Syllabux.
Előd N. (2020): Tőlem–Nektek: drámafoglalkozások tanároknak,
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DUDÁS ISTVÁN – A COMENIUSI OSKOLÁT S A TOKAJ-HEGYALJA
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Magyar Bábjátékos Egyesület

Kulcsszavak: alkalmazo� bábjáték; Sárospatak; tanító; hagyomány

Comenius nemcsak a Sárospatakon évszázadok óta folytonos iskolázás
emblema�kus alakja. Az Orbis Sensualium Pictus az első illusztrált tankönyv.
Míg ez ábrákkal, addig a Schola Ludus élményszerű drama�zálásban
eleveníte�e meg a világot. Mindke�őt a városban tartózkodása ala� írta a
„nemzetek tanítója”, aki tudta s világossá te�e: a hatékony gondolkodás jól
megrajzolt belső képi világra támaszkodik. 1656-ban vete�e papírra:
„Minden, ami a nyilvánosság elő� játszódik, olyan, mint a színház.” Az an�k
vígjátékokból, a sta�kus misztériumdrámákból fokozatosan finomíto�,
humanista iskoladrámára utalt – máig érvényesen. Századok,
oktatáspoli�kai elképzelések válto�ák egymást. A szemléletesség
comeniusi gondolata búvópatakként hol rejteze�, hol előbukkant.
Sárospatakon, a gyakorló iskolában a XX. század közepén, igazgatók sora
után Dudás István kapo� megbízatást. Teret biztosíto� az akkor
reformerejű törekvésnek, az alkalmazo� bábjátéknak. „A játéknak, a
játékosságnak feltétlenül helyet kell kapnia az 1. osztály pedagógiai
munkájában. Ha ez hiányzik az iskolai életből, a gyermek eddigi spontán
érdeklődése elhal, ak�vitása lelohad. … A drama�zálás, megkönnyí� a
helyzetek átélését és a tudnivalók megértését."
Felismerte, hangsúlyozta az alkalmazo� bábjáték előnyeit:
• A bábjáték komplex – segít feloldani a szóbeli közlés egyeduralmát.
• Él a felismeréssel: a drama�kus, atavisz�kus jelzésekre támaszkodó
előadásmód közelebb áll a 6-7 esztendős gyermekhez, mint a fogalmi síkon
mozgó második jelzőrendszer.
• Képszerűségével hidat teremt a mindenkori vizuális kultúra
megalapozásához, fejlesztéséhez.
• A beszédhibák (pöszebeszéd, hadarás, dadogás stb.) javításának
leghatásosabb eszköze a bábjáték.
• A közösségben végze� tevékenység során oldódnak a gyermek gátlásai.
• A takarás oldja a „sztárkodást”, erősí� a közösségben való
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együ�működést.
• Hangsúlyozza, hogy a bábozással kapcsolatos tervezési, rajzolási, festési és
egyéb munkák alkalmasak politechnikai és technológiai jártasságok és
készségek alakítására.
Írásaiból kiviláglik, hogy a hallgatókat is e a szellemben készíte�ék a pályára
Patakon („Mondd és elfelejtem, taníts és emlékszem, vonj be és tanulok.” -
írta ő is bábszakmai könyvében az árnyjátékra koncentrálva).
Sárospatakon nemcsak könnyű, hanem kötelező is ekkora elődök nyomába
lépni. Művüket elemezve, elfogadva, részleteiben kri�zálva arról lesz szó,
miképp járható a nagy elődök által kitűzö� út. A Tokaj-Hegyalja Egyetemen
új projekt keretében XXI. századi szinten igyekszik Comenius és
példamutató utód, Dudás István hagyatékát éltetni.

Irodalom
Horváth C. (1905), Comenius Schola Ludusáról.Magyar Pedagógia, 1 .
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TANULÁSI HÁTRÁNYOK LEKÜZDÉSÉÉRT
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Kulcsszavak: vizuális képességfejlesztés; esélyteremtés; integra�v
pedagógia; múzeumi tanulás

A szimpózium egy, a HORIZON2020 európai kutatási program
„Művészetpedagógia a társadalom perifériájára sodródo�akért” című
pályázatának magyar projektjeit ismerte�. Elméle� keretünk a művészet
alapú esélyteremtés (arts-based empowerment, Cousik, 2021), módszere a
résztvevő akciókutatás (Par�cipatory Ac�on Research, PAR),
művészetpedagógiai alkalmazás (pl. Pra� et al., 2021). A finn vezetésű, hét
ország felsőoktatási és művésze� intézményeit tömörítő kutatói közösség a
művészetpedagógia lehetőségeit kutatva, a témában az utóbbi 15 évben
születe�, mintegy 7500 tanulmány szisztema�kus elemzésével (Gustrén et
al., 2021) és a hét országban lezajlo� 10-10 projekt dokumentumai
á�ekintésével (Kárpá�, 2022) tárta fel a művészet alapú társadalmi
integráció formáit, értékelési módjait és eddigi eredményeit.
A szociális hátránnyal élő, tanulási és egészségügyi kihívásokkal küzdő
fiatalok művészetpedagógiai támogatása a vizsgált időszakban jórészt a
krea�v önkifejezés formáira korlátozódo�. A fiatalok és felnő�ek
lehetőséget kaptak az önkifejezésre a képalkotás, drámajáték vagy zenei
improvizáció eszközeivel, és a művésze�erápia módszereivel dolgozha�ák
fel problémáikat.
A magyar kutatócsoport más utat választo�: öt vizuális nevelési projektünk
középpontjában a tudásszerzés és a képességfejlesztés áll. Úgy véljük, a
hátrányos helyzet leküzdéséhez tanulási programokon keresztül vezet az út,
amelyek ebből kilépni segítenek és utat nyitnak a tanulók képességeinek
megfelelő pályák felé. Az 1. előadás a téralkotó- és befogadó képességek a
matema�ka tanulását és a digitális- és médiakompetencia fejlesztését
támogató programjáról lesz szó. A 2. előadásunkban hátrányos helyzetű
tanulókkal dolgozó pedagógusoknak készült továbbképző programot
mutatunk be, amely alapvető, sok száz szakmában nélkülözhetetlen
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képességcsoport: a térérzékelés, térbeli manipuláció és tervezés
képességrendszerének tanítási módszereit adta át. A 3. előadásunk
múzeumi környezetben mutatja be a szociális hátránnyal élők fejlesztését.
A modern képzőművészet megismerése során, az interak�v műelemzés és
a drámapedagógia eszközeivel dolgoztak a múzeumpedagógusok. A
környékbeli ge�ókból múzeumba először érkezők megtapasztalha�ák, a
múzeum nem zárt, elit világ, a művész a kortársuk, az ő sorsukat is kifejezi
és alakíthatja is. Miközben megtanulták „használni” a múzeumot, a fiatalok
művésze� ízlése, tudása és tanulási képességei egyaránt fejlődtek. A 4.
előadás tanulási hátránnyal élők számára készült, a humán tantárgyak
tanulását segítő kultúrtörténe� programokat ismertet, amelyek a magyar
történelem keretébe foglalva mutatják be a képzőművészet, zene, tánc és
dráma kultúrateremtő működését. Mindkét múzeumi programunk
tanártovábbképzéssel zárult, amely bemuta�a a kiállítási környezetbe
helyeze� informális tanulás három lépését: az iskolai előkészítést, a
kiállításban zajló program, és az iskolai élményfeldolgozás, tudásmélyítés
módszereit sajá�tha�ák el a pedagógusok.
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Támogató:
Ez az előadás az Ac�ng on the Margins: Arts as Social Sculpture (AMASS),
magyarul: Művészetpedagógia a társadalom perifériájára sodródo�akért
projekthez kapcsolódik, amely az EU HORIZON 2020, SC6-
TRANSFORMATIONS pályázatának része. A pályázat regisztrációs száma:
870621.
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Az 5.-6. általános iskolai osztályokban, a vizuális kultúra, matema�ka és
informa�ka órákon és szakköri keretben megvalósuló, második éve zajló
pedagógiai program célja a tanulási hátránnyal és figyelemhiányos
hiperak�vitás-zavarral (ADHD) küzdő tanulók segítése a STEAM
tanulásszervezési modell segítségével (Colucci-Gray et al., 2019). A modell
lényege a művészetpedagógia módszereivel támogato� ismeretszerzés és a
humán értékek felmutatása a természe�udományos és műszaki kultúra
művelésében, amely kri�kai gondolkodásra, párbeszédre és
együ�működésre ösztönöz. A STEAM projektünkben használt megjelenítő
módszerei: a tudományos vizualizáció: az infografika, matema�kai fogalmak
modellezése és make�ezése, ismeretszerzés fotós és videós
megjelenítéssel. Az i� bemutato� interdiszciplináris oktatási program
alkalmazza a tanulásban és munkában egyaránt jól alkalmazható Tervezéses
Gondolkodás (Design Thinking) elemeit is (Johansson-Sköldberg et al.,
2013) lefordítva a megismert sík-, és térgeometriai törvényszerűségeket a
mindennapi élet problémáira. A program a matema�kai és informa�kai
ismeretanyagot képalkotó vagy konstruáló feladatokkal jelení� meg. Egy
példa: az ábrázolási rendszerek bevezetésekor nem a műszaki ábrázolás
jelrendszerével kezdődö� a tanítás. A téri szerkezetek felismerését, a sík és
tér összefüggéseit spontán kísérletezéssel, építő, konstruáló feladatokkal
játékosan fedezték fel a tanulók. A motorikus problémákkal küzdő
tanulóknál a Monge axonometria jelrendszerének használata elvonja a
figyelmet a téri összefüggések megfigyelésétől, a jelekre figyelve nem látják
a szerkezetet. A vetüle� rendszer megismerése elő� a 11-12 évesek
műalkotásokat vizsgáltak és téri modelleket készíte�ek a képsíkokról.
Azután épületeket figyeltek több nézetből, a nézetek közö�
összefüggéseket keresték és értelmezték. Amikor fejben is összeálltak a képi
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összefüggések, akkor ismerték meg az ábrázolásukra szolgáló jelrendszert.
A projektben a vizuális nyelv fejlődését 11-17 éves korban vizsgáló Moholy-
Nagy Modulok – a „21. század képi nyelvének tanítása” című iskolai
kísérletben kidolgozo� és bemért tesztekkel és feladatokkal és a tanulói
munkák alkotóik által kommentált gyűjteménye, a por�olió segítségével
vizsgáljuk. (A tesztekről vö. pl.: Tóth et al., 2019, Simon és Kárpá�, 2020,
közlemények letölthetők innen: h�p://vizualiskultura.elte.hu/ ). Elő- és
utóméréssel tárjuk fel a téri képességek és a krea�vitás fejlődését, a
tanulási mo�váció és a tantárgyi tudás változását. A pedagógusok
együ�működnek az iskolapszichológussal és a gyógypedagógussal a
speciális fejlesztési igényű tanulók támogatásában. Az első, 5. osztályos
tanév eredményei szerint a krea�v feladatok mo�váló hatása segít áthidalni
a figyelemzavart, a verbális ismeretek képi megjelenítése pedig könnyebbé
teszi a fogalmak és szabályok megértését a tanulási nehézségekkel
küzdőknek.
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A TÉRI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZEREI A GYIK MŰHELY
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Kulcsszavak: térszemlélet fejlesztése; környezetkultúra; tanár-
továbbképzés; hátránykompenzáció

A Gyermek és I�úsági Képzőművésze� Műhely (GYIK-Műhely) célja krea�v
készségek fejlesztése, a művésze�örténe� ismeretek bővítése melle� a
teljes emberi személyiség kibontakoztatása (Hegedűs et al., 1997).
Programjainkban nagy szerepet kap a téri képességek fejlesztése, a
környezetkultúra megismerése és a bevezetés a konstruálás és építés
technikáiba (Eplényi, Schmidt, Terbe, Szentandrási, 2018) és a kertművészet
kérdéseibe (Eplényi, Schmidt, 2013). Egy hátrányos helyzetű iskolában
kevés a rendelkezésre álló alapanyag, szűkös a tér, ezért háromdimenziós
alkotásra ritkán jut lehetőség. A GYIK-Műhelyben bevált krea�v feladatok
közül olyanokat szerveztünk pedagógus-továbbképző programmá, amelyek
ilyen környezetben is megvalósíthatók, és alkalmasak a munka világában és
a magánéletben egyaránt alapvetően fontos téri képességek fejlesztésére.
A továbbképzés gyakorlatorientált. Célunk a krea�v térbeli gondolkodás és
manuális készségek, és a kortárs téri vizualitás kifejezésformáinak
fejlesztése, há�érismeretek szerzése a térképészet, tájépítészet,
terepplasz�kák (Eplényi, 2018), domborművek, téri installálás, kortárs
építészet terén. 36 különböző technikájú és anyagkombinációjú
alkotófeladatunk térbeli installációs készségeket fejleszt (Eplényi et al.,
2021). A gyakorlat-orientált képzés célja, hogy képessé tegyen önálló,
kortárs, krea�v művésze� alkotófeladatok kitalálására, kidolgozására és
megvalósítására. Az eredmény: a pedagógus a térbeli inspirációs források
és a kapo� gyakorla� tudás alapján a gyermekek térbeli kifejezési formáit
izgalmasabb módszerekkel és szakmailag felkészülten fejlesz�.
A GYIK tér-szemlélet 3 pillére: 1. Krea�v térmorfológia, tájélmény,
környezet-értelmezés, városi narra�va, landart: a kortárs környezetkultúra
beemelése a művésze�-vizuális kultúrába (téri-installációk, land-art,
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fényművészet, street-art stb.); 2. Közvetlen anyaghasználat, egyéni
tapasztalás, személyes alkotóélmény, kétkezi műhelymunka: az empirikus
élményből fakadó alkotáson, a megtapasztalt anyagminőségeken, technikai
ismereteken keresztül vezet az út a saját krea�vitáshoz; 3. Érdeklődést
keltő, meghökkentő témaválasztás, szokatlan élmény-adás gyakorla�
tapasztala�al rendelkező, inspiráló pedagógussal.
A továbbképzésen bemutato�módszerek sokoldalúan fejlesz�k a hátrányos
helyzetű tanulókat, hiszen köznapi, könnyen hozzáférhető, mégis izgalmas
térbeli élményeket értelmeznek (Terbe és Eplényi, 2021). Az anyagok és
technikák terén is rugalmasan adaptálható a képzés, hiszen a feladatokhoz
újrahasznosítható tárgyak, anyagok szükségesek, amelyek egy érdekes
témafelvetést tartalmazó vizuális „csavar” révén késztetnek alkotásra. A
résztvevők ilyen programokat terveztek és próbáltak ki saját iskolájukban. A
képzés hatását ezek értékelésével, kérdőívvel és interjúkkal vizsgáltuk. A
visszajelzések tanúskodtak a program hatásosságáról, és felmuta�ák ennek
a hátránykompenzációt támogató értékeit.
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A szimpóziumban bemutato� nemzetközi Horizon2020 kutatás egyik
programját partner intézményként a Magyar Nemze� Galéria valósíto�a
meg. A múzeum projektje a fővárosi és vidéki középfokú oktatási
intézmények számára fejleszte� olyan múzeumpedagógiai foglalkozásokat,
amelyek hatékonyak lehetnek a társadalmi különbségekből is adódó
hátrányos helyzet leküzdésére és adaptálhatóakmásmúzeumok számára is.
A program részeként 30 órás akkreditált tanártovábbképzés is indult
(pedagógusok, óvodapedagógusok részére). Az MNG két középiskolával
(Premier Művésze� Szakgimnázium, Budapest és Gorsium Gimnaźium,
Szakgimnaźium és Technikum, Székesfehérvár) együ�működve alakíto�a ki
és bonyolíto�a le a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek kifejeze�
figyelmet fordíto�ak a diákok hátrányos helyzetéből adódó igényekre
(szociális há�ér; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek). A
múzeumpedagógia foglalkozások, illetve a tanárképzés egyes moduljai
elsősorban a múzeum 19. századi állandó gyűjteményére épültek,
folyamatos kapcsolódással a tantervi előírásokhoz. A kiállítótérben majd a
műhelyben megvalósuló feladatok elsősorban a diákok azon képességeinek
(motoros, absztrakciós, térlátás) és készségeinek (önismeret, önbizalom)
fejlesztését célozták meg, amelyek pozi�van befolyásolhatóak az iskolán
kívüli, nem formális - múzeumi - környezetben (Mlakár, 2018), emelle� a
krea�v feladatok elkészítése során előkerültek a diákokat foglalkoztató
fontos kérdések is, így például a természetvédelem, az egészséges
táplálkozás vagy a felnő�é válás időszaka.
A kiállítótérben használt módszerek és feladatok arra építkeztek, hogy a
tanulási módszerek és az emlékezés minőségének kapcsolatában
összefüggés található: minél inkább élményalapú, ak�v részvételt követel a
(tanulási) folyamat, annál hatékonyabban emlékezünk, azaz ebben az
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esetben minél több érzékszervet kapcsolunk be és minél több mozgásos
feladatot adunk, várhatóan annál jobb arányban emlékeznek majd a
gyerekek a kapo� információkra, az érzéseikre, gondolataikra (Hooper-
Greenhill, 2004).
A diákokkal való foglalkozásokat és a tanártovábbképzés online és jelenlé�
moduljait fénykép-, valamint videó-felvételek készítésével rögzíte�ük, az
egyes alkalmakat kérdőívek kitöltése zárta, illetve a diákok első és utolsó
látogatását egy-egy előkészítő, illetve lezáró, iskolai alkalom kerete adta. A
tanártovábbképzés fejlesztését és értékelését a résztvevőkkel folytato�
konstruk�v beszélgetés segíte�e.
A projekt során elért tapasztalatok jó lehetőséget adnak a szakmai jó
gyakorlatok további, minél szélesebb körben való terjesztésére, amelyet
először a konferencia keretein belül, majd az MNG online felületein is
elérhetővé teszünk.
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A szimpóziumban bemutato� Horizon2020 kutatásban iskolai csoportokat
ismerte�ünk meg a kortárs művésze�el, és módszereinket megoszto�uk a
Ludwig Múzeum környezetében dolgozó, hátrányos helyzetű iskolák
művészetpedagógusaival. Tevékenységünk fókuszában a kortárs
művészetnek az iskolai oktatásban való hasznosíthatósága állt, célunk
módszertani gyűjtemény összeállítása volt (Somogyi-Rohonczy & Kárpá�,
2021).
Két féléven át, három általános és középiskolával dolgoztunk együ�. A
pedagógusok a tanulási és beilleszkedési nehézségekkel, szociális
hátrányokkal küzdő diákjaik számára a csoport tanítási-tanulási
programjához és igényeihez igazíto� múzeumpedagógiai foglalkozást
dolgoztak ki. Témáink: iden�tás, férfi és női szerepek, városi tér felfedezése,
tudatos médiakép, kisebbségi lét megküzdési stratégiái, konfliktusok
kezelése - olyan kérdéseket te�ek feldolgozhatóvá és megérthetővé a
művészet által, amelyek a gyerekek életében napi szinten jelentenek
problémát, és egyú�al az iskolai történelem és irodalom tananyagot is
színesebbé tehe�ék. A verbális készségek fejlesztését célzó drámajátékok
és beszélgetések, slow-looking gyakorlatok, egyéni és csoportos
munkaformában megvalósíto� feladatok után a vizuális kifejezőkészséget
fejlesztő alkotói folyamatok segíte�ek a láto�ak feldolgozását és a
megszerze� tudás internalizálását.
Az együ�működés egyediségét adta, hogy a pedagógusok és
múzeumpedagógusok időszaki munkacsoportként dolgoztak együ�, a
pedagógiai program tartalmát és szerkezetét is közösen alakíto�ák ki, majd
a foglalkozások után közösen értékelték ki. A tanárokkal és iskolai
csoportokkal való együ�működés eredmények mérést kvalita�v mérési
eszközökből összeállíto� mérési rendszerrel végeztük. A múzeumi

Szimpózium: A művészet ereje: vizuális nevelési programok a szociális és tanulási
hátrányok leküzdéséért

foglalkozásokról fotó és videódokumentáció készült, amelyek készítése és
értékelése során az iskolai tantermi videós vizsgálatok során alkalmazo�
gyakorlatot köve�ük. Az értékelő beszélgetés segítségével a pedagógus és
múzeumpedagógus ugyanazon pedagógiai helyzetet értékelve, de az
eseményeket más nézőpontból megvilágítva, egymást konstruk�v kri�kával
segítve tudta a pedagógiai munka fejlesztéséhez hozzájárulni. A diákok
alkotásainak rendszereze� gyűjtése és az általuk kitöltö� Vizuális Értékelő
Lapok (Paál, 2018) is részei voltak a tanulók értékelésének (Paál, 2018).
„Kortársunk a művészet – a kortárs művészet pedagógiai hasznosíthatósága
a köznevelésben” címmel 30 órás akkreditált pedagógus-
továbbképzésünkön 53 pedagógus ismerhe�e meg a kortárs művésze�
interpretáció lehetőségeit. A mentori segítséggel támogato� záró
projektjeikben, a különböző szociális há�erű diákoknak tarto� órákon
számoltak be a képzésen elsajá�to� tudás hasznosíthatóságáról (Somogyi-
Rohonczy, 2021). A program eredményeit virtuális kiállítás, módszertani
kiadvány és online szakmai beszélgetések terjeszte�ék. A művészet
formanyelvét és üzeneteit közve�tő múzeumpedagógiai interpretációval
inspiráló kortársunk lehet.
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Freinet szerint az emberi természet sajátja a munka, ami a gyerekek
alapvető játékaiban is megjelenik. Az igazi munka: alkotás, teremtés,
létrehozás. Az ilyen munka, bár fáradságos és verejtékes, annyira
foglalkoztatja az embert, hogy ezzel álmodik, és a gyerek is végső
erőfeszítésig képes csinálni (Czabaji Horváth, 2022). Freinet a
(reform)pedagógiai elképzeléseit a tömegoktatásban, a népiskolák
korszerűsítése útján kívánta megvalósítani (Németh, 2002). Az egyik
meghatározó pedagógiai alapelve volt a természetközeliség. Felfogásában a
természetnek része az azzal harmóniában élő ember a maga kultúrájával
együ�. Ennek megfelelően a pedagógusok dolga – a természet rendjét
követve –, hogy szomjassá tegyék a gyerekeket, hogy megszülessen bennük
„a belső hívó hang a kívánatos táplálékhoz” (Freinet, é. n., 15.).
Úgy látja, hogy a mo�vált(tá te�) gyerek szívesen dolgozik, alkot, különösen
akkor, ha szót adnak neki, ha a pedagógusok kíváncsiak arra, hogy milyen
érzések, gondolatok, élmények lakoznak benne, és ezek kifejezéséhez
technikákat is kínálnak és tanítanak. Freinet a saját gyakorlata alapján
állítja, hogy: „Nem lehet annál jobb technika, mint amely a gyermekeket
önmaguk kifejezésére ösztönzi, beszéd, írás, rajz vagy metszet által”
(Freinet, é. n., 22.). A francia tanító nemcsak szót ado� a gyerekeknek, és
ezzel teret és lehetőséget a gyerekalkotásoknak, hanem mo�vációt és
formát a közösségi élethez, egyú�al kíváncsiságot ébresztve a tudomány
világára (Horváth H., 1987).
Amikor 1935-ben iskolává alakíto�a feleségével és a gyerekekkel a Vence-
ben megve� házat, annak a megvalósításában számos elemét találjuk az
életreform-mozgalom gondolatainak (Nánay, 1938). A kialakíto� keretek
hasonlóságot muta�ak a művésztelepekével, amennyiben a munka, a
művészet és az élet egységet alkoto�.
Az előadás a következő kérdésekre keresi a választ: A Freinet-pedagógia, a
természetes módszer 1) milyen technikákat alkalmaz az alkotómunka, a
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művésze� tevékenység támogatására; 2) hogyan valósítja meg a kultúrába
való bevonódást; 3) hogyan hozza létre a munka, a művészet és az élet
egységét?
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A társadalom, a szülők elvárásai, valamint az abban működő iskola
kölcsönhatásban állnak egymással. A Waldorf-pedagógia Steiner szociális
elképzeléseiben gyökerezik, világnéze� alapját az antropozófia adja
(Németh & Skiera, 1999; Pukánszky & Zsolnai, 1998; Kolosai, 2009). A
Gurukula pedagógia India hagyományos nevelési rendszerére,
szellemiségére, a védikus irodalomra épül. A Krisna-tudatú hívők könyvei
közö� a Bhagavad-gítá kiemelt jelentőségű, a Gurukula pedagógia ennek
szellemiségét köve�.
A kutatás az Óbudai Waldorf Iskolát, valamint a Somogyvámoson, Krisna-
völgyben működő Srí Prahláda Általános Iskolát és Óvodát vizsgálja.
A kutatás kérdése: A szülők milyen elvárások mentén hozzák meg
döntésüket amikor Waldorf intézménybe, és Gurukulába íratják
gyerekeiket?
A kutatás módszerei: dokumentumelemzés, szülőkkel és pedagógusokkal
készíte� interjú, valamint szülőkkel felve� kérdőíves kikérdezés. A zárt és
nyílt végű kérdéseket egyaránt tartalmazó kérdőíveket N=117 szülő töltö�e
ki. Szöveges válaszaik esetében az ada�eldolgozás módszere
tartalomelemzés.
A kutatás eredményei szerint a legtöbb szülőnek (80,3 %) volt előzetes
elvárása a Waldorf iskolával kapcsolatban. Egyetlen szülő sem emeli ki a jó
iskolai eredmények elvárását, valamint meglepő, hogy az elvárásaikat jelen
időben fogalmazzák. A következő tartalmak jelennek meg: legtöbben a
gyermekközpontúságot emlí�k: figyelnek a gyerekem tes�-lelki
szükségleteire, mesélnek, sokat beszélgetnek vele, fejlesz�k képességeit,
támogatják lelki fejlődését, tehetsége és személyisége kibontakozását,
figyelembe veszik életkori és egyéni képességeit, vonzó a családias légkör,
magának a Waldorf-pedagógiának a hatásrendszere, az antropozófiai
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há�ér, a természetközeliség. Több szülő fogalmaz úgy, hogy a gyermeke
harmonikus fejlődése a legfontosabb, ehhez elvárása, hogy az iskolai idő
felesleges terhektől mentes legyen. A digitális eszközöktől való
mentességet is többen megjegyzik, fontos elvárás, hogy a gyerekek sok időt
töltsenek a szabad levegőn, valamint a pedagógus személyének
meghatározó szerepére és a pedagógus-gyermek szoros kapcsolatára, mint
elvárásra is több szülő kitér. A választást több esetben meghatározta, az
elérhető állami iskolák alacsony színvonala, a többi szülő jó véleménye a
Waldorf iskoláról, illetve a vegetáriánus étrend lehetősége.
A Gurukulát választó szülők a vallásosságot, az értékrend jelentőségét, a
rendszeres lelki gyakorlatokat, a szen�rások tanulmányozását, az e�ke�
elsajá�tását, a jellemfejlesztést, a gyermek életkorának megfelelő
szükségleteire való odafigyelést, a példamutatáson keresztül elsajá�tandó
tulajdonságok jelentőségét emelik ki.
A Waldorf-pedagógia kutatásával többen foglalkoznak (Németh & Skiera,
1999; Pukánszky & Zsolnai, 1998; Kolosai, 2009) a Gurukula pedagógiai
vizsgálata új terület. A kutatás a szülők iskolaválasztási mo�vumainak
vizsgálatával adalékokat nyújt a magyar reform- és alterna�v pedagógiai
irányzatok tényekre alapozo� megismeréséhez.
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A kutatás célja, hogy vizsgálja Dienes Valéria első misztériumjátéka, a
Hajnalvárás színpadra állításának előzményeit, valamint bemutassa azokat
a pedagógiai törekvéseket, amelyek hatással lehe�ek Dienes Új Iskolában
megvalósuló pedagógiai elképzeléseire és a műre. Az elméle� há�eret a
magyar életreform-kutatások, ezen belül az életreform jellegű
művészetpedagógiai elképzeléseket elemző vizsgálatok adják (Németh és
mtsai, 2005; Németh és Vincze, 2017). Az előadás kapcsolódik a Dienes
Valéria Orkesz�kai Iskoláját (Boreczky és Fenyves, 2017), valamint a Dienes
Valéria és Bárdos Lajos közös misztériumjátékait (Fenyves és Pethő, 2017)
vizsgáló alapkutatásokhoz.
A századelőn megjelenő reformiskolák az iskola világának teljes
megújításában fontos szerepet szántak a művészeteknek, a
művészetpedagógiai elképzeléseknek. A Magyar Gyermektanulmányi
Társaság 1915-1949 közö� működő Új Iskolája köve�e, egyú�al tovább is
fejleszte�e a hagyományos iskolai nevelést megreformáló elképzeléseket és
módszereket. A tes� nevelés tekintetében is új metódusokat alkalmaztak.
1923-tól Dienes Valéria, az orkesz�ka megalkotója veszi át az órákat, és
módszerét, melyet korábban saját tanfolyamain és iskolájában oktato�,
adaptálja az iskolás csoportokra. Az Új Iskola nevelési programja, módszerei
hatással voltak Dienes pedagógiájára. Foglalkozásain a
mozdulatművészeten keresztül a test, a szellem és a lélek harmonikus
fejlesztése volt a középpontban, de igazodo� a gyermeki érdeklődést és az
önálló kifejezés fejlesztését középpontba helyező iskola pedagógiai
programjához.
Az Új Iskola 1924 decemberében tarto� karácsonyi ünnepségén muta�ák
be Dienes első misztériumjátékát, a Hajnalvárást. Ez a mozdulatjáték első
darabja azoknak az összművésze� jellegű, zenés és táncos alkotásoknak,
melyek 1943-ig szüle�ek. A művet több éven keresztül tarto�ák műsoron,
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tételeit más misztériumjátékokba is beépíte�ék. A Hajnalvárás az elindítója
Dienes és a zeneszerző Bárdos Lajos együ�működésének is.
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A 21. században ugyanúgy tapasztalható egyfajta visszakanyarodás a
természethez, mint az a 19–20. század fordulóján kibontakozó életreform-
mozgalmaknál megfigyelhető volt. Akkor a technikai fejlődés, a
robbanásszerű iparosodás, az urbanizáció, valamint az életszínvonal állandó
emelkedésének az ellensúlyozására jelentek meg nagyszámú társadalmi
reformmozgalmak (Németh, 2002). A városból a természetbe menekülő
ember a természetes életmódhoz való visszakanyarodásával kri�kai választ
ad az elidegenede� társadalom nega�v hatásaira (Németh, 2012).
A hazai életreform-mozgalmak közül talán a legismertebb a gödöllői
művésztelepen bontakozo� ki 1901-ben. A közösségben gyermekes
családok is éltek. A gyermekek élete a telepen a reformpedagógia
alapelveinek szellemében alakult. A gyermekeket egyenrangúként kezelték
a felnő�ekkel. Ez volt a Kinderrecht kora. A telepen élt művészek a
játékszerek tervezésében is forradalmit alko�ak, hiszen a gyári
tömegtermékek ellensúlyozására a természetes anyagokhoz nyúlva,
egyszerű formákkal létrehozo�, finoman színeze� játékszereket terveztek.
Ezek a reformjátékok azonban a művészi szintre emelésükkel és a
kézművességre való visszatéréssel a gazdasági élet szigorú törvényei mia�
nem hoztak megálmodóiknak különösebb anyagi és erkölcsi sikereket.
(Tészabó, 2011).
Érdekes azonban, hogy a Käthe Krusénak tulajdoníto� reformbabákat
ugyanakkor mennyire felkapta az akkori divat. Az általa készíte� babák
óriási népszerűsége azzal magyarázható, hogy a gépi világgal való
szembenállás nagyobb volt az egyszerű nosztalgiánál. A puha játékszer
megmozga�a a gyermeki fantáziát és ez emelte a legkedveltebb játékszerek
közé. A Das grosse Puppenspiel című önéletrajzi könyv nem csupán a Kruse-
babák készítőjének életébe enged betekintést, hanem további adalékokkal
szolgál az életreform-mozgalmak, ezeken belül is a Henry Ödenkoven által
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alapíto� Monte Verità-i kommuna megismeréséhez.
Mintegy két év�zeddel később Rudolf Steiner pedagógiai hitvallásában az
alkotó fantázia kibontakoztatása a pedagógus és a szülő egyik legfontosabb
feladataként szerepel. Érdekes, ahogy Steiner leírja, miként készíthetünk a
legegyszerűbben babát gyermekeinknek, mintha Käthe Kruse első babája
elevenedne meg a sorai közö� (Steiner, 2005). A Waldorf-pedagógia a
babákat éppen a gyermeki fantáziát élénkítő hatásuk mia� becsülte igen
nagyra. Viszonyulása e játékszerekhez nem véletlen, hiszen a Waldorf-
pedagógia legfőbb célja a természe�el harmóniában lévő krea�v és alkotó
ember kiművelése volt és maradt.
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hangulatstabilizáló hatásairól

Elméle� keret
Bizonytalan, kiszolgáltato�sággal járó élethelyzetben az elképzelt
biztonságos hely bizonyíto�an csökken� a szorongást. Az alkotásban
elérhetők olyan implicit folyamatok és emlékek, amelyek szorosan
kapcsolódnak korábban megélt véde�, ellazult állapotokkal. A
művésze�erápia implikált gesztussal azonban nemcsak előhívja, mint
mondjuk egy irányíto� imaginációban, a biztonságos hely emlékét, hanem
képes az ak�v, kompetenciát fokozó módon megteremteni. Az önindíto�a
cselekvés jutalmazó értéke, a szenzoros-emocionális-intellektuális
élményen túl fokozza a biztonságos hely feladathatékonyságát.
Épp ezért a jelen művésze�erápiás alapú vizsgálatunkban a biztonságos
hely képeinek kvalita�v elemzése és a képek megalkotása kapcsán
tapasztalt érzelemregulációs hatás mögö� feltételeze� integra�v
neuropszichológiai folyamatokat igyekezünk feltárni.

Módszertan
90 résztvevő (17 férfi, 18-72 év közö�, M = 33,2 év) alko�ak o�hon egy
google formon kapo� instrukció alapján. Az alkotás elő� és után önjellemző
kérdőívekkel (SAM, PANAS) mértük aktuális hangulatukat, affek�v
állapotukat. A résztvevők feltöltö�ék képeiket a kérdőívbe. Az alkotások
melle� irányíto� kérdésekre ado� reflek�v írás egészíte�e ki a feladatot.
Az elkészült képeken minőségi elemzést végeztünk 3 független kódoló
segítségével, akik visszatérő mo�vumokat kerestek, fogalmi kategóriákat
alkotva. A kérdőíves válaszokat pedig mennyiségi elemzésnek vete�ük alá,
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amelyhez SPSS sta�sz�kai programot használtunk fel.

Eredmények
A minőségi elemzések eredménye: Több olyan jellegzetességet sikerült
lekódolni a képekből, melyek a biztonságos hely megalkotásán keresztül
olyan implicit szenzoros emlékeket, illetve kogni�v sémákat mobilizálnak,
melyek a fizikai megnyugváshoz, védelemhez, bizalomhoz asszociálódnak.
A mennyiségi elemzések eredménye: A hangulat, arousal és kontroll
tartományokban valamint biztonsággal kapcsolatos stuktúrált kérdések
pontszámaiban mindenhol szignifikáns javulás mutatkozo�.
Elméle� és gyakorla� relevancia: A biztonságos hellyel kapcsolatos online
önsegítő feladat minőségi és mennyiségi elemzései közösen azt mutatják,
hogy a kép megalkotása és a kapcsolódó önelemzés segít az érzelmi
egyensúly helyreállításában.
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Az elit sportban való részvétel megköveteli, hogy bírják a résztvevők a
stresszes tréningeket és versenyhelyzeteket (Foster & Chow, 2020). Mivel a
stressz és a hozzá kapcsolódó pszichofiziológiai válaszok komoly hatást
gyakorolnak a spor�eljesítményre, nagyon fontos, hogymegfelelően tudjuk
csökkenteni a stresszt, ezáltal növelni a teljesítményt. Ehhez különböző
pszichológiai beavatkozások szükségesek (Mehrsafar et al, 2019).
A pszichológiai készségek fejlesztése és a mindfulness bizonyíto�an növeli
a teljesítményt a sportban, de kevésbé ismert, hogy hogyan hat a sportolók
jóllétére a sportban, és a magánéletükben. A tudatosság és a pszichológiai
készségek pozi�v mérsékelt kapcsolatban állnak a sport-jóllé�el, de csak a
mindfulness mutato� pozi�v, közepes erősségű hatást a globális jóllétre
(Foster & Chow, 2020).
Mehrsafar és munkatársai (2019) kísérle� helyzetben vizsgálták a
tudatosságon alapuló beavatkozás (mindfulness based interven�on - MBI)
hatékonyságát a versenyszorongásra, önbizalomra, a tudatosságra,
valamint az élsportolók versenyhelyzetben történő autonóm és endokrin
stressz válaszaira. Az ANOVA elemzések azt muta�ák, hogy a MBI csoport
esetében növekede� az önbizalom és a tudatosság, és csökkent a
versenyszorongás. Ez nem volt elmondható a kontrollcsoport esetében.
Ez a kísérlet arra enged következtetni, hogy a mindfulness-en alapuló
beavatkozás társulhat a versenyre ado� fiziológiai és pszichés
stresszválaszok csökkenésével (Mehrsafar et al, 2019). Ezen képességek
fejlesztése tehát kiemelten fontos a főiskolai sportolóknál, hogy növeljék a
sportbéli és a globális jóllétüket (Foster & Chow, 2020). A professzionális
táncosok és az élsportolók közö� hasonlóság igen jelentős, ezért a stressz
megküzdés és a mindfulness technikák elsajá�tása a táncosok esetében is
releváns.
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A művészetalapú eljárások tevékenység- és jelenségvilága komplex módon
értelmezhető.
A művésze�erápia és a művészetalapú beavatkozások gyakorlatának
szakemberei és kutatói a művészetet eszközként használják a terápiás hatás,
illetve a közösségépítés, képességfejlesztés érdekében. A
művésze�erápiában és más művésze� beavatkozások esetében gyakori,
hogy a terapeuták több művésze� modalitással dolgoznak, így komplexebb
eszközrendszerrel próbálnak hatni klienseikre.
Munkacsoportunk mindhárom tagja évek óta elköteleze� kutatója a
területnek, jelentős publikációs tevékenységgel. Egyetemi kurzusainkon, a
gyógypedagógus-képzésben indult el az intermodalitásra, azaz több
modalitás (színház, dráma, tánc, mozgás, zene és vizualitás) együ�es
komplex használatára való törekvésünk, amihez saját módszereinket páros
csoportvezetések alkalmával dolgoztuk ki. Fókuszunkban olyan, a
gyógypedagógiai területen alkalmazható nem deficit-orientált művésze�
módszerek kidolgozása és megosztása áll, melyek lehetnek verbálisak vagy
nonverbálisak, és lehetővé teszik a különböző modalitásokban jelentkező
impulzusok összerendezését, mindig új tanulási területeket és komplex
helyzetet teremtve. A résztvevők számára, akik önálló döntéseikkel
megélhe�k saját autonóm működésüket, a szakmailag op�málisan
lehatárolt, kereteze� művésze� térben gazdag krea�v és szenzoros
tapasztalatokat nyithat meg az intermodalitás, vagyis több művésze� ág
komplex alkalmazása.
Terveze� előadásunkban az intermodalitás jellemzőit járjuk körül a
művésze�erápiás és művészetalapú munkában. Bemutatjuk magát a
fogalmat, az egyes modalitások jellemzőit, az intermodális működés
tapasztalatait, előnyeit és korlátait. A saját tapasztalataink összegzése
melle� olyan, más hasonló jó gyakorlatot és tudományos kutatásokat
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folytató kulcsszereplők szakmai gyakorlatát és tudományos életművének
fontosabb állomásait is reflektáljuk, melyekben az egyesmodalitások önálló
hatótényezői és jellemzői együ� vannak jelen, és így komplexebb működést
tesznek lehetővé.
A kutatás hazai szcénában való eredménye egy hiánypótló módszertani
kézikönyv megírására te� vállalás. Művészet és terápia: a művészetet
eszközként használó gyógypedagógusok, pedagógusok, terapeuták,
pszichológusok illetve pszichoterapeuták számára.
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A pedagógusok tanulókra vonatkozó észlelései gyakran korlátozo�ak. A
verbális kommunikáció és láto�ak alapján csak felületesen ismerik meg azt
a világot, melyből a tanuló érkezik, amely alapvetően meghatározza
személyiségének fejlődését. Fejlődésüket az iskolai teljesítmény és
magatartás alapján mérik, így alakul ki a kép a tanulóról és
életkörülményeiről. A magatartásbeli váratlan, szokatlan változást a
pedagógusok általában egy konkrét okra vagy eseményre veze�k vissza. A
tanuló magatartásának története nem egyszerűsíthető így le, személyisége
csak az őt körülvevő környeze� há�ér jellemzővel együ� érthető meg
(Bagdy, 1977). A folyton visszatérő stresszforrások összeadódnak és tartós
stresszt, akár egészségromlást is okoznak. Feltárásuk életmentő lehet a
tanulónak, teljesítménye is nőhet (Bredács és Takács, 2020). A
stresszhelyzet az ember és környezete közö� kölcsönhatás folyamatában,
újszerű magatartási választ igénylő vagy kontrollálhatatlannak,
megoldhatatlannak vélt helyzetet jelent (Selye, 1976). A stresszforrás
gyakran kapcsolható a hátrányos helyzethez.
A kutatás célja a tanulók élethelyzeteinek pontosabb megismerése.
Célcsoportja: kis lélekszámú, többnemze�ségű község általános iskolájának
hetedik osztályos tanulói. Kutatói kérdések: A tanulók a stressz és a
stresszforrás fogalmaihoz társítanak-e valamilyen tartalmat? Képesek-e
verbális és vizuális úton megfogalmazni stresszforrásaikat? Hogyan
nyilvánul meg a rossz szociális helyzetükből eredő stressz a verbális és
vizuális kommunikációjukban? A vizsgálathoz olyan mérőeszköz készült,
mely alkalmas a rajztechnikai szint felmérése melle� a tanulók
élethelyzeteinek, problémáinak megismerésére.
Az előadás bemutatja e kérdőívet, a kutatás jelenlegi állását, eredményeit,
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a mérőeszköz alkalmazási lehetőségeit, további fejlesztési terveit.
A mérőeszköz bizonyíthatóan segí� a tanári megismerést és a tanuló
önismeretét. A tanuló képes lesz felismerni, verbális és vizuális úton
megfogalmazni az életében jelenlévő stresszforrásokat.
Ez előrelépés a megoldáskereséshez, stresszoldáshoz. Az elégtelen szociális
helyzetből eredő stressz tanulónként eltérő módon nyilvánul meg, de a
vizsgálat egyes feltárást szolgáló elemei együ�esen adnak teljes képet a
tanuló állapotáról. Ez a fajta megnyilvánulás merőben eltér a mindennapi
oktatási-nevelési folyamatok eddigi tapasztalataitól, mert előidézése,
tudatosítása irányíto� úton történik és kerül feldolgozásra.
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Az előadás témája olyan tartalmi kapcsolódások mentén épül, melyek
eszközök és anyagok tema�kus keveredésének lehetőségén keresztül épí�k
a csoportkohéziót, fejlesz�k a krea�vitást, hatnak a mesék
történetalakítása által. A feladatok egymásból és egymásba épülése
lehetőséget nyújt az interak�v párbeszéd kialakítására, az elkészült képi
tartalmak változatos formai és tartalmi megjelenítésére, fókuszba helyezve
a külső világ és környezet kapcsolatát. A leképzések egymásutánisága épí�
a belső képi világuk, mindazáltal formálja ízlésük, mindezen folyamatok
pedig a tanár részéről is alkotó magatartást feltételeznek, ezáltal támogatva
a krea�v megújulást. Közös térrendezés, az oktatás különböző színtereinek
összekapcsolódása, az ismeretek közös bővítését is lehetővé teszik. Képi
preferenciák, élmények feldolgozása a feladatok menetének közös
kialakítása szavazással, csoport alko�a játékszabályok elfogadásával valósul
meg.
Célunk volt, hogy az együ� gondolkodás által, a megismerést és a
tapasztalást segítse az alkotás élménye. Mindezt egy olyan metodikai
eljárás segítségével, amely a gyermekeket az oktatás során teljes
emberként kezeli, érzelmi, értelmi, motorikus ado�ságaikat is figyelembe
véve kívánja megszólítani, lehetőséget adva ezzel a kíváncsiságból fakadó
céltudatos tevékenységre, alkotómunkára. A projekt felépítése a tanulók
érdeklődésére, tanárok és diákok közös tervező és kivitelező
tevékenységére épít. Leképezés által segí� a részfeladatok párbeszédében
felmerülő valós problémák komplexitásának felismerését.
Jelen előadás azonműhelymunkák tema�kus egységét foglalja össze, amely
az együ�esen életre hívo� alkotások mentén, a mese továbbvitelét erősí�.
Kialakítás során főbb törekvésünk az egymásra építkezés által az alkotáson
keresztüli kérdésfelvetések ar�kulációjára, a vizuális problémák

Jó gyakorlatok, projektek

megoldásának sokrétű lehetőségére épít, mind didak�kai, mind pedagógiai
szempontból. Koncentrikusan mélyülő téma tema�kus tananyag-
csoportosítás során a hangsúly az együ� gondolkodásban a művésze� nyelv
új problémakörének vizsgálatába, a diákok olyan tapasztalatainak
kiemelésére tevődik, amelyek hozzásegí�k a tanulókat személyes és társas
készségeinek fejlődéséhez is.
Célunk a továbbiakban a megvalósult munkafolyamatok közös
tapasztalatait az oktató munkánkban alkalmazni és vizsgálni, oly módon,
hogy az óvoda és az iskola közö� átmenet vizuális alkotó gyakorlatait
hogyan segí�.
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A budapes� Lauder Javne Iskolában - az évek óta sikeresen működő
tehetséggondozó műhelyek melle� - útjára indult az a STEAM (Science –
Technology – Engineering – Art – Mathema�cs) program, amely a zsidó
hagyományokat és az innova�v interdiszciplináris módszertan gyakorlatait
helyezi reformpedagógiai keretbe.
A Lauder INNO-Lab egy új kezdeményezésű tanórán kívüli
természe�udományos, művésze� és a digitális kompetenciák elmélyítését
szolgáló élmény- és alkotásközpontú STEAM projekt.
Célja a részt vevő tanulók több tudásterületet á�ogó komplex
gondolkodásának gazdagítása.
Iskolánkban az innova�v tanulási környezet folyamatos fejlesztése a kiemelt
célok közé tartozik. A tanulási képességek, a tanulásra való készség, a
tanulni tudás fontos előrejelzője annak, hogy mennyire tudunk rugalmasan
és hatékonyan megoldani élethelyzeteket. Nehezen lehet azt eldönteni,
hogy mely tudásra lesz szükségünk a jövőben, ezért sokkal inkább arra
fektetünk hangsúlyt, hogy a megszerze� tudást képesek legyünk a
mindennapi életben használni és szükség esetén megújítani.
Az oktatási intézményben a tehetséggondozásban elért eredmények és a
létrehozo� módszertani pla�ormok lehetővé teszik a tantárgyközi
kapcsolódás erősítését és a tehetségek egyéni fejlesztését.
A Lauder INNO-Lab kiemelt tema�kái: a Mesterséges intelligencia, a
Mesterség és intelligencia és az Okos város. A program feladata, hogy az
elérni kívánt oktatási célok melle�, az intézmény falain kívüli világ
igényeihez, lehetőségeihez igazítsa a kooperációs alapokon megvalósuló
innovációkat. A folyamat által az iskolarendszer keretein kívül is értékes,
hasznosítható tudáshoz ju�assa a diákokat.
A projekt választo� tehetségterületei: logikai-matema�kai, térbeli-vizuális
és természe�. A Lauder INNO-Lab eredményeként transzgenerációs

Jó gyakorlatok, projektek

workshop, interak�v bemutató és performansz, illetve egy
projektbemutató kiállítás jön létre.

Programpartnerek: Csodák Palotája, Pillanat Művésze� Alapítvány,
Műtermelő Bt.
A projekt támogatója: a Nemze� Tehetségprogram
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ARTKOFFER - KÉPZŐMŰVÉSZETTEL A JÖVŐÉRT

Pénzes Boróka, Bada Éva, Csiszár Beatrix
Képező Művésze� K�.

Kulcsszavak: képzőművészet; vizuális nevelés; művészetpedagógia

Az ArtKoffer egy művésze� bőrönd, tele csodákkal és meglepetésekkel. Ha
kinyílik, feltárul egy alkotó élete és művei. Az ArtKoffer foglalkozásokat az
iskolákban, vagy saját művésze� terünkben tartjuk. Alkotótól és témától
függően több tantárgyhoz és művésze� ághoz is kapcsolódhat az
interdiszciplináris oktatás jegyében. Minden bőrönd fókuszában egy
képzőművész áll, életükön keresztül dolgozunk fel aktuális, izgalmas,
meghökkentő vicces, inspiráló vagy tanulságos témákat. Nem pusztán
művésze�örténe� ismereteket, hanem egyfajta látásmódot közve�tenek,
miközben képességeket és készségeket fejlesztenek. Célunk, hogy a
képzőművészetet megismertessük és megkedveltessük a gyerekekkel, hogy
a képzőművészetet bevonjuk az oktatásba, hogy hidat képezzünk az oktatási
intézmények és/vagy az egyének, családok és a múzeumok közö�, hogy
elindítsuk a gyerekeket a művésze� alkotásokkal való egyéni
megismerkedés útján.
Az ArtKofferek első fázisában 12 népszerű magyar és külföldi képzőművész
kerül bevonásra: Csontváry Kosztka Tivadar, Munkácsy Mihály, Szinyei
Merse Pál, Vincent van Gogh, Victor Vasarely, Paul Gauguin, Leonardo da
Vinci, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Piet Mondrian, Salvador Dali, Claude
Monet. A több tanórás verzióban az alkotók kerülnek témák/tantárgyak
szerint kibővítésre NAT-hoz kapcsolódóan. Minden ArtKoffer két korosztály
(6-12 és 12-18 évesek) számára kerül kidolgozásra, a gyerekek fejle�ségi
szintjének megfelelően. A foglalkozások 2 vagy 3-5 tanórából állnak, az
elmélet és a gyakorlat aránya 50-50%.
Módszertan
• Projektmódszer, koopera�v-módszerek.
• Az interak�v előadások elemei: magyarázat, ezek strukturálása,
megbeszélése, kérdezés, visszacsatolás, interakciók, szemléltetés.
• Foglalkozásaink a célszerű tevékenységekre, problémamegoldásra, a
tanulók szükségleteire és érdeklődésére épülnek. A foglalkozások során
különösen figyelünk az ismeretek és az intellektuális készségek, a szociális

Jó gyakorlatok, projektek

készségek és együ�működési képességek fejlesztésére.
• Elmélet és gyakorlat egysége: az elméle� rész élménypedagógiai
módszerrel kidolgozo� anyagot (ppt előadás, képekkel, zenével, videóval)
és a témához kapcsolódó szemléltető eszközöket tartalmaz. Különös
hangsúlyt fektetünk a krea�vitás fejlesztésére, ezért minden ArtKofferhez
alkotófoglalkozást kapcsolunk.
• Kortárs pár: minden alkotóhoz kapcsolunk egy kortárs párt, amelyek
témában vagy vizualitásban kapcsolódnak egymáshoz.
Elméle� há�ér: projektünk a vizuális nevelés fontosságán, a művésze�el
való készség és képességfejlesztés térnyerésén, a művészetek (vizuális
művészet) érzékenyítő szerepén, az érzelmi intelligencia felértékelődésén
és az oktatás alterna�v módjainak keresésén alapszik, különös tekinte�el a
művészetre és a művésze�el nevelésre.

A kutatást támoga�a:
MMA-MMKI
Közép Budai Tankerüle� Központ
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SZEMLÉLTESSEK RAJZÓRÁN? – EGY ISKOLAI PROJEKT EREDMÉNYEI

Inges Doro�ya
Szegedi Tudományegyetem

Kulcsszavak: szakmódszertan; krea�vitás; szemléltetés

A jó példákkal való szemléltetés kézenfekvő módszerünk rajzórán, hiszen
közvetlenül megmutathatjuk tanítványainknak, mi lesz a feladatuk, mit is
várunk el. Az utóbbi évek alaptanterveiben a krea�vitás fejlesztése kiemelt
hangsúlyt kapo� (Nemze� Alaptanterv, 2020). Nem áll rendelkezésre
azonban empirikus vizsgálat arról, hogy milyen hatással van a hatékonyság
céljából alkalmazo�, jó példákkal való szemléltetés a tanulói munkák
krea�v minőségére.
Kutatásomban egy saját kidolgozású alkotói feladatnál három
felada�smertetési mód eredményességét hasonlíto�am össze. Azt
vizsgáltam, milyen különbségek állapíthatók meg a tanulók munkáin, ha az
alkotás megkezdése elő� interneten talált jó megoldásokat ve�tek a
diákoknak, ha jól sikerült tanulói munkákat mutatok be nekik, illetve, ha
nem alkalmazok vizuális szemléltetést a feladat magyarázatához. A tanulói
munkák szumma�v értékelésével összehasonlíthatóvá vált az egyes
csoportok eredményessége a krea�vitásra, illetve a feladatkritériumok
teljesítésére nézve. Kellően nagy mintán így megállapítható, hogy a fen�
három szemléltetési eset közül melyik a legeredményesebb a vizsgált
szempontokból.
A mérőeszköz kidolgozása után két iskolában, 13-15 éves korú
tanulócsoportok részvételével végeztem el a mérést. Azt a korosztályt
vizsgáltam, amely a Gardner-féle „rajzi törést” követő fejlődési periódusban
van (Gardner, 1983). Ekkor azok a kamaszok, akiket nem lendíte� tovább a
tehetségük, elvesz�k az érdeklődésüket a rajzi önkifejezés iránt. Kárpá�
szerint az inkompetenciaélmény feloldható, ha az ábrázolási szándéknál
erősebb a kifejezési szándék, (Kárpá�, 2005, 25) erre ideális az általam
kidolgozo�, kifejező, és nem leképező jellegű feladat.
Az eredmények megadják, milyen volt a kiemelkedő krea�v-teljesítményt
nyújtó tanulók aránya az egyes csoportokban, melyik szemléltetés esetében
hány kritériumoknak megfelelő alkotás születe�, illetve hol a legnagyobb a
krea�v és kritériumteljesítési szempontból egyaránt jól teljesítők aránya.

Jó gyakorlatok, projektek

Utóbbi adat különösen fontos, hiszen az utóbbi év�zedek
krea�vitáskutatásai szerint a valóban magas szintű krea�v teljesítményhez
a konvergens és divergens gondolkodás egyaránt szükséges
(Csíkszentmihályi, 2008) (Máté, 2018). Ezek az információk irányadók
lehetnek arra nézve, mely szemléltetési mód biztosíthat leginkább
sikerélményt ennek a korosztálynak, hogy a rajz megmaradhasson kedvelt
önkifejező médiumként.

Irodalom
Csíkszentmihályi, M. (2008): Krea�vitás. A flow és a felfedezés, avagy a
találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Gardner, H. (1983): Ar�ul scribbles. Boston: Harward University Press.
Kárpá�, A. (2005): A kamaszok vizuális nyelve. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Máté, Z. (2018): A művész és a tudós krea�vitása Csíkszentmihályi Mihály
és Arthur Koestler szerint. Magyar Művészet.
Nemze� Alaptanterv. (2020): Magyar Közlöny, Melléklet az 5/2020. (I.31.)
Kormányrendelethez. Budapest.

A kutatást támoga�a:
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-2-SZTE-292
kódszámú Új Nemze� Kiválóság Programjának a Nemze� Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozo� szakmai támogatásával
készült.
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JÓLLÉT KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE VIZUÁLIS ÉS DESIGN FELADATOK
ÁLTAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

Simon Tünde Irén
Magyar Képzőművésze� Egyetem

Kulcsszavak: jó gyakorlat; pedagógusképzés; jóllét; kompetencia;
módszertan

Az előadás célja a well-being készségek, képességek fejlesztésére irányuló,
a művésztanár-képzésben alkalmazo� vizuális és design feladatok, jó
gyakorlatok bemutatása.
A 21. században egyre inkább megnő� az érdeklődés a well-being-re
(jóllétre) vonatkozó kutatások irányába (Asmussen, 2017; OECD, 2018). Az
érzelmi intelligenciához szorosan kapcsolódó jóllét meghatározása
komplex, számos irányzata létezik, de mindegyiknek lényegi eleme az egyén
életminősége és annak javítása (Bar-On, 2006). Az oktatás célkitűzései
közö� kiemelkedő szerepet tölt be a diákok jólléte, egyre több oktatási és
gazdasági pla�orm jelöli elsődleges oktatási célként a jóllét eléréséhez
szükséges kompetenciák fejlesztését (EUniWELL, OECD, Világgazdasági
Fórum). A vizsgálatokban a jóllét egy olyan alapvető erőforrásként jelenik
meg, mely meghatározza a diákok eredményességét, a tanulás
hatékonyságát, az alkalmazható tudás megszerzésének képességét. A jóllét
által olyan a�tűdök és készségek jelennek meg, melyekkel a diákok
adekvátan képesek reagálni a társadalmi és a gazdasági változásokra. Ez a
társadalmi és gazdasági igény a pedagógusképzés paradigmaváltását is
sürge�, hiszen a diákok társas és érzelmi jólléte szimbio�kus viszonyban áll
a pedagógusok saját társas és érzelmi kompetenciáival (Halász, 1980; Cefai,
2021). A pedagógusképzés során kiemelt figyelmet kell fordítani a hallgatók
jóllétének erősítésére. Jelenleg a pedagógusképzésben ennek fejlesztése
esetleges, kevésbé kidolgozo�. Mivel a pedagógusok tudásának nagy része
tacit tudás, a leginkább alkalmas módszertan a saját élményű tapasztalás és
a reflek�v technikák alkalmazása, melyeknek során a hallgató átéli, felfedezi
és felismeri a jóllét elérésének útját (Kovács et al. 2015). A folyamat során
szerze� tudás által a pályára kilépő hallgató könnyebben tudja támogatni a
tanulókat a jóllét felé.
Az előadás során bemutato� gyakorlatok öt kompetencia fejlesztésére

Kompetenciafejlesztés vizuális neveléssel

fókuszálnak, melyekkel a pedagógusnak rendelkeznie kell diákjai jóllétének
fejlesztéséhez. Eredményességük mérési lehetőségeinek kidolgozása
folyamatban van.

Irodalom
Asmussen, K. (2017). Language, wellbeing and social mobility, h�ps://
www.eif.org.uk/blog/language-wellbeing-and-social-mobility
Bar-On- Reuven (2006). The Bar-On model of emo�onal-social intelligence.
Psicothema, 18 Suppl, 13–25.
Cefai, Carmel (2021): CARES: a tanárok kapcsola� és érzelmi kompetenciái.
EUniWell (2019): Küldetés és misszió. European University of Well-Being
honlapja.
Halász G. (1988): Az iskolai szervezet elemzése. Kutatási beszámoló az
iskolai szerveze� klíma empirikus vizsgálatáról. MTA Pedagógiai
Kutatócsoport, Budapest.
Kovács A., Horvát L., Simon T. (2015): Tájékoztató a horizontális tanulásról
intézményvezetők és pedagógusok számára. Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet. Budapest
OECD (2019): OECD Future of educa�on and skills 2030, OECD Learning
Compass 2030
World Economic Forum (2020): Schools Of The Future. Defining New
Models of Educa�on for the Fourth Industrial Revolu�on. WEF.

A kutatást támoga�a:
MTA-MATE Kora Gyermekkor Kutatócsoport
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FOSTERING VISUAL CREATIVITY WITH IMMERSIVE VIRTUAL REALITY: THE
DEVELOPMENT AND EFFECTS OF AN IVR-BASED FIGURAL CREATIVE

THINKING TRAINING INTERVENTION

Lehrman Albert Lang - Enikő O. Bereczki - Juho Hamari
Eötvös Loránd University, Ins�tute of Educa�on

Gamifica�on Group, Tampere University

Keywords: crea�vity, visual crea�ve thinking, pedagogical development,
Immersive Virtual Reality, experimental design

In a global society, where words, and their interpreta�on can take on
mul�ple meanings, visual communica�on may cross the boundaries of
culture, background and even level of educa�on, and therefore, has
become an important educa�onal developmental goal across the globe
(Barry, 2012). One central element of visual communica�on is crea�ve
thinking, namely the ability by which individuals can produce visual
products that are both unique and appropriate to the task at hand
(Wechsler et al., 2018). While effec�ve tradi�onal figural crea�vity-
fostering approaches exist, emerging technologies can provide new tools
andmedia for students to improve and express their visual crea�ve thinking
skills (Cho, 2017). One emerging technology that has recently a�racted
considerable a�en�on from both educa�onal scien�sts and prac��oners is
Immersive Virtual Reality (IVR). IVR-systems enable users to ‘immerse’
themselves and ‘feel present’ in technology-mediated environments that
are more compa�ble with human cogni�on than tradi�onal desktop-based
ones, and allow them to gain first-hand experience with en�rely new
crea�vity-s�mula�ng ac�vi�es and environments not accomplishable by
other means (Jensen & Konradsen, 2017). IVR environments have been
studied in terms of their learning affordances and influence on crea�ve
produc�on in several domains, among which the fields of architecture and
product design (Newcombe & Shipley, 2014). Yet, research on the effects of
IVR on the development of figural crea�ve thinking skills, and with non-
ar�sts is limited (Thornhill-Miller & Dupont, 2016). The aim of this study
was then develop a short-term IVR-based crea�vity fostering interven�on
employing a cogni�ve approach (i.e. showing systema�cally how to apply
crea�ve thinking techniques) that u�lizes Immersive Virtual Reality, and to

Kompetenciafejlesztés vizuális neveléssel

examine whether it can improve students’ crea�ve thinking skills in the
figural domain Par�cipants (n=76) were non-arts university students
randomly assigned to three condi�ons: (1) an IVR, (2) a tradi�onal paper-
based, and (3) a passive control condi�on. Students in the ac�ve condi�ons
took part in a 60-minute figural crea�ve training in which they learnt
crea�ve thinking techniques and strategies through either drawing in a 3D
drawing IVR environment (Tilt Brush), or in a tradi�onal paper-based
se�ng. The effec�veness of the training was tested by means of a pre- and
post-training comparison employing crea�ve thinking tests. Our
presenta�on focuses on the design of the IVR-based crea�ve thinking
training, as well as on repor�ng the ini�al results of the experiment. The
IVR-based crea�ve thinking fostering approach and materials created for
the study may advance the development of crea�ve thinking skills, while
results will shed more light on the feasibility of using IVR environments to
promote visual crea�ve thinking.

References
Barry, A. (2012): Visual Communica�on and Learning. Encyclopedia of the
Sciences of Learning, 3411-3414. DOI: h�ps://doi.org/10.1007/978-1-
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Jensen, L. and Konradsen, F. (2017): A review of the use of virtual reality
head-mounted displays in educa�on and training. Educa�on and
Informa�on Technologies, 23. 4. 1515-1529.
Newcombe, N. and Shipley, T. (2014):. Thinking About Spa�al Thinking: New
Typology, New Assessments. Studying Visual and Spa�al Reasoning for
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SULI+ THE SPACES OF VISUAL EDUCATION

Skaliczki Judit - Pataky Gabriella - Rekvényi Viola
ELTE TÓK

Kulcsszavak: built environmental educa�on; visual educa�on; space usage
of visual educa�on; par�cipatory snapping

Virtual gestures in the discovery of online spaces in visual educa�on.
During the spring of 2020, due to the first wave of the COVID-19 pandemic,
we found ourselves framed by online teaching.
Our research group, focusing on built environment educa�on, started
mapping the unique spa�al par�culari�es of digital educa�on. As a first
step, in two stages, we reached out to university students from several
ins�tu�ons using a ques�onnaire. Amongst other things, we were
searching for answers regarding the crea�ve and study spaces of students
during the lockdown. Has the consistent �me spent at home brought any
change to these environments? What are the quali�es of space usage
within their home? Is there a constant crea�ve area or do they switch
between what spaces they occupy to create or study? We were curious to
see how spa�al coincidence was achieved - whether they were successful
in crea�ng a suppor�ng environment, or they had to fight mul�ple
inconvenient and disturbing factors. Obviously, the quality of the spaces
was not the only point of view, since many of the students found
themselves stuck together with family members or housemates, where
separa�on and undisturbed crea�on was nearly impossible. In summary,
we can class this call a success, since we now have answers from over 300
students.
Among university students, we aimed to ask younger age groups about
their changed learning environments as well. In this case, though, instead
of a ques�onnaire, we organised a photo and drawing based data
collec�on, which we published on our Facebook page. Our campaign aimed
to discover the nature of the crea�ve and learning environments, from
which elementary and high-school children follow digital educa�on. Many
different spaces appear in the entered images, photos and drawings. It is
clear that with this founda�on, we must carry on our research, as there are
only a few sources on the subject and conscious space use is rare.

Kompetenciafejlesztés vizuális neveléssel

We are con�nuing data collec�on and evalua�on. According to the
feedback from par�cipants, it was a good experience to work on the
ques�onnaire and to create the visual materials. It provided an opportunity
to use the ques�ons regarding space, to think deeply about their daily
rou�ne, conscious or completely random living condi�ons, and share
hardships about their current surroundings.
In our presenta�on, we would like to explain more about our measuring
methods and data evalua�on in their current stages.

Irodalom
Sallay V. és Dúll A. (2006): „Érezd magad o�hon!” Az o�honhoz fűződő
viszony projek�v, környezetpszichológiai szempontú vizsgálata.
Pszichológiai Szemle, 10.
Dúll A, Somogyi K. és Tamáska M. (2021): Iskolaépítészet Magyarországon
– Örökség és megújulás. Mar�n Opitz Bt., Bp.
Keszei, B., Böddi, Zs. és Dúll, A. (2019): Óvodás gyermekek csoportszobai
térhasználatának vizsgálata a térszintaxis módszerével. Gyermeknevelés, 7.
23.
Ré� M.(2011 szerk.): Kívül-Belül jó iskola. OFI, Bp.
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ÚJ ALAKAZONOS ÁBÉCÉ: KORSZERŰ, TELJES ÉS KÖVETKEZETES

Micskei Bernade�
Betűk? Képben vagyok!

Kulcsszavak: ábécé; alakazonos; olvasástanítás; hangtudatosság;
kultúraváltás; vizualitás; vizuális memória

A magyar ábécé jelenleg 44 betűből áll. A betűkkel ismerkedő kisgyerekek
számára ez rengeteg ismeretlen jelet jelent. Ráadásul sok közö�ük a
hasonló kinézetű és hangzású is. Az ábécé megtanulását több asszociációs
módszerrel lehet támogatni (Sósné, 2012), ezek közül a jelenleg legkevésbé
alkalmazo� mód az alakazonosság, amikor a betű és a hívókép alakja
hasonlít egymásra.
Az előadás megvizsgálja 35 muzeális olvasókönyvben a képek szerepét. Az
alakazonosság megvalósítása összete� és nehéz feladat, valószínű ezért
hiányzik a ma elterjedt módszerekből.
Korunkban ennek az elhanyagolt tényezőnek kellene nagyobb szerepet
kapnia, hiszen a mai gyerekeknek a gyors vizuális ingerek feldolgozására
rendezkede� be az agyuk, ezért a képi információk értelmezésére a
legfogékonyabbak (Gyarmathy, 2021). A most iskolába kerülő gyerekek
nyelvi fejle�sége elmarad az elmúlt század gyermekeitől. Kevesebbet
beszélgetnek a felnő�ek a gyerek körül, kevesebb mesét hallanak
(Gyarmathy, 2012). Az elsősök körében ma már nem a beszédhiba a
legnagyobb hiányosság, mint ahogyan az a Meixnermódszer megalkotása
idején volt jellemző, hanem a beszédhangok meghallásának és
elkülönítésének a képessége (Sósné, 2012). A legfrissebb olvasáspedagógiai
kutatási eredmények is a hangtudatosság fontosságát hangsúlyozzák,
úgymint könnyebb írás-olvasástanulás, jobb helyesírás és szövegértés,
ezáltal jobb tanulási eredmények és kedvezőbb életkilátások. Ezen a téren
még bőven van fejlesztési potenciál az óvodai közoktatásban (Steklács,
2018).
Az előadás összegyűj�, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie egy
ábécének, hogy egy korszerű, következetes és alakazonos ábécét kapjunk
végeredményül. Majd bemutatja az ezeknek a követelményeknek
megfelelő, a lehetőségekhez mérten teljes, újonnan megalkoto�
alakazonos ábécét, ami a hívóképek kezdőhangjával kapcsolódik a
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betűkhöz, ezzel is támogatva a hangtudatosság fejlesztését.
Végül ismerte� az alkalmazás első fél évének eredményeit. A 8 pedagógust
és több mint 80 gyermeket érintő kérdőíves kvalita�v pedagógiai
visszajelzések alapján hasznos óvodában, iskola-előkészítő foglalkozásokon
és első osztályban is. A modern képek segítenek a nehezebben bevonható
gyerekek mo�válásában A hang-betű kapcsolat felismerése sokkal
könnyebb és gyorsabb. Kevesebb a tévesztés, az így megszerze� tudás
biztosabb. O� is segí� a gyerekeket, ahol a most használt elterjedt
olvasástanítási módszerek elérik a határaikat: nehezen olvasó, au�sta,
beszédfogyatékos és hallássérült tanulók. A felmérés folytatódik a második
félévben is, így további eredmények várhatók.

Irodalom
Gyarmathy É. (2012): Diszlexia a digitális korszakban. Műszaki Könyvkiadó,
Budapest.
Gyarmathy É. (2021): Tehetségfejlesztés. Tea Kiadó, Budapest.
Sósné Pintye, M. (2012): Újító törekvéseink legnemesebb
hagyományainkból táplálkoznak. Nemzedékek együ�működése a
tudományban.
Steklács J. (2018): PISA 2015 után, PISA 2018 elő�. Könyv és Nevelés. 1.
h�ps://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/pisa-2015-utan-pisa-2018-
elo�
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MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS INTEGRÁCIÓS MEGJELENÉSI FORMA
KODÁLY BÖLCSÉSZDOKTORI ÉRTEKEZÉSÉBŐL KIINDULVA

Szabadi Magdolna
ELTE TÓK

Kulcsszavak: Kodály-koncepció; népdalgyűjtés; népdal strófikus szerkezete

Kodály (1906) bölcsészdoktori értekezése kapcsán soha vissza nem térő
lehetőséget találunk arra, hogy körbejárjuk azt a tényt, miként le� a
felfedezés kíváncsiságából egy több mint harminc év�zedre rúgó
gyűjtőmunka egy tudományos alapkőletételé. A gyűjtés eredményének
gyümölcse meghatározta a magyar zene további arculatát, ami aztán a világ
élvonalába kerülhete�. A népdalgyűjtés lehetővé te�e a magyar népzene
tárának mai napig tartó összerendezését, tudományos feldolgozását és
közkinccsé tételét. Ebből a gyökérből sarjadó zenei invenciók pedig egy
világraszóló zenei formaelvet adtak és mai napig adnak a zeneszerző
nemzedékeknek (Pethő, 2012, Pukánszky, 2014).
A dolgozat �szteletpéldányába te� Kodály egy felhívást a magyar
közönséghez, miszerint a népdalgyűjtéshez szükséges pénzforrást egy
megrendeléssel kívánják megalapozni. Ezért 20 magyar népdalt Bartókkal
közös harmonizálásukkal kötetbe szerkeszte�ek és közreadtak. Az értekezés
különlenyomata a Nyelvtudományi Közlemények 36. évfolyamából 1906-
ban készült el és jelent meg Budapesten. A feldolgozo� 1000 népdal
forrásai közö� szerepel a nyomtato� gyűjtemények közül Bartalus Istváné
(1883) és Színi Károlyé (1872). A legnagyobb mennyiség azonban az
Ethnographiai Múzeum fonogramm-gyűjteményéből és Seprődi János
(1904) gyűjteményéből származik. Ezen felül már tartalmazza saját mátyus
földi gyűjtését is. Különösképpen kiemeli Kodály Vikár Béla gyűjtő
útbaigazításait.
Dalos (é.n.) elemzésében a doktori disszertáció az első kutatói korszak
egyetlen tanulmány jellegű írása. Kevéssé előlegezi a későbbi Kodály-Bartók
féle népdalkutatás rendszerbe foglalását. A tudományos feldolgozás
kategóriáit ez időben még nem sejte�ék. Végigvonul a dolgozaton a korszak
hazai zenetudományának ritmus-orientáltsága, ami talán éppen Kodály
értekezésének példájából kiindulva később Bartók kutatásainak is alapjául
szolgál. Később azonban Kodály a népdal e�mológiai megközelítését

Kodály Zoltán és követői

preferálta. A pályakezdő korszakot, amelyben az anyaggyűjtés és
anyagfeldolgozás történt, egy meghatározó, felfedezésszámba menő
tanulmánnyal zárja le. 1917-ben jelenik meg az Ö�okú hangsor a magyar
népzenében. Ez a munka 11 év megfigyeléseit összegzi és bemutatja a
pentatónia magyar népzenében betöltö� kivételes szerepét.
Disszertációjától eltérően, ez a tanulmány már a népdal teljes körű
ismeretében íródo�. A népdalgyűjtő, felfedező munkát tudományos
rendszerbe foglalva Bartók (1934, 26. o.) a következőket összegzi “….magyar
falu régi és új dallamanyaga magyar kultúrkincs, amit nem jelenlegi
szomszédainktól ve�ünk kölcsön, hanem amiből mi adunk nekik.”
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KODÁLY ZOLTÁN BEJEGYZÉSEI A HANDBOOK OF SUGGESTIONS FOR
TEACHERS (1937) TANÁRI KÉZIKÖNYVBEN

Polyák Zsuzsanna
ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

Kulcsszavak: Kodály Zoltán; Nagy-Britannia; zenepedagógia

Kodály Zoltán gyakran nevezte követendő példának az angol zenei nevelést
és kóruséletet írásaiban, amelyek ösztönzően hato�ak saját pedagógiai
elképzeléseire. Az angol hatás szerepe a magyar zeneoktatás 20. század első
felében végbement reformjában azonban a hazai zenepedagógia-történet
kevéssé kutato� területe.
Az előadás Kodály egyik, korábban nem ismertete� forrását, a Zene az
ovodában (1941) esszében idéze�, általa „angol iskolák tanterve és
utasítása”-nak neveze� (Kodály, 1941/2007, p. ) Handbook of Sugges�ons
for Teachers (1937) című 1937-es kiadványt tekin� át, amely vélhetően
1938-as angliai útja során került Kodály birtokába. Kodály jegyzetekkel
elláto�, saját példányát 1966 végén az akkor Angliába készülő, s később a
Kodály-koncepció angliai adaptálásában ú�örő szerepet játszó Vajda
Cecíliának ajándékozta (Vajda, 1979), így az ismeretlen maradt a kutatók
számára (Szabó, 1982).
A kézikönyvben összesen 96 Kodálytól származó bejegyzés (aláhúzás,
széljegyzet) található, melyeket három nagy témakörbe csoportosíthatunk:
1) általános pedagógiai kérdések, mint gyermekek fejlődése és az annak
megfelelő oktatásszervezés; 2) zenei nevelés; valamint 3) nyelvművelés. Az
1) általános pedagógiai alapelveket taglaló fejezetbe te� bejegyzések a
gyermekközpontú, demokra�kus nevelést szorgalmazzák, amelyben
megjelenik az iskola szerepe az egyes gyermek képességeinek
kibontakoztatásában, összhangban a közösség érdekével. A 2) Zene
fejezetet Kodály részletesen tanulmányozta, a 96 bejegyzésből 77 i�
szerepel. A megjelölt részek az iskolai zenepedagógiai kérdések számos
aspektusát felölelik: alapelvektől konkrét módszertani fogásokig,
rádióközve�tésektől iskolai zenekari próbákig. A 3) nyelvművelés
témájában Kodály elsősorban az ar�kuláció helyességét és különösen a
tanár nyelvművelő szerepét tarto�a fontosnak.
A megjelölt szövegrészek, és melle�ük az olykor egyetértő, máskor
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helytelenítő széljegyzetek Kodály írásaival való összevetése és kontextusba
helyezése nyomán képet alkothatunk a Kodályt foglalkoztató témákról,
saját zenepedagógiai koncepciójának formálódásáról, illetve a Kodály által
a „mi magyarországi szükségleteinkhez” alkalmazo� angol nevelési elvekről
és gyakorlatokról.

Irodalom
[Great Brita�an] Board of Educa�on (1937). Handbook of sugges�ons for
the considera�on of teachers and others concerned in the work of public
elementary schools (2. kiad.). His Majes�es Sta�onery Office.
Kodály Z. (2007). Zene az ovodában. In: Bónis F. (szerk.), Visszatekintés, 3.
bőv. kiad., 1. köt.. Argumentum. Bp. 92-116
Szabó H. (1982). Kodály Zoltán széljegyzetei.Magyar zene, 23. 4. 372-413.
Vajda C. (1979). Back to Curwen or forward with Kodály?: Comments on Mr
Bernarr Rainbow’s ar�cle: Curwen,Kodaly and the future [Kézirat]. Vajda
Cecília hagyatéka.

A kutatást támoga�a:
Életreform és a művészetek – az életreform gyökerű művésze� és
társadalmi reformmozgalmak kibontakozás és nemzetközi recepciója a 20.
század első felében c. projekt, MMA, 2021-2024
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FORRAI KATALIN MÓDSZERTANÁNAK IMPLEMENTÁCIÓJA
FOGLALKOZÁSTERVEIBEN

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna
ELTE TÓK

Kulcsszavak: óvodai ének-zene módszertan; dokumentum- és
tartalomelemzés; óvodapedagógia

A konferencián Forrai Katalinnak – Kodály Zoltán tanítványának, a magyar
óvodai ének-zenei nevelés meghatározó alakjának (Mészáros, 1988; Morva,
2011) – a kecskemé� archívumban őrzö� (LFZE Kodály Zoltán
Zenepedagógiai Intézet Könyvtár és Archívum) hagyatékában fellelhető
foglalkozásterveinek dokumentum- és tartalomelemző bemutatására kerül
sor. Ez lehetőséget ad arra, hogy mélyebben is megismerjük Forrai
módszertani koncepcióját, lássuk annak implementálását az ő saját
gyakorla� tevékenységéhez kapcsolódó eddig feltáratlan
dokumentumaiban.
A vizsgálat tárgyát olyan foglalkozástervek képezik, amelyeket Forrai Katalin
a Magyar Rádióban közve�te� foglalkozásaihoz, annak forgatókönyveihez
(Óvodások műsora 1953-1985; Énekeljünk! 1978; Jó a dal! 1984), vagy az
óvónőképzők számára forgato� oktatóvideóihoz készíte� 1951 és 1991
közö�. A négy év�zeden á�velő, mintegy száz foglalkozásterv
dokumentum- és tartalomelemzése lehetőséget ad arra is, hogy (1)
nyomon kövessük a napjainkban is elismert módszertanának kiteljesedését,
a módszertani elképzeléseiben végbemenő változásokat; (2) feltárjuk, hogy
hogyan tükröződik módszertani könyveinek (1951-es Óvodai énektanítás,
1957-es Ének-zene az óvodában, 1974-es Ének az óvodában, 1991-es
átdolgozo� Ének az óvodában) tartalma tervezeteiben; (3)
következtetéseket vonjunk le korunk óvodapedagógiai módszertani
kultúrájával (Petőné, 2021; Stark, 2011) párhuzamba állítva arra
vonatkozóan, hogy Forrai mely didak�kai, foglalkozásszervezési eljárásai
lennének ma is helytállóak.
Az elemzések kitérnek kvan�ta�v elemeket is tartalmazó kvalita�v
feldolgozás során (1) a zenei anyag megválasztásának logikájára és azon
dalválasztási szempontokra, melyek megfelelnek az óvodás korúak
számára; (2) a foglalkozásszervezési jellemzőkre, vagyis az óvodások életkori
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sajátosságaihoz igazodó tervezési elemekre, azon belül az adap�v
szemléletet tükröző tartalmakra; (3) a kiemelt énekes-zenei fejlesztési célok
egymásra épülő szisztémájára, annak hároméves ciklusban történő
átlátására.
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MIÉRT FONTOS AZ ÉNEKLÉS?

Kovács T. Katalin
ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, MTA-MATE Kora Gyermekkor

Kutatócsoport

Kulcsszavak: zenei nevelés; éneklési képesség; 6-13 éves korú gyermekek

Zenei nevelésünk céljai Kodály Zoltán koncepciójára, valamint a Nemze�
Alaptantervben (2020) megfogalmazo� kulcskompetenciák és fejlesztési
célok követelményeinek megvalósítására épülnek. Kodály koncepciójának
lényeges eleme, hogy az éneklés vezet a legközvetlenebbül a zene
átéléséhez, megértéséhez. Hangsúlyozza, hogy az emberi hang mindenki
számára hozzáférhető hangszer (Kodály, 1964), melyben az egész test részt
vesz. Az éneklés zenei fejlődésben betöltö� szerepe igen sokoldalú, mind a
zenei megismerés fejlesztése, mind a zenélés öröme szempontjából
kiemelten fontos (Turmezeyné & Balogh, 2005; Janurik & Józsa, 2018). Az
éneklésnek a zenei tevékenységekhez kapcsolódó mo�vációra, az ének-
zene tantárgyi a�tűdre gyakorolt hatásai szintén kimutathatók.
Ugyanakkor a hazai kutatások az éneklés irán� nega�v a�tűdöt muta�ák ki
az iskolai ének-zene órákon (Janurik & Józsa, 2018; Pintér, 2021). Az éneklés
fejlesztésének további jelentőségét mutatja, hogy fejle�ségének
önmegítélése (az éneklésünkről alkoto� énkép) a zenei képességek
általános színvonalának önmegítélésében is fontos szerepet játszik (Janurik
et al., 2020). Janurik, Szabó & Józsa (2020) hetedik évfolyamos tanulók
körében folytato� kutatása ugyanakkor azt is kimuta�a, hogy a zenei
képességek közül az éneklés észlelt fejle�ségének megítélése a
legnega�vabb. Korábbi hazai hatásvizsgálatok szintén igazolták, hogy az
éneklés fejlődéséhez sok és örömteli gyakorlási lehetőségre van szükség
(Janurik & Józsa, 2012; Szabó et al., 2019; 2021).
Az éneklés fejlesztésének személyiségformáló lehetőségét, a zenei
tevékenységek kedvelésére, a zenei mo�vációra gyakorolt hatását, egyú�al
pedagógiai jelentőségét számos kutatás alátámasztja, ugyanakkor a magyar
tanulók éneklés irán� mo�válatlansága, nega�v énképe mutatható ki. Az
általános iskolai tanulók éneklési képességének fejle�ségéről pedig – a
téma jelentősége ellenére – nem rendelkezünk az egyes korosztályok
szerin� á�ogó kutatási eredményekkel. Nem ismerünk olyan hazai kutatást,
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amely az éneklés fejle�ségének korosztályok szerin� feltérképezését
állíto�a volna a fókuszába.
Előadásomban a fent ismertete� kutatások taglalása melle�, a zenei
nevelésre, a zenei tevékenységekben, elsősorban az éneklésben való ak�v
részvételre, az éneklési szokások alakítására vonatkozó kutatásunk első
lépéseként egy, az éneklés fejle�ségére vonatkozó, á�ogó keresztmetsze�
vizsgálatról számolok be. A terveze� vizsgálat során, 1., 3., 5. és 7.
osztályban kívánjuk felmérni az éneklés fejle�ségét, a tanulók énekléssel
kapcsolatos szokásait, éneklési énképét, valamint zenei mo�vációját.

A kutatást az MTA-MATE Kora Gyermekkor Kutatócsoport támoga�a.
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AZ INDIREKT TÁRSASJÁTÉKPEDAGÓGIA ELVI MEGFONTOLÁSAI ÉS
MÓDSZERTANI KERETEI A „TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT!”

MENTORPROGRAMBAN

Juhász Orchidea
Miskolci Egyetem

Kulcsszavak: indirekt pedagógia; társasjáték; kulcskompetenciák

A Miskolci Egyetem 2019-ben az elsők közö� kapcsolódo� be az Innovációs
és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások
Minisztériuma kezdeményezésére és támogatásával útjára indíto�
„Tanítsunk Magyarországért!” mentori ösztöndíjprogramba, amelyben
jelenleg 15 kistelepülési iskolával, 111 mentorral és 520 diákkal dolgozunk
együ�. Idén tavasszal hetedik alkalommal indíto�unk felkészítő kurzust,
amely feltétele a hallgató ösztöndíjprogramba való belépésének.
Jelen előadásunk a mentorálás kontextusában – de felkészítő kurzusunk
kereteit túllépve – az indirekt társasjátékpedagógia alapelveire, alkalmazási
lehetőségeire, módszertani kereteire fókuszál. Mindenekelő� a hazai és
nemzetközi szakirodalmi források tükrében kri�ka alá vonjuk a
társasjátékpedagógia definícióit, koncepcióit, majd megvizsgáljuk a
társasjátékpedagógia filozófiai, pszichológiai, pedagógiai elméle� alapjait,
végezetül pedig a potenciális pedagógiai hatások számbavételével (saját
tapasztalataink, illetve referenciaszemélyek és közösségek tapasztalatai
alapján) rendszerezzük, strukturáljuk a mentori tevékenységhez általunk
ajánlo� (nem eduka�v célból készült) újgenerációs társasjátékokat.
A „Tanítsunk Magyarországért!” program kapcsán születe�/születő
konferencia előadásaink, publikációink célja, hogy általuk betekintést
nyújtsunk abba az izgalmas munkába, amelyet egy alapvetően
tudásátadásra berendezkede� szervezetben a kompetenciafejlesztés és a
társadalmi érzékenyítés érdekében hallgatóinkkal közösen végzünk.

Irodalom
Hinebaugh, J. P. (2009): A Board Game Educa�on. Building Skills for
Academic Success. Rowman&Li�lefield Educa�on, Plymouth.
Jesztl J. és Lencse M. (2018): Társasjáték-pedagógia. Demokra�kus
I�úságért Alapítvány, Budapest

Játék és mese

Koehler, M. J., Greenhalgh, S. P. és Boltz, L. O. (2016): Here We Are, Now
Entertain Us! A Comparison of Educa�onal and Non-Educa�onal Board
Games. In G. Chamblee – L. Langub (Eds.): Proceedings of Society for
Informa�on Technology & Teacher Educa�on Interna�onal Conference.
AACE, Savannah, GA. 567-572
Lencse M. (2015): Játékpedagógiai alapvetések. In: Seresné Busi Etelka-
Hegedűs Judit (szerk.): Módszertani kézikönyv a pedagógia szakos tanári
képzéshez. BME Tanárképző Központ
.
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A LÁZÁR ERVIN-KÓD: NYELVTEREMTÉS, FILOZÓFIA ÉS FIKCIÓKÉPZÉS
LÁZÁR ERVIN PRÓZAPOÉTIKÁJÁBAN

Kurucz Anikó
Széchenyi István Egyetem

Kulcsszavak: Lázár Ervin; poé�ka; filozófia

A 2021-es 35. OTDK-n először szerepelt a Humán Tudományi Szekción belül
a Gyermek- és i�úsági irodalom elnevezésű tagozat, ahol két, Lázár Ervinnel
foglalkozó dolgozat is helyet kapo�. Lázár Ervin jelenléte a magyar irodalmi
életben ugyan év�zedek óta folyamatos, ennek ellenére az oktatás kötelező
olvasmányainak kánonjába mégsem került bele, holo� – amint ezt a zsűri
elnökeként Hermann Zoltán is hangsúlyozta a vele készíte� interjúban –
már pusztán pedagógiai vonzatai mia� is alkalmasabbak Lázár Ervin
szövegei bizonyos személyiségminták és értékek közve�tésére az
anakronisz�kus ízű művek helye�.
A didak�kai és pszichológiai-pedagógiai aspektusok érvényesítésén túl
azonban a gyerekirodalom-kutatás elméle� és történe� kérdésirányai felőli
közelítés természetesen nélkülözhetetlen. A kortárs gyerekirodalmi
korpuszra való kri�kai reflektálás melle� a klasszikusok újraolvasása,
újraértelmezése szintén szerves része az újabb diskurzusoknak és kutatási
irányoknak. Ezek az új irányok és kérdezésmódok nem a tema�kus
legi�máció (gyermekirodalom vs. felnő�rodalom) kérdéskörében
merülnek ki, hanem kifejeze�en poé�kai, eszté�kai, kultúrkri�kai, mediális,
sőt vizuális (lásd a kötetek vizuális anyagának jelentésteremtő szerepét,
intermediális hálózatait) szempontok mozgósítását igénylik. A Lázár Ervin-
recepcióban többek közö� Alföldy Jenő, Pompor Zoltán, Komáromi
Gabriella, Szentesi Zsolt, Szabó Judit-Eszter már foglalkoztak ennek a
prózavilágnak poé�kai sajátosságaival (például a mágikus realizmussal),
Farkas Aranka a nyelvhasználat dadaizmust idéző játékosságával, G. Papp
Katalin Lázár Ervin névteremtéseivel. Ezen előzmények melle� a lázári
elbeszélőművészet narratológiai és poé�kai szempontú elemzése,
befogadáseszté�kai vonatkozásainak összegyűjtése, prózájának líraisága, a
népmesék hagyományos világképét, illetve toposzait fölülíró mintázatának
(például: Szegény Dzsoni és Árnika), biopoé�kai aspektusainak (Lovak,
kutyák, madarak) és filozofikumának feltárása további kutatások feladata.

Játék és mese

Jelen előadás a gyermek- és i�úsági irodalom mai, szélesebb, kri�kai,
irodalomelméle� és történe� diskurzusa felől igyekszik közelíteni a lázári
életmű összete�ségéhez.

Irodalom
Alföldy J. (2007): Teljes égbolt a szűkebb haza fölö� (Lázár Ervin írói világa).
Hitel, 5. 95-113.
Kemsei I. (1999): Menekülés a mesébe. Lázár Ervin prózaművészetéről,
Magyar Napló, 12. 39-45.
Komáromi G. (2011): Lázár Ervin élete és munkássága, Osiris, Budapest,
2011.
Pompor Z. (2008): A hé�ejű szeretet – Lázár Ervin elbeszélőművészetéről,
Kiss József Könyvkiadó.
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A MESEADAPTÁCIÓK ÉS A KÖZGYŰJTEMÉNYEK SZEREPE A HELYI
(TERMÉSZETI, KULTURÁLIS) ÉRTÉKEK KÖZVETÍTÉSÉBEN. AZ ESZTÉTIKAI ÉS

KÖRNYEZETI NEVELÉS MODELLJEI ZALA MEGYÉBEN

N. Mandl Erika
MATE Kaposvári Campus, Neveléstudományi Intézet, Anyanyelvi és

Gyermekkultúra Tanszék

Kulcsszavak: meseadaptáció; közgyűjtemények; eszté�kai nevelés;
környeze� nevelés; foglalkozás�pus

Az előadás célja elsősorban Zala megye különböző természe� és kulturális
ado�ságokkal rendelkező település�pusain működő óvodák helyi
programjainak vizsgálata abból a szempontból, hogy az Óvodai
Alapprogramban megfogalmazo� „A külső világ tevékeny megismerése”
témakörhöz kapcsolódóan a helyi pedagógusok milyen saját fejlesztésű
módszerekkel ismerte�k meg a gyermekekkel lakóhelyük természe� és
építe� környezetét, valamint kulturális értékeit, hagyományait. A vizsgálat
során bemutatásra kerülnek a keszthelyi Éle�a Óvoda, a hévízi Brunszvik
Teréz Napközio�honos Óvoda, Hévíz és a keszthelyi járáshoz tartozó falvak
foglalkozás�pusai és együ�működési modelljei a helyi pedagógiai
programokat támogató intézményekkel (Helikon Kastélymúzeum –
Keszthely, Fejér György Városi Könyvtár – Keszthely, Balatoni Múzeum -
Keszthely, Georgikon Majormúzeum – Keszthely, Deák Ferenc Emlékház –
Söjtör). A kutatás módszerei: a pedagógiai programok elemzése, interjúk
óvodapedagógusokkal, közgyűjteményi szakemberekkel.
Az előadásban a megneveze� intézmények tema�kus foglalkozás�pusai,
programjai is megjelennek (Keszthelyi Kastélymesék, Az erdő állatai –
foglalkozás óvodásoknak / Balatoni Múzeum; Keszthely, ahol élünk / Fejér
György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára). Az á�ekintés harmadik fontos
része a témához kapcsolódó – a helyi értékek által ihlete� –
foglalkoztatókönyvek, mesekönyvek ismertetése, elemzése (A Balaton
könyve (szerk. Monspart Éva); Balaton László: Göcseji ősz, Fedezzük fel
együ� a Balaton �tkait! -felfedező lapok; Iski Szilvia: Keszthelyi
Kastélymesék; Csengei Ágota: Kincses Keszthely; Tü�ő Beáta: Balatoni
vakáció, Hévízi kalandok, Hévízi Jeles Napok, Hévízi mesék). Az előadás kitér
a vizsgált terület jelenlétére a pedagógusképzés anyanyelvi és művésze�

Játék és mese

kurzusaiban. Az előadás végén - az említe� óvodás foglalkozásokra épülő -
kisiskolásoknak szóló tema�kus programok á�ekintő ismertetésére is sor
kerül. A bemutatásban hangsúlyt kap az a megközelítés is, hogy az említe�
mesekönyvek, múzeumpedagógiai programok hogyan szolgálják egyszerre
a kulturális turizmus és a nevelés céljait, és hogyan erősí� egymást e két
tevékenységi terület.

Irodalom
Beáné Losonci K. (2019): Lehet-e elég korán elkezdeni?
Természe�udományos irányultságú múzeumpedagógiai foglalkozások
óvodások részére. In: Neveléstudomány: oktatás - kutatás - innováció, 7. 2.
42-55.
Magyar Sz. (2014): A varázslatos gyermekkönyvtár - mit mesél az aranyhíd.
Témanapok a Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában. Zalai
könyvtári levelező, 25. 1. 26-27.
Vásárhelyi T. és Kárpá� A. (2011 szerk.): Múzeumi tanulás. MTM Typotex
Kiadó, Budapest.
Szombathelyiné Nyitrai Á. (2010): A mesékből sarjadó kompetenciáink.
Kapocs, 9. 2.
Torgyik J. (2021): A múzeumpedagógia személyiségfejlesztő és nevelő
hatásai. A Kisgyermek: a születéstől nyolcéves korig, 15. 3. 2-4.
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KREATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK A FELSŐOKTATÁSBAN: EGY
ÉRZÉKENYÍTŐ MESE-PROJEKT BEMUTATÁSA

Sze�ele Ka�nka - Szabó Áron
Eötvös József Főiskola

Kulcsszavak: felsőoktatás; krea�v pedagógia; pedagógus coaching; mese;
bábkészítés

A krea�vitást középpontba állító oktatási koncepciók szerint a krea�v
pedagógia azt a tanítási-tanulási folyamatot jelen�, amely a
személyiségben rejlő krea�v potenciál kibontakozását szolgálja, ám
ugyanakkor a sikeres tudáselsajá�tást is támogatja (Sze�ele, 2020). A
krea�vitás fejlesztése lehetővé teszi az énhatékonyság kialakulását,
valamint pozi�v érzelmekmegélését, amelynek funkciója, hogy energizálják
az ismeretszerzés, a képességek és kompetenciák kiépítésének folyamatát
(Oláh, 2004). Iskolai környezetben a krea�vitás tartalom alapú, tartalomba
ágyazo� fejlesztése krea�v tantárgypedagógiák kidolgozását teszi
szükségessé, amely nyomán megvalósulhat az Európai Unió oktatáspoli�kai
dokumentumában (COM, 2012) is leírt krea�v osztályterem koncepciója,
amely a felfedeztető, alkotó, produk�v tanulást helyezi előtérbe. Ezért az
intézményünkben létrehozo� Krea�v Pedagógia Kutatóműhely célkitűzése,
hogy a krea�vitás tananyagba ágyazo�, tantárgyspecifikus fejlesztésének
lehetőséget teremtsen, és hogy az intézményünkben tanuló pedagógus-
jelölt hallgatók minél több krea�v pedagógiai módszert ismerjenek meg.
Ehhez kapcsolódóan indult el egy éve a Krea�v pedagógia kutatási
szeminárium, valamint egy újszerű kezdeményezés, a pedagógus coaching.
A krea�vitás fejlesztése iskolai környezetben címmel pedig idén
továbbképzési anyagot állíto�unk össze, amelynek akkreditálása
folyamatban van.
Az intézményünkbenműködő Krea�v Pedagógia Kutatóműhely munkájához
kapcsolódóan a 2021/2022-es tanév második félévében egy érzékenyítő
projekt megvalósítását tűztük ki célul oktatói együ�működés keretében.
Ennek alapja a mesevilág és az alkotó tevékenység összekapcsolása,
valamint a pozi�v énkép és a különbözőségek elfogadásának erősítése. Egy
tantárgyközi együ�működés keretében hallgatóinkMira Lobe Das kleine Ich
bin ich című meséjét adják elő német nyelven, amelyhez maguk készítenek
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bábot egy bábkészítő workshop alkalmával. A bábkészítés alapját az
érzelemkifejező bábok módszertana adja, amelyet a különböző
alapanyagok felhasználásával létrehozo� eszté�kus karakterbábok
készítésének módszertana egészít ki. A projekt bemutatása melle� kitérünk
a krea�v formaalakítás és a bábkészítés alapvető technikáinak
bemutatására is.
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VOICING A DOLPHIN IN EDUCATIONAL CONTEXTS

Hoffmann Mária Rita
ELTE BGGYK FOTRI

Kulcsszavak: Winter the Dolphin; Ableism; Prosthe�c tail

People rarely choose animals to be their role models. This presenta�on is
about an excep�on. It aims to relate how a movie star dolphin changes
people’s lives. I point out the benefits educa�onmay gain. The presenta�on
also aims to challenge ableism, and human power. I voice Winter the only
Dolphin with a prosthe�c tail, and highlight how she inspires people learn
to accept (their) disabled iden�ty. “The voice of the dolphin in air is like that
of the human in that they can pronounce vowels and combina�ons of
vowels.” (Aristotle, 350 BC, Diogou, 2014).
Consul�ng Aristotle’s observa�ons I conclude that dolphins have always
been close to humans. Even the name: delphis proves that closeness, as it
derives from the Greek word: delplys meaning womb (Ca�on, 1995).
According to Aristotle’s observa�ons (350 BC.! Diogou, 2014), a dolphin is
“a fish with a womb”. Although Aristotle’s notes do not men�on dolphins’
intelligence, Greek mythology relates dolphins help humans and gods. That
might explain why people have shown special interest in dolphins’ behavior
for ages. Scien�sts have been studying dolphins’ personality and have
concluded that it is influenced by context (Kuczaj II, Highfill, Byerly, 2012).
“There is increasing evidence that animal’s personality can affect many
aspects of an individual’s behavior, life story and fitness.” (Díaz López,
2020).
Now we can observe an increasing interest in how dolphins can affect
human beings, too. This presenta�on examplifies the effects through
Winter the Dolfin’s life story and places it into pedagogical contexts. While
examining this role model’s presence on online pla�orms, I point out one of
the most characteris�c features of dolphins, that is, how to live unique in a
“pod”. Voicing Winter the Dolphin I hope to highlight new streams in
educa�onal prac�ces.

Vizuális nevelés - inkluzív nevelés

Irodalom
Diogou, N. (2014): Animal Bioacus�cs. The Philosophy of Sound h�ps://
blogs.oregonstate.edu/bioacous�cs/2014/05/24/philosophy-sound/
Ca�on, C. (1995): Dolphins. St. Mar�n’s Press. New York. Excerpt: h�ps://
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/whales/man/myth.html
Díaz López, B. (2020): When personality ma�ers: personality and social
structure in wild bo�lenose dolphins, Tursiops truncatus. Animal Behaviour
163, 73-84. h�ps://doi.org/10.1016/j.anbehav.2020.03.001
Kuczaj II, S. A., Highfill, L. és Byerly, H. (2012): The Importance of
Considering Context in the Assessment of Personality Characteris�cs:
Evidence from Ra�ngs of Dolphin Personality. Interna�onal Journal of
Compara�ve Psychology. 25. 4. h�ps://escholarship.org/content/
qt4hg0p6cq/qt4hg0p6cq.pdf
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KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY MEGJELENÍTÉSE
GYERMEKOTTHONOKBAN ÉS LAKÁSOTTHONOKBAN ÉLŐ SERDÜLÖK

ALKOTÁSAIN

Pla�hy István
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

Kulcsszavak: művésze�el nevelés; művésze�erápia; trauma; vizuális
kultúra; önkifejezés

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermeko�honaiban és
lakáso�honaiban tartok rendszeres képző-művésze�erápiás
foglalkozásokat. Munkámban új kihívást jelente� a koronavírus-
világjárvány. A járvány első felében, a karantén időszakok ala� a gyerekek
gyakorla�lag a közel 2-3 hónapig bezárva éltek a gyermeko�honokban,
lakáso�honokban, nem mehe�ek ki az utcára, nem fogadha�ak
hozzátartozót sem. Nagyon hiányzo� nekik, hogy szere�eikkel,
hozzátarlózóikkal, barátaikkal személyesen nem találkozha�ak, csak online
tartha�ák velük a kapcsolatot, ami nem elégíte�e ki kapcsola� igényeiket.
A bezártság ideje ala� nőt bennük a szorongás és az agresszió, amelyet
csökkenteni tudtak művésze�erápiás foglalkozásaink. Akkora volt a
rajzolásra, az igényük, hogy naponta 3-4 órán keresztül is alko�ak, alig
győztem őket anyaggal, eszközzel, és új feladatokkal ellátni. Egyértelmű,
hogy a karantén időszakok ala� megnövekede� az igény a
gyermekvédelemben élő serdülőkben az alkotásra. Általában is
elmondható, hogy a korábban megszoko�hoz képest, az online
elfoglaltságok egyáltalán nem elégíte�ék ki őket, erőteljesen vágytak az
offline lehetőségekre is. Természetesen a COVID-vírusjárvány erősen
megváltozta�a a gyerekek életét, gondoljunk csak az oktatásra, ami akkor
online le�. Az elején különösen megviselte őket a bezártság a karantén
idején, később azonban már hozzászoktak.
A művésze�erápiás foglalkozásokon készültek szokványos tema�kus
alkotások is, amelyeken inkább a leíró jelleg dominál a világjárvány új
szimbólumai feldolgozásaként, melyhez kiindulópontként mintákat
kerestek az interneten. A fokozódó szorongás hatására, ugyanakkor igen
drámai alkotások is szüle�ek. Érdekelte őket, hogy maszkban hogyan lehet
az érzelmeket kifejezni, vagy éppen az arcnélküliséget fejezték ki, mivel a
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maszkviselés tömeges hatására, egyfajta elszemélytelenedés jö� létre a
társadalomban. A COVID-19 vírus elektromikroszkopikus alakjának, képi
megjelenítése pedig a groteszkséget hívta életre a humor segítségével.
Máshol a szürrealista s�lusú képek a tömeges elhalálozás drámájával
szembesítenek bennünket. De népművészet formavilágára emlékeztető
covid-ornamen�kák is létrejö�ek. Az alkotások egy része a globalitás
jegyében születe�, az egész földgolyót érintő gondolatok félelmek és
szorongások jelennek meg rajtuk. Kapcsola� problémák is kifejezésre
juto�ak, nem tudtak találkozni azok, akik szere�k egymást. A
fenyegete�ség szörnyek, mitológiai alakok formájában is megjelentek a
rajzokon, amelyeken a halálos vírus, mint gonosz szörny jelenik meg, de a
modern hőslovag megküzd vele, vagy éppen egy angyal siet az emberek
megmentésére.

Irodalom
Fonagy P. és W. Bateman, A. (2020): A mentalizáció alapú terápia
kézikönyve, Oriold és Társai K�., Bp.
Antalfai M. (2016): Alkotás és kibontakozás, A Katarzisz Komplex
Művésze�erápia elmélete és gyakorlata. Lélekben O�hon Kiadó, Bp.

A kutatást támoga�a:
Csontváry Képzőművésze� Stúdió Egyesület
Magyar Művésze� Akadémia
MOL Alapítvány Gyermekgyógyító Programja
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JÁTÉKOK, JÁTSZÁSI SZOKÁSOK ÉS MENTÁLIS EGÉSZSÉG – JÁTÉKSZEREK,
JÁTÉKTEREK 1970 ÉS 2022 KÖZÖTT AZ ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS GYEREKEK

ÉLETÉBEN

Kolosai Nedda
ELTE TÓK

Kulcsszavak: gyermekkultúra; játékkultúra; mentális egészség és játék

A játéktevékenységet kellemes érzések kísérik: izgalmat nyújt, lebilincsel,
pozi�v feszültséget teremt, érzelmileg á�űt. A játszó gyerek derűs, még a
játék feszültségében is ellazult, mentes a gondtól, de nem az
erőfeszítésektől (Huizinga, 1955; Gray, 2013). A játék önmagában
örömforrás, maga az átélés, a játék élménye élvezetes. Látszólagos
paradoxon, hogy a koragyermekkorban a játék olyan általános értelmi
képességeket alapoz meg és a társas rugalmasság kialakulásában is oly nagy
szerepe van, hogy az emberi társadalomban mind az önálló életvitelnek,
mind a másokkal való sikeres együ�élésnek feltételévé vált (Kolosai, 2021;
Burghardt, 2011).
A gyermekek (0-12 év) mentális- és tes� egészségének megőrzésében óriási
a pedagógusok szerepe. Kutatások, játékterápiák mutatják, milyen alapvető
szerepe van a szenzomotoros integrációnak, a gyermeki
mozgástevékenység meghatározza a beszéd- és a gyermeki gondolkodás
fejlődését. A jó játékszer annál tökéletesebb, minél többet tud beleadni a
maga leleményéből, képzeletéből a gyerek.
Az előadás bemutatja, jelenlegi kutatások, szakirodalmi adatok szerint mi a
szabad játék jelentősége a 0-12 éves gyermekek mozgásfejlődésében,
magatartásszabályozásában, a megismerő funkcióik fejlődésében,
általában személyiségfejlődésükben.
A kutatás mintáját 256 strukturált interjú legépelt szövege képezte, melyet
az ELTE TÓK óvodapedagógia szakos hallgatóinak kötelező
évfolyamdolgozata képezte a 2014/2015-ös tanévtől a 2021/2022-es
tanévig. A kutatás módszere kvan�ta�v és kvalita�v tartalomelemzés, az
olvasás során a mély tartalmakhoz illeszte�ük a kódokat, az alapvetően
kvalita�v kutatás (Szabolcs, 1999, 2001) a defini�v kategóriák esetén
kiegészül kvan�ta�v elemzéssekkel.
A kutatás többek közö� arra kereste a választ, vajon hány játékszere van egy
Vizuális nevelés - inkluzív nevelés

óvodás gyermeknek jelenleg 2022-ben? Mennyi ideig van szerepe egy-egy
játékszernek az óvodás életében? Játszanak-e nagymozgásos játékokat az
óvodások? Mennyi időt töltenek televízió, DVD filmek, tabletek, egyéb
elektronikus kütyük elő�?
A kutatás eredményei: Az előadás á�ekin� az interjúkból
tartalomelemzéssel nyerhető lényeges információk alapján,
Magyarországon az 1970-as évektől kezdődően 2022-ig a játékeszközök
azaz a játékszerek tárgyi világában, azok minőségében, mennyiségében
bekövetkező változásokat, a játszási szokások, a játszóhelyek, játékterek
változását, a játszás, a jellemző játéktevékenységek változásait, valamint a
játékhoz kapcsolódó gyermeki vágyak változó szerepét a történe� időben.
A kutatás legfontosabb eredménye, az egyén szintjén, hogy a
koragyermekkorban a strukturálatlan játék, nem a múlt ódivatú terméke,
hanem a gyermek számára nélkülözhetetlen fejlődési szükséglet.
Fontos további kérdést vetnek fel a kutatás eredményei. Vajon milyen
társadalmi következménye lehet annak, hogy egyre kevesebb időt töltenek
a gyerekek szabadban végze� szabad játéktevékenységekkel a másokkal
való sikeres együ�élés és a társas rugalmasság kialakulásában?
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A VIZUÁLIS NEVELÉS KÉZMŰVES TECHNIKÁI A MOZGÁSSÉRÜLT
GYERMEKEK PÁLYAVÁLASZTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉBEN

Mascher Róbert
Semmelweis Egyetem Pető András Kar

Kulcsszavak: alkotóműhely; mozgássérült gyermekek; pályaorientáció

(1) célok
A mozgássérültek folyamatos mozgásfejlesztése melle�, nem hagyhatjuk
figyelmen kívül, azt sem, hogy az iskoláinkból kikerülő gyermekek elő� még
több ak�v év�zed, a munka világa áll, melyekre szintén kötelességünk
felkészíteni őket. Kiemelt feladatunk a vizuális nevelés keretein belül is a
lehető legtöbb segítséget megadni kisdiákjaink számára azon manuális
képességeik kibontakozásához, amelyek a jövőben az elhelyezkedésüket
segíthe�k.

(2) elméle� keretek
Figyelmemet két területe koncentráltam, melyek közül az első a neveltjeink
elő� álló alkotó szakmák tevékenységeinek monitorozása, a feltárt
kézműves technikáknak a vizuális nevelés óráin történő meghonosítása,
értékelése. Alapvető feltétel, hogy idővel minden fiatal �sztában legyen
azzal, hogy kinek mit tesz lehetővé diagnózisa, illetve melyek azok a
mozdulatsorok, amikre soha nem lesznek képesek.
A második terület a potenciális befogadó partnerek megismerése azzal a
céllal, hogy reális képet kapjunk a neveltjeink elő� álló munkalehetőségek
jellegéről.

(3) módszerek
A kutatás során a műhelylátogatásokon végze� irányíto� megfigyeléseken,
interjúkon kívül a nemzetközi intézmények adatainak, tapasztalatainak
gyűjtése, elemzése is módszereim közé tartoztak.

(4) eredmények
Világossá vált, hogy diákjaink sokkal eredményesebben állják meg helyüket,

Vizuális nevelés - inkluzív nevelés

ha már az általános iskolán több manuális tevékenységre biztosítunk
számukra lehetőséget. Előadásomban példákat mutatok a kiválasztásra
került kézműves művésze� technikákra. Bemutatom alkalmazásukat eltérő
mozgássárült és ép mozgású gyerekcsoportok estében, mégpedig különféle
korosztályú csoportokban, az óvodától a kisiskolás koron át a fiatal
felnő�ekig.
Intézményünkön belül önerőből nehéz megvalósítani minden tevékenység
oktatásba illesztését. A sikerhez szükség lehet megfelelő műhellyel,
tapasztala�al rendelkező együ�működők bevonására is.

(5) elméle� és gyakorla� relevanciák
Az eredmények alkalmazásának több formája is elképzelhető. Ilyen a
vizuális nevelés órákba illeszte� műhelylátogatásoknak, és a
továbbtanulásuk számára releváns képzési helyek bemutatóinak
szervezése. Ezen túlmenően hatásosnak látszik egy önálló alkotóműhely
létesítése, melyben fiataljaink kiemelt óraszámban, szakkör keretén belül
tevékenykedhetnek.
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TÁNC KISGYERMEKKORBAN - MŰVÉSZETI NEVELÉS, IDEGRENDSZER
FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Dallos Anna Hajnal - Józsa Gabriella
Kerekerdő tánc- és drámaiskola

Kulcsszavak: tánc; kisgyerekek; művészetpedagógia

Az idegrendszer érése a mozgás fejlődésével szoros egységben valósul meg.
Az idegrendszer fejlődése újabb és újabb mozgásformák megjelenését teszi
lehetővé, ezeknek a mozgásoknak a gyakorlása pedig visszahat az
idegrendszerre, elősegí� annak fejlődését, érési folyamatait. Nem véletlen,
hogy három éves korig a gyermekkori intelligencia legbiztosabb
mérőeszköze a gyermek mozgásfejlődése.
Korunkban elképesztően gyorsan fejlődik a technika, és a felnövekvő
generációknak ezzel lépést kell tartaniuk, ám nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy az emberi idegrendszer fejlődése nem tartja a lépést a
digitalizáció fejlődésével, az evolúció lassabban dolgozik. A mai
gyermekeket sokkal több inger éri, viszont sokkal kevesebbet mozognak.
Táncórákon azokkal a mozgásformákkal foglalkozunk (beleértve a szabad
mozgást is), amik a mozgásfejlődést, illetve ezzel párhuzamosan az
idegrendszert is kiemelten formálják. Már csak az a kérdés, hogyan tegyük
érdekessé, hogyan keltsük fel egy óvodás gyermek érdeklődését a tánc
iránt. Hogyan ismertessük meg vele, hogyan lesznek olyan ismeretei róla,
amikkel később is nyito�, érdeklődő marad a tánc, a művészetek, a kultúra
iránt. Hogyan legyen ez az élmény több az okos eszközöknél, a 3D-s mozi
elképesztő látványvilágánál stb. És i� jön be a képbe a drámapedagógia, a
mese és a játék. A táncmozdulatok, még a képességfejlesztő gimnasz�ka
elemei is egy mese egy-egy momentumát jelení�k meg. A történet és a
beépíte� drámajátékok az év során folyamatosan változnak, mindig
igazodnak az ado� csoport szükségleteihez. A testük megismerésében, a
ritmusérzék fejlesztésében, a térérzékelésben, érzelmeik, gondolataik
kifejezésében nagy segítséget nyújtanak az improvizációs játékok. Ezek
pedig az érdeklődés, ak�vabb figyelem melle� még rengeteg pozi�v hatást
vonnak be a foglalkozásokba.
Na de, hogy néz ki egy ilyen óra, hogyan lehet ezt megvalósítani?
Előadásunkban ezekről a témákról szeretnénk részletesebben beszámolni,

Dráma- és táncpedagógia

jobban bemutatni, hogyan is lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani saját
tapasztalataink alapján (jelenleg is több, mint 120, 4-6 évessel dolgozunk
együ� ezekkel a módszerekkel).
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DRÁMAPEDAGÓGIA ALAPÚ KUTATÁS AZ ÓVODÁS KOROSZTÁLY DIGITÁLIS
ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRŐL
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Az előadás egy ú�örő kutatást mutat be, amely az óvodás korosztály
okoseszközökhöz kapcsolódó viszonyát térképezte fel, innova�v
drámapedagógiai kutatási módszerekkel. A kutatás 5 különböző
szocikulturális há�erű óvoda 14 csoportjában 250 gyerek részvételével
2021 júniusában zajlo�. A módszertan drámapedagógiai megközelítésre
épült: egy Tökföldről szóló mese keretében gyűjtö�ek a kutatók adatokat a
gyerekek okoseszközökhöz kapcsolódó viszonyáról.
A kutatás főbb kérdései korábban gyűjtö� óvodapedagógusi megfigyelési
naplók, óvodapedagógusi interjúk, kérdőívek elemzésére épültek.
A Digitális Gyermekvédelem megbízásából lezajlo� vizsgálat
eredményeként az derült ki, hogy a gyerekek 80-90%-a használ naponta
okoseszközt, míg 30-35%-uk rendelkezik saját okoseszközzel.
Az előadás ese�anulmányként mutatja be a drámapedagógiára, mint
kvalita�v adatgyűjtési eszközre épülő kutatást, kitérve annak előnyeire és
korlátaira az óvodás korosztályt érintő kutatásokban. A kutatás során
figyelembe ve�ük a korábbi hazai és nemzetközi eredményeket.
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MŰVÉSZET ALAPÚ AKCIÓKUTATÁS A FEJÉR MEGYEI DIÁKOK
PROBLÉMAMEGOLDÁSI STRATÉGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSÉÉRT

Fekete Anikó
Eötvös Loránd Tudományegyetem
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csoportos problémamegoldási stratégiák

A művészet alapú akciókutatások során (Conrad, Norris, Leavy, Horváth,
2010) a résztvevők maguk is a kutatási folyamat ak�v részesei, így a
felmerülő problémák, kérdések ak�v válaszadói is egyben (Szivák, 2014). A
drámás eszközöket kutatási módszerként használó (Norris, 2000)
folyamatokban a résztvevők sokkal erősebb bevonódás során – ezáltal
intenzívebb, közös gondolkodás mentén – alkotótársakká válnak,
problémamegoldó készségük ak�vabban fejlődik (Oblath, 2016).
A MASZK Egyesület 2021 szeptemberétől 2022 júniusáig tartó kutatása
hasonlóképpen járt el: �zenegy 5.-es osztály drámás foglalkozások (11-11
alkalom) keretein belül kereste a választ közösségük problémájának
feltárására, végezetül mindebből videoklipet készíte�ek a résztvevők. A
vizsgálat további nézőpontokkal egészült ki: fókuszcsoportos
beszélgetésekkel, diák- és tanári kérdőívekkel, osztályfőnöki interjúkkal és
pedagógiai programok értelmezésével.
A kutatás arra kereste a választ, hogy: az 5. osztályos diákok közösségi
problémamegoldási stratégiájának fejlesztése miként tud megvalósulni
művészet alapú akciókutatás és drámás módszerek segítségével, valamint a
résztvevő csoportok milyen felismerések mentén jutnak el saját közösségük
konfliktusáig, azok feloldásáig drámás keretbe foglalva?
Az empirikus vizsgálat méréseinek elméle� kereteit az IDEAL modell
(Bransford–Stein, 1993) és a csoportos problémamegoldás 3 stratégiája
(Zoltayné, 2005) nyújto�ák (Juhászné, 2011).
A terepmunka tapasztalatai, a feltárás eredményei rávilágíto�ak arra, hogy
a diákok és a pedagógusok miként próbálnak megbirkózni saját közösségük
problémáival; továbbá miként segíthető az osztályfőnökök munkája a
diákok közösségi ak�vitásának tükrében.
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MOZDULATABSZTRAKCIÓ LIPPOZOO-VAL A NÉPTÁNCPEDAGÓGIÁBAN
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A néptáncoktatás magyarországi hagyománya az elmúlt év�zedekben
jelentős változásokon ment keresztül. A parasz� társadalommegszűnésével
az intézményes oktatás vált a tánctanulás elsődleges színterévé. A kortárs
pedagógia egyik legnagyobb kihívása az új generációk oktatása. A 21.
században a néptánc-pedagógia módszereinek alkalmazkodniuk kell a
digitális korban születe�ek sajátosságaihoz. Az infokommunikációs
eszközök a mai gyerekek életének szerves részét képezik. Könnyedén kezelik
a gyors információáramlást, gyorsan váltanak tevékenységeket, vagy akár
több tevékenységet is végeznek egyszerre. Az új generációk előnyben
részesí�k a vizuális információkat. Mindezen kihívásokra ad választ a
LippoZoo eszköztár.
A szimbólumok kiemelten fontos helyet foglalnak el az emberiség életében.
A kommunikációban nélkülözhetetlen jelképeket a művészetek számos
válfaja használja mondandójának sűríte� összefoglalására.
Előadásomban bemutatom a kisgyermekek számára készült, a táncot
szimbólumokkal kódoló rendszert, a LippoZoo-t. Az eszköztár célja, hogy
játékos formában ismertesse meg a gyerekeket a táncok alapjaival,
katalizálja mozgástanulási folyamataikat, fejlessze mozgáskoordinációjukat.
A LippoZoo lényege, hogy a fő mozdula�pusok eltérő ritmikai
megjelenítését rendszerszerűen összefoglalva, játékos, mo�váló formában
tárja a táncosok elé. A lépés, az ugrások fő �pusai, a gesztus és az érintés
képi megjelenítésére álla�igurákat, míg a fél, negyed és a nyolcad ritmus
kódolására színeket használ. Az így létrejövő színes álla�igurák segítségével
olyan táncot absztraháló rendszer jön létre, mely a táncpedagógiában
sokrétűen használható, és segítségével kiválóan megalapozható a tánc
szimbólumokból történő rekonstrukciója.
Az elmúlt évek gyakorla� tapasztalata bizonyíto�a, hogy a rendszer
óvodákban, általános iskolák alsó tagozatain, művésze� iskolák táncóráin és
táncházakban egyaránt betöl� funkcióját.
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"A TÁNC MINDENKIÉ!": INTEGRATÍV TÁNCTERÁPIA GYERMEKEK
ÉLETÉBEN!

Tóth Sára

Kulcsszavak: DanceAbility, táncterápia, integráció

Az előadásban arra keresem a választ, hogy a táncművészet, illetve a
mozgásművészet miként képes lebontani a bennünk lakozó előítéleteket,
sztereo�piákat.
A módszer, melyet i�hon terjesztek mint tánctanár, amerikai alapokon
nyugszik, elnevezése: DanceAbility, vagyis képesség a táncolásra. Alito
Alessi a DanceAbility integra�v táncterápiával foglalkozó Alapítványnak a
művésze� igazgatója, nemzetközileg ú�örő tanárként koreográfusként és
mentorként tartja számon a szakma. Munkái során kialakíto�a egyedi
módszerét, mely napjaikban egész hálóza�á nő�e ki magát. 2014-ben
külföldön elvégeztem a DanceAbility integra�v táncterapeutai képzést,
melyet Alito Alessi mester tarto�.
Módszerének különlegessége abban rejlik, ez a fajta táncterápiás módszer
fogyatékossággal élő és nem fogyatékossággal élő emberek befogadását és
integrációját segí� elő. A táncot és mozgást használja annak érdekében,
hogy társadalmi hatást érjen el. A DanceAbility módszere arra törekszik,
hogy bármely embercsoporton belül olyan működő demokráciát hozzon
létre, amely krea�van beszél a társadalom környeze� változásairól. Ezt a
módszert jelenleg Európában 6 országban, illetve Kanadában, Kínában,
Délamerikában alkalmazzák. 1996-ban ve�e kezdetét a tanári képzés
elindítása. Eddig több mint 700 művész, fogyatékossággal élő,
táncpedagógus rendelkezik ezzel a tudással és végze�séggel.
Ebben a módszerben a táncterápiában leginkább használt eszköz a saját
testünk, a tes� tapasztalatok különféle tudást biztosítanak számunkra, a
térben/térrel dolgozunk együ� az idővel, illetve kontaktba lépünk, akár
számunkra idegen emberekkel is.
A nyugat posztmodern művészetére nagy hatással voltak a kele� filozófiák,
így a tánc terén sem volt ez másképpen, vagyis a kortárstáncban is
megtalálható ez a fajta irányzat. A kontakt improvizációban az egyén
testviszonyairól a hangsúly á�evődik egy due� vagy trió, esetleg csoportos
rendszerbe. Az érintések egyensúly érzékelése, valamint a bőrön keresztüli
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kontaktus fontos szerepet játszik a kortárs táncművészetben. Ennek
köszönhetően nem kell a személyiségedből fakadó elvárásoknak megfelelni
például, hogy nő vagy anya valaki stb. Ezeknek a foglalkozásoknak rekrea�v
egészségmegőrzés célja van. A súlyadás, izomfeszítés, tér kihasználása, idő
megjelenítése a mozdulatművésze�el, valamint a kontaktus az érintéssel
nagy hangsúlyt kapnak ezeken a foglalkozásokon, így komplex tudást
biztosít minden ember számára.
Magyarországon munkatársammal Sárai Ritával – aki egy baleset
következtében gerincsérülést szenvede� el, így tes�-fogyatékosággal él
együ� – tartunk iskolásoknak foglalkozásokat. Sárai Rita kerekesszékes
táncosnak és tánctanárnak nevezi önmagát. Ritával közösen az
intézményekben ezzel az amerikai táncterápiás módszerrel integra�van
alko�unk koreográfiákat a gyermekekkel annak érdekében, hogy a jövő
nemzedéke érzékenyebbé, nyito�á váljon embertársai iránt képességektől,
tes� fogyatékossággtól független. Tapasztalataink alapján több
rendezvényen is megoszto�uk, hogy a gyermekek alapvetően nyito�ak és
érdeklődők, kíváncsian kérdezik meg tőle, hogy miért ül székben, illetve
hogyan használja. A táncterápiás foglalkozás végére pedig általánosságban
a gyerekek visszajelzései arról szól, hogy: -„Jól érezték magukat.” –„Tetsze�
nekik az óra.” – Nem is gondolták volna, hogy tudnak táncolni.” Ehhez
hasonló visszajelzéseket kaptunk az évek során.
Összességében még több időre és csoportos foglalkozásokra lenne
szükségünk, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le. Valószínűleg
az mindenképpen megállapítható, hogy a DanceAbility nemzetközileg egy
elismert módszer, melyet i�hon mi igyekszünk meghonosítani és a
gyerekek látókörét színesíteni, egy integra�v táncterápiás foglalkozással,
ahol önmagukat jobban megismerhe�k a világot, tapasztalatot
szerezhetnek a testükkel kapcsolatban jobban megérthe�k önmagukat,
érzelmi állapotuk, hangulatuk javulhat, közösségben csoportban
kooperálni tanulnak játékosan, így a tudatos és tudatala� énre is hatással
lehetünk az előítéletekkel kapcsolatban.
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AZ ÉNEKLÉS FEJLETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS MÉRŐESZKÖZZEL

Szabó Norbert - Kovács T. Katalin - Janurik Márta
Magyar Agrár- és Éle�udományi Egyetem, MTA-MATE Kora Gyermekkor

Kutatócsoport
ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, MTA-MATE Kora Gyermekkor

Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művésze� Kar, MTA-MATE Kora

Gyermekkor Kutatócsoport

Kulcsszavak: éneklés fejle�sége; digitális mérőszköz

A digitális technológia fokozódó térnyerése a tanítási-tanulási
folyamatokban közel negyven esztendős múltra tekint vissza. A
technológiai-alapú innovációk a mérés-értékelés területén is korán
megjelentek. Első lépésként a hagyományos papír-ceruza tesztek digitalizált
verziói készültek el, amelyek még inkább „csak” pla�ormváltásként voltak
elsősorban értelmezhetőek, de az adatok rögzítésében, feldolgozásában,
tárolásában már ez is nagy előrelépést jelente�. Az újabb generációs
digitális tesztek inkább a tesztek tartalmi-, megjelenési-, működési területét
forradalmasíto�ák. Lehetővé vált az adap�vitás megvalósítása, a
mul�média elemek megjelenésével újabb tesztelem-�pusok váltak
elérhetővé, valamint a tesztbe integrált szo�veres kiértékelés révén az
azonnali visszajelzés is megvalósulhato�. A digitális tesztkörnyezet
eredményeinek összehasonlítását több kutatás is fókuszába helyezte
(Csapó, Ainley, Benne�, Latour, & Law, 2012; Józsa, Hricsovinyi, & Szenczi,
2015).
Asztalos (2014) a zenei észlelési képesség online mérését végezte el, több
mint 5000 első évfolyamos tanuló bevonásával a Szegedi
Tudományegyetem eDia rendszerében. Surján és Janurik (2018) szintén a
zenei észlelés fejle�ségét vizsgálták papíralapú tesz�el, illetve annak
digitalizált verziójával online környezetben, az általános iskola első
évfolyamán. Vizsgálatukban a két eltérő ada�elvételi módot, a papír-ceruza
alapú (PP) és a számítógépes tesztelést (CB) hasonlíto�ák össze.
Legújabb fejlesztésünkkel a zenei képességek közül a dallaméneklés
fejle�ségének vizsgálatát szere�ük volna egy új, Android operációs
rendszeren futó mérőeszközbe integrálni. Az applikáció alkalmas a
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kérdezőbiztos nélküli adatrögzítésre a tesz�elvétel első lépésétől, a
há�érváltozók adatainak gyűjtésétől, az adatok rögzítésén és kiértékelésén
keresztül, az eredményeknek egy online adatbázisba való feltöltéséig. Az
éneklés- (hangköz- és dallaméneklés), fejle�ségének vizsgálatához, Janurik
és Józsa korábbi mérőeszközének itemeit használtuk fel. Előadásunkban a
mérőeszköz funkcióinak bemutatása melle� szeretnénk megosztani a
fejlesztés során felmerült értékelés módszertanához, és ezek technológiai
megoldásához kapcsolódó tapasztalatainkat, dilemmáinkat is.

A kutatást az MTA-MATE Kora Gyermekkor Kutatócsoport támoga�a.
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STRESSZKEZELÉS AZ ELŐADÓMŰVÉSZI GYAKORLATBAN ÉS KÉPZÉSBEN

Gaál Ildikó
Magyar Táncművésze� Egyetem

Kulcsszavak: színpadi stresszhelyzetek; stresszkezelési technikák;
művészetpedagógia

Az előadóművész, amikor szóló szerepet kap, számos stressz-faktorral
szükséges, hogy megküzdjön. A színpadhoz kapcsolódó félelmek és
szorongások jelenléte kedvezőtlenül hathat a művészi teljesítményre és a
mindennapi életvezetésre. Ebben a küzdelemben nyújt segítséget a
speciálisan a színpadhoz kapcsolódó stresszkezelési módszerek és technikák
elsajá�tása.
A Liszt Ferenc Zeneművésze� Egyetem Bartók Béla Gyakorló
Szakgimnáziumában a szólista pályára készülő zenész növendékeinknek a
tanmenetbe beemelt speciális óra keretében, továbbá az intézményi
pszichológus egyéni és csoportos foglalkozásain nyújtunk felkészítést a
színpaddal kapcsolatos stresszel való megküzdésre. Művésztanárok részére
szakmai továbbképzést fejleszte�ünk ki arra, hogy a tehetséggondozásban,
az egyéni és csoportos zenei oktatásban is helyet kapjon a színpadhoz
kapcsolódó szorongások kezelése: felkészítsük növendékeinket a megfelelő
színpadi művészi teljesítményre nemcsak a zenei anyaggal kapcsolatos
technikai oktatással, hanem a színpadi előadásra történő mentális
felkészítéssel.
E folyamat kedvező hatásait tapasztalva a pedagógusképzés, általánosan a
pedagógiai munka részévé lehetne tenni a stresszkezelés bizonyos
szegmenseit mind tanulási, mind előadói területen. A korai életkorban
érdemes lenne megkezdeni a stresszkezelő technikák oktatását a
köznevelés keretein belül. Ezt az előadóművészi teljesítményt és
pszichológiai immunrendszert erősítő képzést a Magyar Táncművésze�
Egyetemen a táncművésze� oktatásban, továbbá színművész hallgatók
körében is elkezdtük alkalmazni. Hosszú távon a hétköznapi életvezetés
részévé lehetne tenni a mentálhigiénés a�tűdöt, ezen belül is a
stresszkezelő technikák rendszeres gyakorlását. Ezáltal a színpadi – gyakran
stresszel teli – helyzetekbe kiegyensúlyozo�abban érkezhetne a növendék,
amely szituációkban tudatosan és gyakorlo�an alkalmazva a szorongásoldó
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technikákat magas művészi színvonalú produkcióra lehetne képes hosszú
távon. A kultúra közve�tésében kiemelkedő szerepe van az
előadóművészeknek, akiknek lelki jól-léte hozzájárul a társadalom jól-
létének formálásához.

Irodalom
Csíkszentmihályi, M., Rathunde, K., Whalen S. (2015): A tehetséges
gyerekek. Flow az iskolában. Libri Kiadó, Budapest
Dávid, I., Fülöp, M., Pataky, N., Rudas J. (2014): Stressz, megküzdés,
versengés, konfliktusok. Tehetséghidak program. Budapest
Lazarus, R. S. (1993): From psychological stress to emo�ons: a history of
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KOKAS KLÁRA ZENEPEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK GYÖKEREI ÉS ÚJ
HAJTÁSAI

Reikort Ildikó
Kalász Alapfokú Művésze� Iskola, Budakalász

Kulcsszavak: Kokas Klára; zenepedagógia; improvizáció

Kokas Klára a magyar zenepedagógia újító pedagógusa, pszichológusa, aki
kísérleteivel folyamatosan alakíto�a és megalapozta a zene improviza�v
mozgással fuzionált befogadását. Ez a rendszer minden ember számára
elérhető. Alkalmazható sérült vagy beteg egyéneknél, egészséges
embereknél, egészen születéstől a halálig. Kokas Klára életútjába való rövid
betekintés nyújt segítséget ahhoz, hogy zenepedagógiai rendszerének
kialakulását és formálódását jobban megértsük.
Kutatásom egyrészt feltárja azt az utat, amely Kokas Klára az Egyesült
Államokban eltöltö� szakmai útja során az összegyűjtö� szakirodalmak és
az általa megoszto� tapasztalatok alapján elju�a�nak zenepedagógia
rendszere kialakulásának gyökeréhez. Az általam kutato� szakirodalmak
közül a „Step it down” című kiadvány afroamerikai dalai, gyermekjátékai, és
Bessie Jones-sal való találkozás volt az egyik lényeges pont, amelyek
nagymértékben inspirálták Kokas Klárát a zenehallgatás és szabad
improviza�v mozgás kapcsolatának megteremtésére. Pedagógiai életútja
során, munkájára a folyamatos kísérletezés volt jellemző, amely nem csak a
zene test által történő megtapasztalás, de az inkluzivitás területére is
kiterjed.
Másrészt Kokas Klára zenepedagógiai rendszere nyito�ságából adódóan
tanítványait is inspirálta a tovább fejlődésre, illetve új rendszerek
kialakítására. Az általa felfedeze� gyökerekből szökkent tanításból új
hajtások keletkeztek, közülük az egyik a ReikArt zenepedagógiai rendszer,
amely a művészetek közö� átjárhatóságot biztosítja, illetve zeneterápiás
tapasztalatok eredményein alapul. Az improviza�v módon történő alkotás
megteremthe� a közös zenei alkotás lehetőségét különösebb tudást nem
igénylő hangszereken is. A krea�v közös improvizáció során a résztvevők az
egymásra hangolódás magas szintjét élhe�k meg. Mindez a legegyszerűbb
hangkeltő eszközökön történik, melynek során belekóstolhatnak a közös
zenealkotás élményvilágába.
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A zene és a mozgás magas fokú szintézise, az improvizáció bevezetése és
fejlesztése egyszerű hangszerek használatával, a zene és a vizuális
művészetek, a drama�kus feldolgozás kapcsolatrendszere olyan globális
élményt teremt, amit a hagyományos zenepedagógia eddig nélkülözö�
tárházából, mint pl.: az improvizáció ésmozgás a zene tükrében (hangszeres
improvizáció és mozgás egy időben). A módszer, amelynek elméle� alapjait
tanulmány foglalja egybe, az oktatás különböző területein (óvoda, általános
iskola, zeneoktatás, gimnázium) immár kiválóan működik.
Célja a személyiség komplex nevelése, és olyan szociális képességek
fejlesztése áll, amely Kokas Klára zenepedagógiai rendszerének is alapját
képezi, de minden reformpedagógus feladata, amely más felnő�- és
felsőoktatási területeken is hasznosítható.
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NÉPZENEI TÁBOROK PEDAGÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

Sándor Ildikó - Berta Alexandra
Hagyományok Háza

Kulcsszavak: népzeneoktatás; tábor; célok; rítusok; tananyag

A táborok év�zedek óta megkülönböztete� szerepet töltenek be a
népzeneoktatásban. Ennek oka részben abban keresendő, hogy a népi
hangszerek viszonylag későn jelentek meg a művészetoktatás intézményes
rendszerében, az ezredforduló elő� sokak számára ez volt a népi
hangszertanulás egyetlen elérhető formája. A táborok jelentősége a
népzenei művészetoktatás megjelenésével sem veszíte� a jelentőségéből.
Ennek oka, hogy a tábor olyan munkaformák, módszerek alkalmazását teszi
lehetővé, amelyek az évközi tanórákon kevésbé vagy egyáltalán nem
valósíthatók meg. A bemutato� jelenség két szempontból külön figyelemre
méltó. Egyrészt, mert a táborpedagógiában általános gyerek- és i�úsági
célközönség helye� elsődlegesen felnő�eméghozzá életkor és tudásszint
szerint nagyon különböző tanulók, táborozók. Másrészt parasztmuzsikusok
(„adatközlők”) is részesei a tudásátadási folyamatnak. Ennek köszönhetően
a hagyományozó tudásátadás és a korszerű pedagógiai eljárások sajátos
ötvözete jön létre.
Három tábor (Csutorás tábor, Méta tábor és Moldvai Népzenei Kurzus –
Szeged) összehasonlító elemzésével a tudásátadás kereteit, módszereit, a
tábori munkaformában rejlő sajátos pedagógiai lehetőségeket mutatjuk be.
A vizsgálat forrásai a táborok írásos dokumentumai (he� program, szöveges
és mul�médiás tananyagok), a tábort szervező, o� oktató zenetanárokkal
készíte� interjúk, valamint a résztvevő megfigyeléssel szerze� ismeretek.
Az elemzés és az anyagbemutatás szempontjai:
- a tábor deklarált és látens pedagógiai célja és a célcsoport jellemzői
- rítusok fajtái, helyük, szerepük a tábori népzene oktatásban
- a táborok időpontja, időtartama, helye, résztvevők létszáma szerin�
összehasonlítása
- a tananyag mennyiségi és minőségi kritériumai
- a táborban megjelenő munkaformák, szervezési módok, nonformális és
informális tábori tudásátadás.
Elemzésünkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy a népzenei táborok
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a zenetanulás hosszabb pedagógiai folyamatába hogyan illeszkednek be,
milyen funkciót töltenek be, hogyan kapcsolódnak a formális
népzeneoktatáshoz.
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A „KULTÚRTÖRTÉNET TANTÁRGY A KISKÉPZŐBEN. A KOMPLEX
SZEMLÉLETŰ, TEMATIKUS ZENE- ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANÍTÁS

LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSBAN

Nagy Barbara - Tóth Árpád
MKE Képző- és Iparművésze� Szakgimnázium és Kollégium

Kulcsszavak: komplex, tema�kus művészetoktatás; teamtanítás

A budapes� Kisképző (MKE Képző- és Iparművésze� Szakgimnázium és
Kollégium) elődintézményeinek története révén több mint 240 éves múltra
tekint vissza. Az intézmény a – az 1778-as Ra�o Educa�onis nyomán
létrehozo� városi rajziskolák alapításához kötődő – kezdetek óta számos
struktúraváltáson és átalakításon ese� át. A 18. században a legfontosabb
feladata az iparosok rajzi képzése volt. A 20. század elejétől, a
műhelyoktatás kialakításával megjelentek az iskolában a ma is oktato�
művésze� szakmák elődei. Az intézmény számára 1893-ban építe�, és az
iskolának ma is o�hont adó – a budapes� Török Pál és a Lónyay utca sarkán
álló – épületben megőrződö� az a rajzi-, művésze� képzéshez kapcsolódó
muzeális értékű gyűjtemény, amelyen keresztül a művészetoktatási,
pedagógiai hagyományok az iskola életének részévé váltak.
A Kisképző – a hagyományaihoz való kötődés melle� – mindig bölcsője volt
az innovációnak és ismert volt arról is, hogy alterna�v módon közelít az
oktatás egészéhez. Ez a ke�ősség, valamint a korszerű oktatási formák iráni
igény hívta életre több mint 15 évvel ezelő� az iskola kultúrtörténet című
tantárgyát, amely a Kisképző saját fejlesztésű, dinamikusan változó komplex
művésze�smere� tantárgyává vált. Fejlesztésekor kiemelt célunk volt a
szintézis megteremtésére, a holisz�kus, komplex szemléletre való törekvés.
Alapvető feltevésünk, hogy a művésze�örténet oktatás sikerének kulcsa a
műalkotás minél sokoldalúbb érzékelése – így tantárgyunk fejlesztésekor is
ennek elősegítése volt az elsődleges pedagógiai célkitűzésünk. A
kezdetektől teamtanítás keretében megvalósuló elméle� óraegység
erede�leg csupán a �zenharmadikosok szakmai képzésének volt része.
Mára az iskola összes évfolyamán kipróbált, az életkori sajátosságokhoz
igazíto� általános tantárggyá nő�e ki magát.
Az előadás keretében a tantárgy két oktatója, Nagy Barbara művésze�
igazgatóhelye�es, művésze�örténész és Dr. Tóth Árpád, ének-zenetanár,
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karvezető mutatja be az elmúlt másfél év�zed pedagógiai tapasztalatait, a
különböző évfolyamok tanterveit, segédanyagait és pedagógiai alapelveit.
Az előadás során jellegzetes tantárgyi példákon túl rövid felmérésünket is
ismertetni fogjuk, mely minden bizonnyal meggyőzi majd a hallgatóságot
arról, hogy a középiskolai korosztály számára a művészetek komplex
oktatása országos gyakorla�á kell hogy váljon.
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A szakmai képzésben tanulóknak a megfelelő mester és tanítvány kapcsolat
megélésére szükségük van. A tanulók a legtöbb időt a virtuális világban
töl�k, ahol nem kapnak megfelelő példát az emberséges, egészséges
mentalitással felvérteze� életvitelhez. A tanulók mentális bizonytalansága
leküzdhető produk�v tevékenységgel vagy művésze� alkotással.
Az alkotási folyamat, a gondolkodás, az emberi tudat egyik legmagasabb
szintű művele� sora. Fontos, hogy a tanulók iskolai szervezésben
tapasztalhassák meg azokat a manuális tevékenységeket, amivel a saját
boldogulásukat is elérhetőbbé tehe�k.
A kísérle� foglalkozásokat hét éve kezdtük meg, és építe�ük fel működő
jógyakorlatokra. A Tanulás Támogató Rendszert beépíte�ük a tanulók
órarendjébe. Beveze�ük a Krea�v és Alterna�v Alkotótelep lehetőségét,
kidolgozo� szakmai programokkal és személyiségfejlesztéssel, melynek
hatékony módszere a művészet- és élménypedagógia.
Cél, hogy a kikerülő tanulók egészséges életvezetési tervekkel, megfelelő
szakmai tapasztala�al és nyito�sággal, kellő krea�vitással, mentális
megerősítéssel képesek legyenek az önálló és közös munkavégzésre.
Az alkotótelepi foglalkozás legfőbb célja az alkotás és annak demonstrálása.
A krea�v tevékenység és a kapcsolódó sikerélmény dinamikusan fejlesz� az
egyén és a csoport képességeit. A tanulók kiszakadnak a
komfortzónájukból, az új dolgok megtapasztalása, az új környezet
analizálása ak�vizálja a különböző egyéni képességeket és készte� az egyes
tanulót és a közösséget is, hogy gondolkodjon, mérlegeljen a siker
érdekében.
Fontos, hogy az előzetes ismereteket az alkotás során kiemeljük és pozi�van
megerősítsük, ez segí� a megfelelő eszté�kai igényesség kialakulását. A
pozi�v érzelmi impulzusok egy egész életen át mintául szolgálhatnak.
Az egyéni alkotási folyamat során szabályok szerint dolgoznak a tanulók,
melyek sikere vagy sikertelensége az egyént érin�. Ennek a tevékenységnek
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a jelentősége egy közös alkotás során felértékelődik, a felelősségmegnő, így
a te�vágy és bizonyítási szándék is, a törekvés a sikerre, a szépre, hiszen a
�nédzserek legnagyobb mo�vációs eszköze a megfelelés a társaknak.
A mesterek megismerése, akik egy ado� szakmának köszönhe�k
boldogulásukat, segí� a tanulók készségeinek és képességeinek fejlődését,
ami kihat teljesítményükre más tantárgyak esetében is. A tanulók
hatékonysága, mo�váltsága nagyobb lesz, a társakhoz, az oktatókhoz való
hozzáállás, a viselkedésmódok pozi�v irányban változnak.
A képzési szerkezet változása és a tanulói moralitás indokolja a képzés
projektben való kivitelezését, ehhez illeszkedik a Kézműves és Alterna�v
Alkotó telep tevékenysége.
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