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Bevezetés
Magyarország az Európa 2020 Stratégia keretében vállalta, hogy 2020-ig 10% alá 
csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Az EFOP-3.1.2-16-2016-
00001 azonosítószámú, „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából” kiemelt projekt megvalósításával 
közvetlenül a köznevelési intézmények szintjén van lehetőség beavatkozni a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésébe, helyi szintű, az igényeknek 
megfelelő programok kidolgozásával és a végrehajtás támogatásával. A projekt 
a pedagógiai kultúraváltáshoz járul hozzá a pedagógusok módszertani 
megerősítése, továbbképzése révén. 

Az ELTE a projekt célkitűzéseivel összhangban a Mindenki iskolája képzéseivel 
és módszertani útmutatóival olyan támogató fejlesztést vállalt, ami hatékonyan 
járul hozzá a végzettség nélküli iskolaelhagyás prevenciójához, a pedagógusok 
adaptív pedagógiai szemléletének formálásához, minden tanuló esélyeinek 
növelését szolgáló méltányos iskolai tanulási környezet fejlesztéséhez.  
A problémák felismeréséhez, a válaszok megtalálásához, a megfelelő tanulási 
környezet kialakításához szeretnénk hasznosítható, aktuális, friss, praktikus 
és a mindennapokban használható és alkalmazható tudást adni. A Mindenki 
iskolája módszertani útmutatók segítenek a pedagógusoknak osztálytermi, 
illetve saját iskolájuk problémáihoz releváns, hiteles válaszokat kapni, amelyek 
izgalmas, újszerű és használható eszközrendszert kínálnak és amelyek 
megismerése  kipróbálásra készteti a kollégákat. Ez a Mindenki iskolája.

Célunk olyan módszerek, eszközök használatának bemutatása, amelyek 
tudatos, adaptív alkalmazása az egyénre szabott tanulást, a fejlődést 
hatékonyan támogatja.

Egy könyv legjobb használatát mindig az olvasó fogja saját igényei, céljai 
alapján felfedezni saját maga számára. A könyvben szereplő módszereket, 
feladatokat birtokba kell venni, kiemelni a könyv lapjairól és beemelni a 
tanórai munkába, mert érdemes kipróbálni, alkotó módon alakítani azokat, 
figyelni az alkalmazás sikereit és nehézségeit, s majd a tanulságok alapján 
újraalkotni a tanulási helyzeteket.
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1. A vizuális nyelv szerepe az oktatásban  
és a tanulók megismerésében
A szociális hátránnyal élők tanulási problémái hátterében gyakran szöveg-
értési, szövegalkotási problémák állnak. A képek segítenek a megértésben: 
érzékletesen mutatnak be egy jelenséget vagy tárgyat, formát adnak egy 
fogalomnak. Látvány emlékeket hívnak elő, amelyekhez kötve, immár nem 
tűnik érthetetlennek az új ismeret. A látható világ ábrázolásai tanítanak, és 
segítenek tanulni. 

A képalkotás éppúgy, mint a képértelmezés, egyszerre mozgósítja kognitív 
és affektív megismerési eszközeinket, miközben pszichomotoros cselekvésre 
sarkall, amellyel magunkévá tesszük, saját képi és ezzel együtt, fogalmi rend-
szerünkbe kapcsoljuk be az új 
tudáselemet. „Vizuális kommu-
nikáció az oktatásban” című 
kötetünk a képi kommuniká-
ció oktatásban jól használható 
eszközeivel ismertet meg. Szá-
mos módszert olyan részlete-
sen ismertetünk, hogy azonnal 
kipróbálható, másokhoz köny-
nyen hozzáférhető segédlete-

A vizuális nyelv szerepe a  
korai iskolaelhagyás megelőzésében

Kárpáti Andrea:

A hagyományos és digitális képalkotó 
technikák nemcsak a tanulást teszik 
szemléletesebbé, formát adva a fogal-
maknak és összefüggéseknek, hanem 
alkalmasak a kifejező és alkotóképes-
ségek fejlesztésére is, lehetőséget adva 
a verbálisan akadályozottaknak az ön-
kifejezésre is. (Orosz et al., 2017, Klima 
és Kárpáti, 2018).

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében
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ket kínálunk. Mindezt azért, hogy olyan tanulási környezetet teremthessünk a 
verbális kifejezésben családi körülményeik, a tanulással szembeni attitűdjeik 
miatt hátrányban lévő tanulóinkat olyan nyelven szólíthassuk meg, amelyet 
jobban ért és minden bizonnyal szeret. 

A 21. századi tudományközvetítés egyre inkább vizuális – a formális, iskolai 
környezetben éppúgy, mint a múzeumok, állatkertek, játszóházak informális 
tanulási közegében, vagy azokban a nonformális tanulási helyzetekben, ame-
lyeket az élet hoz elénk. Új, képalkotáson alapuló természettudományos ku-
tatási módszerek jelentek meg, amelyekből számosan, például a molekulákat 
modellező, vagy folyamatokat szimuláló alkalmazások képsorai immár a fizi-
ka, kémia és biológia oktatásában is megjelennek. A társadalomtudományi 
eredmények megjelenítésében is egyre gyakoribbak az adatvizualizációk és 
infografikák, melyekről a képi információkhoz szokott tanítványaink több in-
formációt olvasnak le és sajátítanak el, mint a szövegek alapján. 

A képekben megjelenített tudományos közlések készítését és befogadását 
azonban éppúgy tanulni kell, mint az írott és szóbeli kifejezés műfajait. Nap-
jainkban a vizuális kommunikáció egyre fontosabb a munka világában és a 
magánéletben, ezért az oktatásban is hangsúlyosabb szerepet kell kapnia.  
Az ábrák, fotók, filmek és infógrafikák hatásos és tartalmilag hiteles alkalma-
zása nemcsak a tananyag átadását segíti, hanem a már elsajátított ismeretek 
rendszerezését, mélyebb megértését is. Azoknak, akiknek szókincse szűkebb 
és ezért a fogalmak, folyamatok, összefüggések szóbeli vagy írásos magyará-
zattal nehézséget okoz, fontos támasz a saját készítésű ábra vagy illusztráció, a 
fotósorozat vagy dokumentum felvétel. Számos vizsgálatból tudjuk, hogy még 
a szociális hátránnyal élő, és ezzel összefüggésben, tanulási nehézségekkel élő 
gyereknek is gyakran van a keze ügyében okostelefon, amely nemcsak webol-
dalak nézegetésére és rövid szövegek továbbítására, de képalkotásra is kiváló 
eszköz. A Google megbízásából a Kantar TNS piackutató cég 2017-ben is el-
készítette azt a 63 országot átfogó tanulmányát, amely az internet- és mobil-
használati szokásokat mérte fel. Magyarországon 2017-ben a lakosság 81 szá-
zaléka használta az internetet magáncélra. Ez az arány valamivel magasabb, 
mint a 77 százalékos globális átlag. A magyarországi felhasználók 89 százaléka 
napi rendszerességgel internetezik. Már 2017-ben a 25 év alatti magyar fiatalok 
mintegy 93 százaléka rendelkezett okostelefonnal, 75 százalékuk rendszeresen 
használt valamilyen keresőprogramot, 76 százalékuk tájékozódott termékekről 
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online felületeken, és 67 százalékuk nézett videókat online legalább egy héten 
egyszer. (pl. Koi, 2019).

A vizualizációs eszközpark használata a fiataloknak természetes, az iskolai 
oktatási informatikai eszközparkoknak a Digitális Jólét Program keretében 
végzett, folyamatos bővítésével mód van a talált és saját készítésű képekből 
sokféle oktatási segédlet és iskolai kommunikációs produktum elkészítésére.  
A vizuális kommunikáció hatásos és tartalmilag hiteles használata nemcsak a 
tananyag átadását segíti, de kommunikációs mintát is ad a tanulóknak. A ha-
gyományos képalkotó technikák mellett tehát egyre inkább adottak az álló- és 
mozgóképek késztésére alkalmas digitális eszközök is. Ebből a könyvből meg-
tudható, hogyan lehetnek ezek segítő társaink a korai iskolaelhagyás csökken-
tésében a tudás hozzáférhetőbbé és élményszerűbbé tételével.

Gyermekek és fiatalok képi nyelve
A fiatalok képi kommunikációja, és benne a rajzos én-feltáró feladatok ér-
telmezését segíti, ha megismerjük a gyermekrajzok fejlődési sajátosságait.  
A leképezés egy ember, tárgy, fogalom vagy jelenség élethűségre törekvő meg-
jelenítése. A kifejezés egy érzés, gondolat vagy állapot bemutatása. A kifejező 
ábrázolást akkor érezzük sikeresnek, ha nézője átéli, amit lát, megérti, amit 
gondolunk és érzünk. A szimbólumalkotás során indirekt vizuális közlésre tö-
rekszünk. Az egyszerűsítés, a gyors megértés is lehet a cél, de az is, hogy sok-
féle jelentésréteg összekapcsolásával, olyan jelkép szülessen, amely sokféle 
üzenet hordozója – mint például egy ex libris, címer, Facebook borítókép vagy 
Instagram fotó.

A vizuális nyelv fejlődése nem követ lineáris utat – sokszor visszafejlődést ér-
zékelünk, amikor korábbi kifejező eszköztárához nyúl a gyermek, hogy egy erős 
élményt vagy tragikus tapasztalatot megjelenítsen. Az ábrázolás pontossága, a 
„valósághűség” a kifejezőerővel nem nő együtt. A jó technikájú, esztétikus és 
érdekes kép készítéséhez már tehetség kell – a vizuális nyelv köznapi haszná-
lata azonban mindenki számára elsajátítható (Kárpáti, 2001).

Miben fejlődik a vizuális nyelv?
 Az alakok megjelenítése egyre részletesebb
  A tér és a mozgás ábrázolása egyre inkább hasonlít a kultúrában szoká-

sos ábrázolási módokhoz

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében

https://digitalisjoletprogram.hu
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  A kompozíció változatosabb és egyre jobban kapcsolódik a témához
  Több a színárnyalat, a színek kifejező ereje erősödik

Miben nem változik a vizuális nyelv?
 A kedvelt témák, motívumok megmaradnak
 A technikai ügyesség csak ritkán válik tehetséggé
 Az ábrázolás stílusa az átlagos rajzolónál hasonló marad: vonalas vagy 

foltokban alkotó, részletgazdag vagy nagyvonalú, érzelmeket kifejező 
vagy mérnökien precíz, dekoratív vagy ábra-szerű.

Oszlassunk egy közkeletű tévhitet: a 21. században már nincs „rajzi törés”, a 11-
12 éven felüliek éppolyan sok képet alkotnak, mint a fiatalabbak, csak éppen 
nem ceruzával. Ha képalkotó feladatot adunk egy-egy, az órán felmerülő témá-
val kapcsolatban, legyen minél bőségesebb a kivitelezési technikák választéka. 
A vizualizációs műfajokat azonban tantárgyanként, jó példákkal meg kell taní-
tanunk. (Kárpáti, 2013).

Különleges bánásmódot igénylő  
tanulók rajzai
A gyermekrajz fejlődésről szerzett ismeretek 
felhasználásával azonosítani tudjuk a sajá-
tos képi közléseket és a képességdeficitet 
egyaránt. A rajzfejlődésben erősen vissza-
maradt tanulóknak például grafomotoros 
fejlesztésre is szükségük van ahhoz, hogy a 
számukra könnyebb kifejezési lehetőségeket 
nyújtó vizuális nyelvet használhassák. Szak-
emberre: fejlesztő pedagógusra, pszicholó-
gusra van szükség akkor is, ha az otthon-
ról hozott vagy az iskolában készült rajzok 
riasztó tartalmakat közölnek. Játék és rajz 
egyaránt az élményfeldolgozás valamilyen 
állomásának reprezentánsa. „Az élmény-
feldolgozás szintkülönbsége elsősorban a 
feszültség más minőségében nyilvánul: a 
mozgásban – játékban – nem kiélt feszültsé- 1. kép: Szirmai Zoltán építész ló-

rajzai 5, 8 és 12 éves korában

Gyermekek és fiatalok képi nyelve



13

geket a gyermek tovább hordozza 
magában, míg átformálódva ez 
a rajzban kifejezésre jut” (Gerő, 
2007, 39). A gyermekrajzok diag-
nosztikus alkalmazásáról ld. Vass 
Zoltán publikációit (Vass, 2006, 
2007) és oktatási honlapját.

Gerő Zsuzsa költői nyelven írt 
esettanulmányában a gyerekek 
egy kiránduláson gyíkot fognak, 
amelyik a rabságban elpusztul. 
A kedves kis állat elvesztésének 
fájdalmát és az elmúlás első él-
ményét rajzolják le a gyerekek az 
élmény keltette feszültség pedig 
lassan feloldódik az alkotás so-
rán. Az élményfeszültség csökke-
nése ‒ az elaborációs folyamat 
‒ lehet pótcselekvés, az átéltek 
végiggondolásának elkerülése, 
de származhat belőle mélyebb 
megértés, elfogadás, beletörődés 
is. A feszültség levezetését segítő 
rajz mindenképpen fontos a kisi-
skolásnak, hiszen így az érzelmek 
„kisülése” nem jár agresszióval, 
nem okoz bánatot másnak, sőt: 
megosztható az élmény, megbe-
szélhető a tanulság (Kiss és Berg-
mann, 2014).

A rajzelemzésekkel kapcsolatban 
a kötetünk fókuszában álló is-
kolai lemorzsolódáshoz kapcso-
lódva, a szociális hátrányokkal 
és nevelési problémákkal küzdő 

2. kép: A kiránduláson elfogott gyík erős 
érzelmeket tükröző rajza. 12 éves fiú. 
Forrás: Gerő, 1974, X. tábla

3. kép: gyermekrajz az 1960-as évekből. Forrás: 
MTA Társadalomtudományi Kutatóintézet, „A 20. 
század hangja” archívum

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében

http://rajzelemzes.hu
https://20szazadhangja.tk.mta.hu/gyerekrajzok
https://20szazadhangja.tk.mta.hu/gyerekrajzok
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tanulók vizuális kifejező készségére, a problémák megfogalmazásának erre 
a nagyszerű formájára hívjuk fel a figyelmet. A vizuális ábrázolás, mint kom-
munikációs forma bővíti a tanulók önkifejezési lehetőségeit, és új csatornát 
nyit az érzelmek, gondolatok kifejezéséhez a nyelvi hátránnyal küzdő tanulók 
esetében. Egy 1974−1977 között végzett városszociológiai vizsgálat során Gerő 
Zsuzsa, Csanádi Gábor és Ladányi János (2006) általános iskolás gyermekek 
spontán képi kommunikációjának vizsgálatához a gyerekek családi hátteré-
nek szociológiai elemzését is segítségül hívták. A vizsgálatban részt vevő, 6-10 
éves, jórészt roma tanulóknak három házat kellett rajzolniuk: elsőként azt a 
házat, ahol most laknak, másodiknak azt, ahol felnőttként fognak lakni, har-
madikként pedig azt a házat, ahol lakni szeretnének. A rajzokból kiolvasható 
volt, hogyan ítélik meg aktuális környezetüket, és milyen vágyak, elképzelések 
élnek a gyerekekben, milyen jövőképet látnak maguk előtt. A három házrajz 
közös értelmezése alapján megállapítható volt, a különböző társadalmi réte-
gekre jellemző mobilitás. 

4. kép: Sematikus házrajzok. Forrás: Kende és Illés, 2010, 80.
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5. kép: Jelenlegi lakhelyet ábrázoló házrajzok. Forrás: Kende és Illés, 2010, 82.

Kende Anna és Illés Anikó 2011-ben hasonló kutatási módszert alkalmazott 
(Kende és Illés, 2011). Roma származású gyermekek házrajzai alapján elemez-
ték a kitaszítottság élményét és ennek beépülésé a gyermekek személyiségé-
be. A hátrányos helyzetű tanulók rajzain ritkán jelent meg a bizakodás a jobb 
jövőben, a sikeres, felfelé irányuló mobilitás. A vizuális kommunikáció tehát 
számos, a tanulók támogatásában felhasználható információkhoz juttathatja 
a pedagógust, amelyeket szóban talán sosem tudhatna meg.

A fenti képen a 8-10 éves korosztályra jellemző, részletezett, de sematikus ház 
rajzokat látunk, amelyek a házakkal kapcsolatos, általános képet, szokványos 
sémát jelenítik meg akkor, ha a tanulót arra kérik, rajzoljon egy házat. Ez a 
séma alapvetően megváltozik, ha narratíva kapcsolódik a feladathoz: a jelen-
legi, nem feltétlenül kedvelt lakhelyet kell papírra vetni, vagy a vágyott kör-
nyezetet megjeleníteni. Ha szóban kellene jellemezni a két lakókörnyezetet: 
a valóságosat és a vágyottat, megfelelő szókészlet hiányában nem derülne ki, 
melyik gyermeknek vannak részletes, cselekedeteit meghatározó képe a jö-
vendő életéről, és ki az, aki beletörődik állapotába, vagy sodródik, vágyak és 
tervek nélkül.

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében
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Mind a rajzokon megjelenő, visszafogott vágyak, a jelen vágyteljesítő 
ábrázolása, mind az interjúkban megfogalmazott lojalitás, középosztá-
lyosodási igény arra utal, hogy a marginalizáltság élménye inkább kerü-
lőutakon, mint nyíltan fejezhető ki. A nagyszámú vágyteljesítő rajz arra 
is utal, hogy a vizuális nevelés keretein belül, az alkotás (rajzolás, festés) 
azaz a nem verbális közlés, mint pedagógiai eszköz nagyon fontos lehet 
a gyermekek számára, a marginalizáció pszichológiai feldolgozásában. 
Különös tekintett el arra, hogy a jelen, a jövő és a fantázia házai között 
időnként alig észrevehető különbség is kirajzolható legyen, ugyanakkor 
a markáns különbségek vállalhatóakká váljanak. Úgy tűnik, sokat kell 
még pszichológusoknak és pedagógusoknak együtt dolgozni ahhoz, 
hogy elmondhassuk: a gyerekekben él a remény a jövőjükkel kapcso-
latban, és jövőképük, illetve vágyaik a felzárkózás irányába mutatnak”. 
(Kende és Illés, 2010, 91.)

A rajz tehát, mint kommunikációs csatorna, hozzájárulhat ahhoz, hogy a ta-
nulási és agatartási problémákkal küzdő tanuló jobb kapcsolatot alakítson 
ki a pedagógusokkal (főként osztályfőnökével) és a tanulótársakkal egyaránt. 
(Bergmann, 2013a, 2013b). Deszpot Gabriella (2008, 2010) eredményei szerint 
is a vizuális kommunikáció segíti az integrációt, hiszen csökkenti a megértési 
problémákból eredő feszültséget, és megkönnyíti az érzések, gondolatok pon-
tos közlését. 

… alkotás az önkifejezés önfejlesztés eszköze, a művészet nyelvrendszere 
kommunikációt tesz lehetővé az egyén számára önmaga és mások felé; 
az aktivitás, mint szabad viselkedés elengedhetetlen a fejlődéshez. (…) 
A személyközpontú nevelésre a cigánygyerekeknek kiemelten meg kell 
adni a lehetőséget, mivel az abból következő érzelmi biztonság, folya-
matkísérő reflexivitás, kultúrakövető rugalmasság, és életszerű komple-
xitás adhatja meg legjobban az esélyegyenlőséget számukra.” (Deszpot, 
2008, 43-44).
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2. A művészetpedagógia szerepe a tanulási 
hátrányok csökkentésében
A vizuális képességrendszer az élet minden területén működő alkotói és 
befogadói képességrendszer kulturális hatások és oktatási beavatkozások 
nyomán fejlődik, s ez az élethosszig tartó vizuális képességfejlődés befolyá-
solja gondolkodásunk és érzelmi működésünk számos területét. 

Az itt csak röviden említett kutatások alapján megállapíthatók a hátrányos 
helyzet sajátos jegyei a vizuális alkotásban és befogadásban:

  képértési problémák: bizonyos tárgyak, események, folyamatok teljesen 
ismeretlenek, ezért képmásukat sem tudja felismerni

  szövegalkotási problémák: a képi tartalom leírása a hiányos szókincs 
miatt nehéz

  a vizuális műfaj kommunikációs sajátosságai ismeretlenek: egy folya-
matábrát csak az képes értelmezni, aki tudja, mit várhat tőle, milyen 
információkat szokott hordozni egy ilyen képsor. 

  a jel- és szimbólumalkotás és -értés folyamata olyan művelet, amelyet 
a mindennapi életben minden bizonnyal gyakran végeznek, de mások 
jelképeinek olvasását el kell sajátítaniuk. (Frasz és Sidford, 2017).

A képi nyelv sajátos használati módjait minden tantárgyban meg kell tanítani. 
A természettudományos tárgyakban a folyamatok sajátos jelei, a kísérleteket 
bemutató ábrák, az irodalomban a művészi igényű, a szöveggel egyenértékű 
illusztrációk és az egyszerű leképezések más és más módon, de mind a szöveg 
mély megértését segítik. (Simon, 2015, Simon és Bubik, 2016).

A művészetpedagógia kognitív fejlesztő hatása hátrányos helyzetű 
tanulócsoportokban
A vizuális nyelv fejlődése során érzelmek, hangulatok kifejezőjéből tervek, gon-
dolatok, ismeretek képi megjelenítőjévé válik. A kisiskolás élményrajzait a leg-
több esetben már a felső tagozaton felváltják az illusztrációk, emlékképek és 
ábrák, s számos műfajban, egyre nagyobb mennyiségben, és – ha tanulnak róla 
– egyre jobb minőségben megjelennek a digitális alkotások: fotók és sorozatok, 

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében
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montázsok és megmunkált 
képmások, dokumentum 
etűdök és filmszkeccsek is.  
A kamasz képi nyelve egy-
szerre hagyományos és di-
gitális, saját jelképekben 
bővelkedő, és szubkulturá-
lis jelentésekben gazdag. 
Magán hordozza az iskolai 
vizuális nevelés jegyeit, de 
hatnak rá a természettu-
dományos ábrák éppúgy, 
mint a popkultúra üzenetei. 
Gazdag és kifejező vizuális 
kultúra ez, amelyet érde-
mes a lehető legtöbbször, 
az oktatás minden területén 
felhasználni. A nevelésben 
is segít, hiszen nemcsak a gyermekrajz, hanem a kamasz kép is többet árul 
el, mint amennyit alkotója szóban szívesen kifejezne, vagy megosztani tudna. 
(Deszpot, 2008, Kárpáti, 2013). 

Az alábbi ábra azokat a területeket veszi számba, amelyek üzenete: minden 
művészeti ág hasznos és szükséges a sokoldalú képességfejlesztéshez. A fel-
sorolt területeken: a kommunikációs képesség (az ábrán: Communication) és 
a kreativitás (Creativity) fejlesztésében, a kultúrtörténet megismertetésében  
(Civilisation) és választásra való felkészítésben, az ítélőképesség fejlesztésé-
ben, (Choice) a művészetpedagógia kutatásokkal alátámasztott módon, igazol-
tan hatásos. Ezért választotta az Amerikai Egyesült Államok 48 szövetségi tagál-
lama közül 48 az alapműveltségi tantárgyak (core subjects) közé. A döntéseket 
megelőző országos felmérések eredményei alapján, aki művészeti tárgyakat 
tanul, négyszer valószínűbb, hogy fellép a természettudományokat népszerű-
sítő „tudományos vásárokon” (tehát nemcsak érdekli ez a terület, de képes 
színesen, érthetősen beszélni is róla, és mondandóját hatásosan illusztrálja. 
A művészetpedagógia eredményeként, négyszer valószínűbb, hogy az ebben 
részt vetteket kitüntetik iskolai eredményeikért, és háromszor valószínűbb, 
hogy az osztályukban vezetői szerepre jelölik őket. A hátrányos helyzetű ta-

1. ábra: A művészetek hatása a képességfejlődésre. 
Forrás: Coming to our senses: The significance of the 
arts in American education. 
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nulók lemorzsolódási rátája átlagosan 22 %, de ha zenét, vizuális kultúrát és 
drámapedagógiát is tanulnak az iskolában, ez 4 %-ra csökkenthető! A vállalati 
vezetői felmérésekben a leggyakrabban említett tulajdonság a sikerhez vezető 
úton a kreativitás, melynek legfontosabb fejlesztési terepe a vezetők szerint is 
a művészeti nevelés. (AFTA Arts Education, 2013).

A William Penn Alapítvány magatartástudományi kutatója, Dale Mezzacappa 
(2017) szerint a legfontosabb tulajdonságok, amelyeket a művészetpedagógia 
fejleszt: a tolerancia, a kemény munka eredményében bízó céltudatosság és a 
teljesítménymotiváció. Nem vitás, hogy szociális hátránnyal élő tanulóinknak 
éppen ezek a tulajdonságai szorulnak fejlesztésre. A „Számszerűsítjük a művé-
szetpedagógia előnyeit” beszédes című tanulmány szerint gyorsan fejlődnek 
ezek a tulajdonságok, ha folyamatosan tanulnak művészeti tárgyakat a fiata-
lok, és garantáltan változatlanul maradnak, ha abbamarad a művészettel ne-
velés. Ma nálunk vizuális kultúra és a zene óraszáma egyre csökken, a dráma, 
a mozgóképkultúra és a tánc immár csak a fakultatív órákon érhetők el. Akinél 
a kiskamasz korban megszűnik a személyiségfejlesztésnek ez a módja, minden 
területen visszafejlődést mutat, míg azok, akiknek 12 éves koruk után, a kö-
zépiskola végéig vannak ének-zene, rajz, tánc vagy dráma órái, megerősödött 
énképpel és motivációval lépnek ki a munka világába (Holochwost et al., 2016). 

Nyilvánvaló, hogy be kell von-
nunk a művészetpedagógiai 
mód szereket a humán és a reál 
tantárgyak programjába egya-
ránt, hogy a fejlődés legalább 
egyes területeken – például a 
képi közlésben – ne szakadjon 
meg. Dale Mezzacappa (2017) 
írásában bemutatja a zene agy-
működésre gyakorolt hatását, 
és jelzi, hogy hasonlóan ked-
vező fejlesztő hatás várható 
a vizuális kultúra vagy a drá-
mapedagógia oktatási felhasz-
nálásakor is.

A texasi Houstonban működő okta-
tási kutatóintézet, a Kinder Institute 
2019-es kutatási zárójelentése szerint, 
a művészetpedagógia jelentősége kü-
lönösen nagy a szociális hátránnyal 
élő tanulók esetében. Az ő hatékony 
kognitív fejlesztésükhöz nélkülözhe-
tetlen a művészetpedagógiai eszköztár 
alkalmazása. Ha ez adott, az írás-olva-
sásban, szövegértésben és számos ter-
mészettudományos területen is jelen-
tősen javulnak az eredményeik (Bowen 
és Kisida, 2019).

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében
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Az amerikai művész- és művészetpedagógus képzés intézményeit összefogó 
Arts Education Partnership 2002-ben és 2009-ben lezajlott hatásvizsgálatai 
bizonyítják, hogy azokban az iskolákban, ahol jó színvonalú és minden évfo-
lyamon hozzáférhető a művészeti képzés, lényegesen jobbak az eredmények 
szövegértésben és matematikában is (Catterall, 2009). A kutató az 1990-es 
években négy esztendeig követett mintegy 25.000 általános és középiskolást, 
majd 26 éves korukban újra megkereste őket. Úgy találta, hogy a művésze-
tekkel való intenzív foglalkozás a közoktatásból kikerülve, a munka világában 
eltöltött első éveikben is éreztette pozitív hatását. Ez a vizsgálat is bizonyí-
totta, hogy a hátrányos szociális helyzetből induló diákok, akiket művészettel 
neveltek, az országos átlaghoz képest sokkal jobb eredményeket értek el a 
tanulásban és a munkában is sikereseknek bizonyultak, tehát szociális képes-
ségeik is fejlődtek. Ez a vizsgálat, amelyet az adatok meta-elemzése és számos 
más ellenőrző kutatás követett, a hosszú vizsgálati idő miatt is különlegesen 
fontos. Bizonyítja, hogy a művészetpedagógia biztos alapot ad, esélyt növel és 
hátrányt kompenzál - hatása életre szóló. 

„A képek nem csak műalkotások, hanem a tudásközvetítés eszközei is” – mond-
ta „A Képi fordulat győzelme” című nemzetközi konferencia bevezetőjében a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Lovász László. „Az elmúlt években a 
közoktatás alapvető jelentőségű paradigma váltáson esett át, amely jelentős 
kihívással járt: egyre inkább digitalizált mindennapjainkban a fiatalok több 
képi információnak vannak kitéve, mint valaha. Ezért el kell gondolkodnunk, 
hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet ezekből az oktatásban”. (A tanácskozást meg-
nyitó szavak olvashatók itt: Benedek és Nyíri szerk, 2018).

Az európai országok rajztanterveiben egyre nagyobb szerepet kap a társadalmi 
hasznosság: a társas képességek fejlesztése, az életben és a munka világá-
ban fontos képalkotó helyzetek megismerése. Ezért kapott helyet az Európai 
Vizuális Nevelési Hálózat (European Visual literacy Network, ENViL) kutatói ál-
tal kidolgozott Közös Európai Vizuális Műveltség Referenciakeretben (Common 
European Framework of Visual Literacy). Az önmegismerés és önfejlesztés ké-
pessége, az önkompetencia, a társas kapcsolatok hatékony gondozása, vagy-
is a szociális kompetencia, és a környezetünkkel való harmonikus együttélés, 
azaz a szociális kompetencia is része a keretrendszernek.

A vizuális képességrendszer számos területe alapvető élet-képesség, amelyet 
naponta használunk a magánéletben és munka közben egyaránt. Az Európai 



21

Vizuális Műveltség Referenciakeret a látható világ birtokba vételéhez: meg-
ismeréséhez és alakításához szükséges tudás és képességek modellje. A vi-
zuális képességrendszer jelentős szerepet játszik a mindennapi életben és a 
munka világában alapvető jelentőségű térszemlélet, színbefogadás és alkotói 
színhasználat, képi szimbolizáció és más, a vizuális kommunikáció területéhez 
tartozó képességek fejlesztésében. A vizuális írástudást ez a modell élethely-
zetekhez kapcsolja. Sokféle kognitív és affektív képességelemmel együttmű-
ködő, műveltségterületeken átívelő kompetenciaként írja le. Ez a képalkotást 
és befogadást életszerűen bemutató képességmodell érezteti hatását a finn, 
holland, német és magyar tantervi-fejlesztő kutatási programokban

2. ábra: A Közös Európai Vizuális Műveltség Referenciakeret. Az eredeti, 
angol és német nyelvű ábrák itt. Az ábra forrása: Kárpáti és Pataky, 2016. 
A referenciakeret leírása: Wagner és Schönau szerk., 2016).

Magyarországon2009-2011-ben zajlott le a vizuális képességek értékelését is 
célul kitűző, „Diagnosztikus mérések fejlesztése” (2009-2015) című kutatás, 
melynek középpontjában egy, a tananyagtervezésben és értékelésben hasz-
nálható képesség-leírás született. A kutatás során az alkotó és a befogadó 
részképességeket egyetlen rendszerbe foglalták. A 19 képességelemből álló 
rendszernek megfelelő feladatok alapján, az eredmények klaszter elemzésével 
a vizuális kompetencia négy fő területét határozták meg (Kárpáti és Gaul, 2011, 
Kárpáti és Pethő, 2012):

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében

http://envil.eu
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1. Vizuális megismerés (észlelés, emlékezés, értelmezés) / tanulási képessé-
gek

2. Problémamegoldó képesség
3. Vizuális alkotó, kifejező képesség
4. Vizuális kommunikációs képesség

Ha ezt a négy fő területet hatásosan fejlesztjük, ezzel nemcsak a vizuális kul-
túrát adjuk át, de támogatjuk a természettudományok és humán tudományok 
elsajátítását és fejlesztjük a kreatív, és problémahelyzetekben rugalmas alkal-
mazkodásra képes személyiséget is. Olyan, sokoldalúan használható képessé-
gelemek ezek, amelyeket szinte minden tantárgyba beilleszthetünk. A módsze-
rek, amelyeket ez a kötet ismertet, széles körben alkalmazhatók.

A művészettel nevelés mérhetően fejleszti a munka világában is alapvető 
jelentőségű téri képességeket, a színérzékelést és színértelmezést, a szim-
bólumalkotás és a képi jelek felismerését és megértését, vagyis a vizuális 
kommunikációt. Kepes György (1965) szerint minden olyan ember alkotta és 
kommunikációs szituációban megjelenő üzenetfajtát, amit a szemünkkel ér-
zékelünk, vizuális üzenetnek, tekinthetünk, mely üzenetek által létrejövő kom-
munikáció a vizuális kommunikáció. A tevékenység oldaláról megközelítve, a 
vizuális kommunikáció olyan közlést jelent, amely eszközeit és jelrendszereit 
a látható világból veszi, illetve amely a vizuális tevékenységben nyilvánul meg. 
A látvánnyal közvetített üzenetek megértésének egyik fontos alkotóeleme a 
színészlelés és a színek jelentésének értelmezése. A színek nemcsak a tárgyak 
megkülönböztetésében segítenek, hanem minőségük megítélését is támogat-
ják. A színérzékelésnek kulcsfontosságú szerepe van az ember megismerési fo-
lyamataiban, például a figyelemváltásban, amikor egy tájékozódási vagy felis-
merési feladat megoldásakor egyszer a színekre, máskor a formákra figyelünk. 
A szín-szimbólumok és színnel közölt információk megfejtése teszi lehetővé a 
képi nyelv megértését, a a közlekedési jelektől a műalkotásokig. A tárgytulaj-
donságra való emlékezés, melyet a színmemória támogat, a környezethez való 
alkalmazkodáshoz nélkülözhetetlen. (Tóth, 2017, Tóth, Kárpáti és Molnár, 2018).

Nyíri Kristóf szerint a vizuális nyelv a beszélt nyelvnél ősibb, jelentősebb kife-
jezésmód, sőt, képi gondolkodásmód, amely nagyban hozzájárult az emberi-
ség fejlődéséhez. A vizuális nyelv kutatásáról szóló áttekintésében (Nyíri, 2018) 
Rudolf Arnheim (1979) munkásságára utalva állítja. képekben gondolkodunk, 
a fogalmak pusztán képaláírások – bár, mint ilyenek, nagyon fontosak a meg-
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értéshez. Allan Paivio kettős kódolás elméletét idézi, (Paivio és Walsh, 1993), 
amely szerint a verbális és vizuális világmegismerés két, párhuzamos csator-
nán fut, de úgy véli, a két nyelv közül a vizuális a lényegesebb. Nyíri számos 
olyan kutatásra hivatkozik, amely szerint történeteket, összefüggéseket, folya-
matokat képekben idézünk fel, s a szavakat a képekre fűzzük fel. A képi közlés 
tehát központi eleme kell, hogy legyen nemcsak a művészetpedagógiának, de 
az oktatás minden területének (Székácsné Vida, 1982).

A vizuális memória könnyíti az új tárgyak észlelését és feldolgozását, a színek-
hez pedig képzetek társulnak. A színek segítenek előhívni az emlékezetünkből 
a múltban megfigyelt dolgok, folyamatok és események felidézésében. A szí-
nérzékelést, vagy – a tantervekben használt kifejezéssel – a szín-megfigye-
lő készség alapos megfigyeléssel (figyelem-összpontosítással, a koncentráció 
fenntartásával és a színekkel kapcsolatos tapasztalatok rendszerezésével) le-
het fejleszteni (Kiss, 2009). 

A vizuális kommunikáció, amelynek része a színek érzékelése és értelmezése 
is, a vizuális kultúra része. Merít az autonóm művészeti nyelvből, de jól elkü-
löníthető tőle. Az ember, mint társas lény mindennapi közlési igényei alapján 
formálódik. (Tóth, 2017, Tóth, Kárpáti és Molnár, 2018). A vizuális kommuniká-
ció képességelemei: a vizuális megismerés: felismerés és értékelés; az alapos 
szemrevételezést követő elemzés, a kifejező vagy leképező alkotás és a képi 
problémamegoldás: absztrakció, 
szimbolizáció, modellalkotás, a ter-
vek, képmások kipróbálása, javítá-
sa. (Simon, 2015, Simon és Bubik, 
2016, Babály és Kárpáti, 2016). 

Hortoványi Judit „Öt rajz” diagnosz-
tikus és terápiás feladatsora ideális 
módszer a képi kommunikáció fej-
lesztése és a tanulók megismerése 
szempontjából egyaránt. (A mód-
szer alkalmazásáról képes bemuta-
tó itt.) Az alábbi képen az „Öt rajz” 
feladatsor rajzaiból látható össze-
állítás. 

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében

http://www.5rajz.hu
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Az öt rajzot bármely technikával (a legegyszerűbb színes filctoll- vagy ceruzarajz-
tól a festményig, fotó sorozatig, digitális grafikáig) bármely, az iskolában hozzá-
férhető módszerrel, egy kerettörténet elmesélése során készíttethetjük el: 

Egy képzeletbeli utazásra indulunk a saját hajónkkal, első feladat tehát 
a saját hajó megtervezése. 
Az út során nagy viharba keveredünk, hajótörést szenvedünk és partra 
vet minket a víz egy szigeten. Itt áll egy ház, mely menedéket nyújt. A ház 
a második rajz. 
Miután kipihentük magunkat a házban, elindulunk, hogy felfedezzük a 
szigetet. Találunk egy barlangot, benne két varázslatos tükröt. Az első 
tükörbe belepillantva a testünk képe helyett a saját szívünket látjuk, a 
szív rajza tehát a harmadik feladat. 
A másik tükörben saját magunkat látjuk elvarázsolt formában, ez a vá-
lasztott szimbólum önmagunkról. 
Amikor kimászunk a barlangból ott áll egy fa, mely alatt megpihenünk. 
Ennek lerajzolása az ötödik feladat. 
A történet végén a fa alatt elalszunk, és itt talál ránk a barátainkból vagy 
a családtagjainkból álló kutató expedíció, akik a hajótörés hírére a kere-
sésünkre siettek.” (Hortoványi, 2016)

A rajzokat narratív tartalmuk és közkeletű szimbólumaik alapján bármely 
pedagógus értékelheti. Részletes leírást találunk az értékelésről és a kipró-
bálás tapasztalatairól a szerző doktori értekezésében (Hortoványi, 2016).

http://ppk.elte.hu/file/hortovanyi_judit_disszertacio.pdf
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Két alkotás Hortoványi Judit „Öt rajz” feladatsorából. A jobb oldali rajz címe: 
Angyal, az alkotó magyarázata: „Tessék elhinni, hogy én belül igaziból jó va-
gyok!” A rajzok értékelési szempontrendszerét ld. Hortoványi, 2016, 169-173. old. 

Értékelési 
szempontok 

Mérsékelten problémás rajz 
(13-15 összesített pontérték) 

Problémát jelző rajz 
(16-21 összesített pon-
térték) 

1 pont 2 pont 3 pont 

Rajzlaphoz viszo-
nyított méret 

a rajz mérete arányos 
a laphoz viszonyítva 

túlzottan nagy rajz 
(a rajz a lap szélé-
hez ér vagy nem fér 
ki a lapra) 

túlzottan kisméretű 
rajz (kb. a rajzlap felé-
nél kisebb) 

Rajz elhelyezése 
a lapon 

arányos elhelyezés: 
rajz a lap közepén 
vagy enyhén oldalt 

rajz a lap jobb vagy 
bal oldalán (felező-
vonalhoz képest) 

indokolatlanul nagy 
üres tér (rajz a lap 
alján vagy sarokban) 

Vonal minősége játékos és egyedi 
megoldások a vonal-
vezetésben, verbális 
utalás a vonalak 
tartalmi jelentésére 

vonalvezetés a for-
mához és a tarta-
lomhoz illeszkedik, 
ívelt és szögletes 
vonalak témához 
kapcsolódó haszná-
lata, átlagos nyo-
máserősség 

a vonalvezetés érzelmi 
problémára utal: 

+ nagyon gyenge, 
rosszul látható, bi-
zonytalan vagy szálkás 
vonalak + túlzóan erős 
vonalak használata, 
nagy nyomaték, firká-
lás, rajzlap kiszakítása, 
tépés, lyukasztás 

Színhasználat tartalomhoz illő, 
konvencionális szín-
használat; a színek 
a rajz szerves részét 
képezik, a színezés-
nek tartalmat hang-
súlyozó szerepe vagy 
egyéni jelentése van  
(verbális megerősí-
tés) 

jelzés szerűen 
felbukkanó részle-
ges színezés, vagy 
firkaszerű színezés 

nem használ színe-
ket, fekete-fehér vagy 
grafitceruza rajz, vagy 
színek negatív tar-
talmat hangsúlyozó 
szerepe (pl. feketeség 
vagy vér és vérzés) 

Kidolgozottság 
és részletezés 

a rajz részletgazdag, 
ötletes, egyéni stílus, 
megjelenítés vagy 
absztrakció, szimbo-
likus ábrázolás 

a rajz átlagosan 
kidolgozott; a meg-
jelenítés, felületki-
töltés és részletezés 
a tartalomhoz illő 

a rajz összecsapott, 
kidolgozottsága felüle-
tes, hanyag, elnagyolt; 
elkerülő rajz, sablo-
nos, üres formák vagy 
fikaszerű rajzolás; vagy 
lényeges részletek hi-
ánya; (pl. emberi alak 
testrészei, ház ajtaja 
vagy ablaka, stb.) 

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében
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Expresszivitás, 
egyéni kifejező 
erő 

erős pozitív érzelmi 
töltés, expresszív 
megjelenítés, tudato-
san kifejezett érzel-
mek, egyéni jelentés-
tartalom vagy saját 
élmény megjelenése 
a rajzon (verbális 
megerősítés) 

gyenge kifejező erő, 
a rajz egyes részein 
beazonosítható ér-
zelmi jelentéstarta-
lom, azonban nem 
tartalmaz originális 
megoldásokat 

sablonos rajz, elkerülő 
válasz, nincs egyértel-
mű érzelmi töltés, a 
rajz üres és kifejezés-
telen; konkretizálás, 
sztereotip ábrázolás; 
vagy egyértelműen ne-
gatív tartalmi elemek 
(ezek felsorolását lásd 
az érzelmi töltésnél) 

Érzelmi töltés pozitív érzelmi töltés: 
vidám és játékos ér-
zelmek, szeretet, sze-
relem, öröm, jókedv, 
harmónia, biztonsá-
gérzet ábrázolása 

semleges rajz, nincs 
határozott érzelmi 
töltés; 

rendezett rajz, de 
nem egyedi, nem 
expresszív; vagy 
konkretizálás (film 
vagy könyv) 

negatív érzelmi töltés: 
+agresszív elemek, 
düh, fenyegetés, fájda-
lom ábrázolása 

+üres, hideg, depresz-
szív érzelmek 

+halált tematizáló 
ábrázolás 

+szorongás, félelem, 
fenyegetett vagy ve-
szélyeztetett helyzet 
ábrázolása; +(ön)gúny, 
karikatúra, morbid és 
groteszk ábrázolás 

Ez a rajzsorozat akkor igazán jó vizsgálati eszköz, ha mód van az alkotások 
megbeszélésére a tanulóval. Az osztályfőnök munkáját segíti, ha a rajzórán el-
készített öt képet megbeszéli – csakis önkéntes alapon! – az egész osztállyal, és 
a szakértői beavatkozást igénylő, aggodalomra okot adó alkotásokról a tanulót 
négyszemközt kérdezi. A beszélgetés során derül fény néhány egyéni jelkép 
értelmére, problémákra és a képeken megjelenő, jó vagy kevésbé szerencsés 
megoldási lehetőségekre is. A rajzokat az iskolapszichológus vagy nevelési ta-
nácsadó is segíthet értelmezni. A rajzolás lényege kötetünk témája szempont-
jából a fiatalok sokoldalú, izgalmas képi nyelvének megismerése, szimbolizáci-
ós képességük feltárása és felhasználása a tananyag megértetésében.

Vass Zoltán szerint a gyermek az emocionális sűrítést végez, amikor az élmény 
érzelmi elemeit feldolgozza. Az eredeti élmény lassan a képzetáramlás szélére 
sodródik, így enyhül a rajzolás során megélt feszültség, bár a konfliktus képi 

1. táblázat: Problémamentes és magatartási, tanulási problémákra utaló rajzok 
jellegzetességei. (Hortoványi, 2016. 172-173)
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nyomai ott maradnak a papíron. A tudatosult emlékek gyakran tartalmaznak 
érzékszervi-mozgásos sémákat is. Vass Zoltán három fontos élmény-elaborá-
ciós mechanizmust különböztet meg: 

 a primer elaborációt, vagyis az erősen átélt élmény első feldolgozását: „az 
élmény feszültségcsökkenés nélküli újrateremtése, a kívánt tárgy (cse-
lekvés) helyettesítése a képpel, esetleg annak társas sikerével.” (Gerő, 
2007, 40). „A gyermek tulajdonképpen a rajzában megjeleníti azt, amire 
vágyik, de megrajzolja félelmeit is. Azokban a rajzokban, amelyek primer 
elaborációs technikával készültek az emocionális feszültség megmaradt, 
az élményt tartalmazó motívumot a gyermek részletesebben alkotta meg 
a rajzban megjelenő más motívumokhoz képest, és a rajzot szemlélő 
egyén spontán figyelme is gyakran irányult ezekre a hangsúlyosabbnak 
tűnő motívumokra. (Vass, 2013, 671).

 a feszültségredukciót, az élmény intenzitásának csökkentését: élményát-
hangolódás során az érzelmi feszültség lírai hangulattá szelídül;

 az élménysematizálást, amelyben az esemény egyedi sajátosságai hát-
térbe szorulnak, és más, hasonló élmények kapcsolódnak a drámának 
megélt konfliktushoz. Egy „indulattalanítási folyamat” során képpé válik 
az erős érzelem, és a kép, ha jól sikerül, további – immár tisztán esztéti-
kai célzatú – rajzok sorát indítja el. (Vass, 2013, 670-673)

Ha több ilyen rajzi jegy is megjelenik, szakértői segítségre lehet szükség. Előtte 
azonban érdemes alaposan tájékozódni: lehet, hogy az iskolában tanult séma 
egyéni megjelenítése, vagy fáradtság, éhség a gyenge teljesítmény oka. Rajzi 
jegyek, amelyek az egészséges illetve a nagyfokú érzelmi problémákkal küzdő 
gyermekek alkotásait megkülönböztetik: 

Problématerület Rajzi jegyek gyerekeknél

Impulzivitás Az emberalak részeinek rossz, gyenge integrációja, 
aszimmetriája, átlátszóság, nagy alak, nyak elhagyása;

Bizonytalanság, elégtelenség 
érzése

Ferde alakok (12 foknál nagyobb mértékű), pici fej, levá-
gott kezek, kar, láb, lábfej elhagyása, groteszk, hatalmas 
figura;

Félelem Az arc, test, és/vagy végtagok, nyak besatírozása, össze-
zárt lábak;

Szégyenlősség, bátortalanság Kis figura, rövid karok a testhez szorítva, orr, száj elha-
gyása;

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében
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Visszahúzódás, levertség Kis figura, rövid karok, szemek elhagyása

Harag, agresszivitás Keresztezett szemállás, fogak, hosszú kar, nagy kéz, 
meztelen figura, genitáliák;

Gyenge iskolai teljesítmény 
miatti szorongás

Emberi test részeinek rossz integrációja (összerendezé-
se) (fiúknál 7, lányoknál 6 évesen), ferde alak (15 foknál 
nagyobb mértékű), groteszk, vagy hatalmas figura, 3 
vagy több emberalak spontán rajzolása, a száj, karok, 
test elhagyása.

2. táblázat: Érzelmi, hangulatszabályozási problémákkal küzdő gyermekek rajzainak 
jellemzői (Vass, 2013, 670-673)

8. kép: Családrajz az alkotó a rajzokhoz fűzött, értelmező szövegeivel. Forrás: Rajzelemzési 
Intézet: Családrajz: Mennyit értesz meg belőle? 

Az oktatás színtere, az iskola terei éppolyan erős vizuális kommunikációs érték-
kel bírnak, mint a képek a tankönyvekben, és a gyermeki szervezetre gyakorolt 
hatásuk annyira erős, hogy az iskolai környezet az egyik, a tanulási hatékony-
ságot leginkább befolyásoló tényező (Keszei, 2013). A „Tanító terek – Kívül-belül 
jó iskola” című kötetből megtudhatjuk, hogyan alakítható tanulást segítő térré 
pedagógiai döntésekkel és közös munkával szinte bármely iskola környezete a 
didaktikai megfontolások, a fizikai jellemzők alakítása és a helyi sajátosságok 
figyelembe vétele révén.

https://rajzelemzesi-intezet.hu/mennyit-ertesz-meg-a-csaladrajzbol-tesztlabor
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A didaktikai vetület az, amely a tervezés alapját képezi, és amely az 
összes többi vetületet is meghatározhatja: a didaktikai környezet a pe-
dagógiai törekvések, a tanulási programok és az ezek kapcsán alkal-
mazott módszerek, értékközvetítő, nevelő munkánk, intézményi külde-
tésünk és oktatási céljaink leképeződéséből áll össze. A fizikai vetület 
jelenti a fizikai tényezők (maga az épület kialakítása, anyagai, az általa 
nyújtott térélmény, illetve az olyan környezeti hatások, mint a levegő 
minősége, hőmérséklete, a fényviszonyok, színek, szagok) összességét, 
amelyek a tanulás alapfeltételét képező koncentrációt és a megfelelő 
élettani állapot fenntartását alapozzák meg. A fizikai vetület egyúttal 
behatárolja és keretbe helyezi a többi vetület hatókörét is. 

A technikai vetület azokat az infrastrukturális elemeket foglalja magá-
ban, amelyek A jó tanulási környezet tanuló környezetet hoz létre, és 
segíti a tanuló szervezetek kialakulását. Vagyis olyan hálózatos struk-
túrát teremt, ahol a szereplők együttműködése szinergiák képződését, 

9. kép: Egy örökbefogadás rajzos története. Forrás: Az örökbefogadottak nem születnek… Blog 
bejegyzés, Örökbe.hu, 2017. június 15.

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében

https://orokbe.hu/2017/06/15/az-orokbefogadottak-nem-szuletnek/comment-page-1/ 
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információk megosztását és újraértelmezését teszi lehetővé. 12 a ta-
nulás segítéséhez célszerűek, illetve elengedhetetlenek. Ezek milyen-
sége, minősége természetesen a didaktikai vetület alapján nyerhet ér-
telmet. A virtuális vetület egyre erősebben határozza meg a tanulást: 
ezt a hatást érdemes a tanulási környezet tervezése során kiaknázni. 
Nemcsak az IKT-alkalmazások, hanem az iskola teljes virtuális környe-
zete, szociális média és különböző platformok,1 nem utolsósorban sa-
ját honlapja révén kialakított imázsa tartoznak ide. A szociális vetület 
azt tükrözi, mennyire sikerül a lényegesen eltérő életkori sajátossá-
gokkal, szociokulturális háttérrel rendelkező csoportok bevonása a 
közös tevékenységbe (beleértve a pedagógusok és más felhasználói 
csoportok különbségeit is). Érdemes erre külön figyelmet fordítani, hi-
szen sokszor az infrastruktúra apró formálásával befogadóvá tehetjük 
fizikai környezetünket anélkül, hogy az intézmény értékközvetítő sze-
repe csorbulna. 

Végül, de nem utolsósorban, a helyi vetület az, amely abban segít, hogy 
a tanulás a valós, a hétköznapok során is előforduló, a tanulókat érintő 
(ezért motiváló) problémákhoz kapcsolódjon. A tanulási környezet he-
lyi vetülete a nemzeti, európai identitás kialakítása mellett más lénye-
ges nevelési szempontok – így a fenntarthatóság, az aktív állampolgári 
szerepre való felkészítés, hogy csak néhányat említsünk – alapját ké-
pezi.” (Réti szerk., 2011, 11-12.)
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Fizikai jólét Egészséges munkakör-
nyezet, testi igények, 
rekreáció

Szellőzés, szigetelés, a levegő minősége, 
megvilágítás és a természetes fény meny-
nyisége, színek, hőmérséklet, a mellékhe-
lyiségek elhelyezése és állapota, valamint 
elérhetősége, akusztika, a természeti 
környezettel való kapcsolat (például 
növények jelenléte), étkezési lehetőségek, 
hulladékgyűjtő- és tároló helyek elérhe-
tősége

Biztonság Megoldások vészhelyze-
tekre, a balesetmentes 
munkavégzés és az 
egyéni biztonságérzet 
biztosítása, elhatáro-
lódás és kapcsolat a 
környezettel, a torlódás 
és túlzsúfoltság elke-
rülése, a nyitottságot 
biztosító elemek

Tűzoltó készülékek, vészkijáratok, füstjel-
zők, riasztóberendezések, a biztonságot 
szolgáló egyéb felszerelések, közlekedés-
biztonság: kapuk, kerítés, lépcsők és liftek, 
közlekedőhelyiségek (folyosók), mellékhe-
lyiségek

Egyénre sza-
bottság

Otthonosság és befoga-
dó környezet, akadály-
mentesítést szolgáló 
megoldások

Kuckók, kényelmes terek, kisebb-nagyobb 
csoportok által használható, különböző 
méretű és elrendezésű terek, az egyéni 
díszítés lehetőségei, illetve a nemi, vallási, 
etnikai különbségek tiszteletben tartása

Közösség A tanuló szervezetté és 
a közös értékek mentén 
munkálkodó közös-
séggé alakulást segí-
tő terek, a közösségi 
használat lehetőségei, 
az iskola beágyazódása 
környezetébe

Aulák, csarnokok, színház- vagy díszter-
mek, étkezők, agoraszerű közlekedőterek, 
gyülekezésre, nagy csoportban való 
munkára alkalmas terek, iskolakert, 
udvar, sportudvar, testnevelésterem, 
sportcsarnok, lelátók, könyvtár, közösségi 
szolgáltatások, wifi, honlap

Tanuló kör-
nyezet

Az oktatás igényeinek 
való megfelelés: aktív 
részvételre, a tanulási 
folyamatba való be-
vonódásra inspiráló 
tényezők

A tantermen kívüli iskolai tanulás elér-
hetősége, változatos és flexibilis terek, 
a közösségi részvételre ösztönző és az 
együttműködésre inspiráló megoldá-
sok (faliújságok, pultok), közlekedőterek 
(folyosó vagy aula, mint kiállító-tanuló tér, 
learning street), a tantermek, szaktanter-
mek, laboratóriumok, könyvtárak, spor-
tudvarok és tornatermek, iskolaudvar

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében
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Olvashatóság Az iskolaépület tanul-
hatósága, tájékozódási 
lehetőségek, világos 
és könnyen megje-
gyezhető tértagolás, az 
épület prezentációja 
(ez jelenti a leen-
dő felhasználókkal 
történő folyamatos 
kommunikációt, de az 
épület használatának 
megtanítását is)

Átlátható alaprajz, világos, funkcionális 
terek, zsúfoltság- és torlódásmentesség, 
illetve az olvashatóság elemeinek 
alkalmazása (útvonal, határvonal, körzet, 
csomópont, iránypont)

Azonosulás Az iskola ethoszának és 
a település helyi jelleg-
zetességeinek repre-
zentációja, a felhasz-
nálók helykötődésének 
kialakítása

A helyi jellegzetességek megjelenése az 
épületben (formák, anyagok), az esztétikai 
szempontokat figyelembe vevő, a helyi 
igényeknek megfelelő, ugyanakkor előre-
mutató, nevelő, véleményformáló tér-
szervezés, egyensúly a modernitás és az 
időtlenség között, befogadó, ugyanakkor 
a helyi (illetve nemzeti, európai) azonos-
ságtudatot erősítő elemek 

Alkalmazko-
dó készség

A pedagógiai igé-
nyeknek megfelelően 
variálható, több célra 
alkalmas – ezáltal a 
használhatóság időtar-
tamát növelő kritériu-
mok

A tantermek flexibilis berendezései, alkal-
mazkodó, rugalmas épület, masszív, stra-
pabíró anyagok használata, jól kezelhető 
felületek és anyagok alkalmazása, tartós-
ság, multifunkciós, átalakítható terek

Fenntartha-
tóság

A környezeti fenntart-
hatósággal, a kör-
nyezetvédelemmel, a 
természeti környezet 
iránti érzékenységgel 
kapcsolatos szempon-
tok mellett az épület 
üzemeltetése, működ-
tetése, annak költségei 
és lehetőségei

Az ökológiai és a szénlábnyom csök-
kentése, energiahatékonyság, szigete-
lés, hatékony vízgazdálkodás, alternatív 
energiaforrások használata, környezetba-
rát, ugyanakkor tartós és karbantartható 
építőanyagok és díszítőelemek alkalma-
zása, természetes anyagok használata, 
a növényzet megfelelő megválasztása, a 
környék állatvilágának védelme (madár-
barát kert, vonulási útvonalak figyelembe-
vétele, vonulás segítése)

3. táblázat: A tanító terek funkciói. (Réti szerk., 2011, 13.)
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Az iskolai téralakítás nagyszerű példája a Budapesti Fazekas Mihály Általá-
nos Iskola és Gimnázium Tér-kommandója, amelynek diák tagjai rajztanáraik,  
Mészáros Zsuzska (2016) és vezetésével rendszeresen dolgoznak a patinás is-
kola diákbarát sarkainak kialakításán. A kuckószerű pihenő és tanuló sarkok és 
a tágasabb közösségalkotó terek megoldásai között vannak olyan egyszerű, de 
szép és kényelmes megoldások is, amelyek bármely iskolában megvalósítha-
tók – és olyanok is, amelyeken dolgozva, új, tervezői, tárgyalkotói, és más mű-
szaki pályák válnak érdekessé meg a térátalakító diákok előtt. A térátalakítás 
közösségi együttműködést igényel. Akárcsak a legtöbb kortárs munkahelyen itt 
is fontos az együttes ötletelés, tervezés és megvalósítás. 

10. kép: Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium Tér-kommandójának egyik 
műve: pihenő sarok az iskola folyosóján. Forrás: Mészáros, 2016.

Ezeket a kollaboratív készségeket fejleszti a Budapesti Fazekas Mihály Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban, Garamvölgyi Béla munkaközösség-vezető men-
tor tanár és Póczos Valéria művész-tanár szervezésében, a gimnázium rajz-
tanárainak együttműködésével 2019-ben először megszervezett, világszerte 
egyedülálló, alkalmi csapatokban alkotó gyermekeket együtt minősítő Fővárosi 
Komplex Rajzverseny. A versenyen nem az akadémiák rajzi stílusát és ábrázo-

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében

https://designped.com/2016/06/15/kesz-a-masodik-kozossegi-ter/
http://rajz-new.fazekas.hu
http://rajz-new.fazekas.hu
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lási színvonalát értékelték, hanem az ötletességet, a közös munkával készülő 
színvonalas alkotásokat. Ezek a tulajdonságok a munka világában alapvetően 
fontosak, fejlesztendők. A tervezés alapú gondolkodást támogató felkészülés 
után, hátrányos helyzetű diákjainknak is esélyt adhatnak egy sikeres megmé-
rettetésre, amely talán életre szóló pályaorientációs élménnyé válik.

11. kép: Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium Tér-kommandójának egyik 
műve: pihenő sarok az iskola folyosóján. Forrás: Mészáros, 2016.

A szociális hátránnyal élő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai problémák
A korai iskolaelhagyás és a végzettség nélküliség problémáját Fehérvári Anikó 
(2018) nemzetközi összehasonlító adatokkal, másutt bevált intézkedések és a 
helyzet kezelését célzó magyar tervek leírásaival ismerteti. Varga Júlia (2015) a 
problémák és az ezekkel sikeresen megbirkózó iskolák sajátosságait is elemzi. 
A korai iskolaelhagyás aránya azon 18–24 évesek arányát méri, akiknek nin-
csen középfokú (ISCED 3 szintű, szakmunkás vagy érettségi típusú) végzettsé-
ge, és nem is vesznek részt oktatásban vagy képzésben. Az Európai Unióban 
magasabb átlagértékről indult a korai iskolaelhagyók aránya, és ez folyamatos 
csökkenést mutat. Magyarországon a 2000-es években ingadozás, stagnálás 

https://designped.com/2016/03/08/terkommando-kozossegi-terek-az-iskolankba/#jp-carousel-1369
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után 2010-től növekedésnek indult a lemorzsolódók aránya, amely 2013-ban 
haladta meg először az uniós átlagot és azóta is fölötte van. Az iskolát be nem 
fejezők aránya szakközépiskola hároméves képzési időszakában akár 35-40 
százaléka is lehet a beiratkozottakhoz képest.

A lemorzsolódás intézményi okai:

  a tanulmányi eredmény (bukás, évfolyamismétlés, teljesítmény, iskol-
aváltás), 

  a viselkedés (korai szexuális aktivitás, eljegyzés, gyermekvállalás, drog-
és alkoholfogyasztás, bűnözés, kortárskapcsolatok milyensége, munka-
vállalás) 

  az attitűdök (meggyőződések, értékek, rövid és hosszú távú célok, önis-
meret), a szocioökonómiai háttér (demográfiai jellemző, fizikai és men-
tális egészség). 

A lemorzsolódás személyes okai:

  a család nem támogató (a családszerkezet, anyagi és oktatási erőforrá-
sok, család-iskola kommunikáció, családi hozzáállás, gyakorlatok), 

  az iskola nem támogató (a tanulók társadalmi összetétele, erőforrások, 
szervezeti jellegzetesség, iskolai gyakorlatok nem segítik a lemorzsoló-
dás csökkenését)  

  a közösségek nem támogatók (intézményes erőforrások, pl. gyermekvé-
delem, szülői kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok nem állnak rendel-
kezésre vagy nem elégségesek). Nincs személyre szabott fejlesztés, az 
intézmény buktatási gyakorlata nem segíti a rossz teljesítmény időbeni 
felismerését). 

A tanulóit sikeresebben oktató iskolák szemlélete inkluzív, a tanulási ne-
hézségekkel, szociális hátránnyal érkezők felzárkózását segíti. A pedagógusok 
képzettek az ilyen tanulókkal való munkában, szélesebb a pedagógiai szolgál-
tatások köre, és így kiterjedtebb és szorosabb kapcsolati háló, amely megelőzi 
a kihullást a szervezett tanulás rendszeréből. Ezekben az iskolákban az inno-
vációs hajlandóság is nagyobb, szívesen vesznek részt képzéseken, tanulnak 
új módszereket, melyek nemcsak a tanulók tudásszintjét, de a neveltségi szín-
vonalát is növelik.

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében
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A hátránykompenzációban sikeres pedagógusok ismerik a differenciált 
oktatás módszereit, képesek aktív tanulásra ösztönözni azokat is, akiket a 
családi otthonban nem buzdítanak erre. Szívesen alkalmaznak projekt ala-
pú és kooperatív módszereket, hogy az együttműködő tanulás eszköztárá-
val is fejlesszék a tanulók kommunikációs képességét. Alapvetően fontos 
eleme pedagógiájuknak a konfliktuskezelési technikák elsajátíttatása. A si-
keres hátránykompenzáló pedagógusok szélesítik értékelési gyakorlatukat, 
szívesen alkalmaznak új, a képekkel a szavaknál jobban bánó módszerek 
alkalmazására (Paál, 2019). Az iskolai értékelésben használt, a tanulók szá-
mára gyakran érthetetlen fogalmak megjelenítésével érzékletessé, kézzel 
foghatóvá válnak a tanulási célok, elérhetővé a fejlesztési szintek. Az önér-
tékelésre és tanári értékelésre egyaránt használható, a tanár és a diák kö-
zös, fejlesztve minősítő munkáját segítő értékelő lapokat bárki elkészítheti, 
hiszen nemcsak saját készítésű, de más forrásból származó rajzok, sőt fo-
tók is alkalmasak arra, hogy egy-egy fontos oktatási célt, képességfejlődési 
szintet megjelenítsenek.

A kormányzat a korai iskolaelhagyás elkerülésére nemzeti cselekvési tervet 
fogadott el (A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, 
2016). Ebben nyolc beavatkozási területet határoz meg, melyet Fehérvári 
Anikó (2018) tanulmányából rövidítve idézünk.

1. Korai iskolaelhagyással kiemelten érintett intézmények azonosítása, 
fejlesztése

 Az egységes minősítés alapján alulteljesítő iskolák azonosítását követő-
en célzott és differenciált fejlesztésük támogatása helyi szinten (képzé-
sek, modell értékű programok elterjesztése).

 Köznevelési intézményekben a heterogén tanulócsoportok nevelé-
sét-oktatását segítő módszertani fejlesztések és általános elterjeszté-
sük.

 Az iskolarendszer térségi fejlesztése, intézményeinek kijelölése, mód-
szertani és infrastrukturális fejlesztésük.

 Fenntartói és intézményi minőségirányítási rendszer kiegészítése a vég-
zettség nélküli iskolaelhagyás területére vonatkozó tartalmakkal.

 A korai jelző- és pedagógiai támogatórendszer működési feltételeinek 
megteremtése
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12. kép: Paál Zsuzsanna: Képes értékelő lap tanulói kiselőadásokat kísérő prezentáció 
értékelésére. Forrás: Paál, 2018

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében
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13. kép: Paál Zsuzsanna: Szöveges értékelő lap tanulói kiselőadásokat kísérő prezentáció 
értékelésére. Forrás: Paál, 2018
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2. Ágazatközi együttműködés fejlesztése ágazati, területi és helyi szinten

  Ágazatközi együttműködés erősítése egy kormányzati fellépést koordi-
náló szakmai testület felállítása révén (SZEF).

  Szektorközi tudásmenedzsment és tudásbázis építése

  Az iskolából végzettség nélkül lemorzsolódott tanulók, diákok visszave-
zetésének, reintegrációja céljából helyi és intézményi, különösen a szo-
ciális, az egészségügyi, a sport, a gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint 
a civil, gazdasági illetve a kulturális, könyvtári és muzeális intézményi 
együttműködések támogatása 

3. Helyi közösségi együttműködés fejlesztése, kreatív partnerség

 Intézmények külső kapcsolatai kialakításának támogatása (család-isko-
la, munkaadók, kortárs segítők, helyi oktatási intézmények, könyvtárak, 
múzeum jellegű és más kulturális intézmények): tanórán kívüli, iskolai 
programok, szolgáltatások támogatása. 

4. A pedagógusok és intézményvezetők felkészítése a korai iskolaelhagyás 
megelőzésére

 A pedagógusok külső és belső ellenőrzésének és értékelésének, vala-
mint a pedagógusminősítés rendszerének végzettség nélküli iskolaelha-
gyás szempontjából történő felülvizsgálata.

 A pedagógiai kultúraváltás elősegítése: új pedagógiai módszerek, tech-
nikák beépítése a pedagógusképzés anyagába

 Pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének a támogatása: peda-
gógus-továbbképzések, módszertani fejlődési lehetőség, a folyamatba 
ágyazott intézményi képzések, alternatív megoldások támogatása.

 Iskolavezetők felkészítése és az intézményvezetés támogatása. 

 Pedagógus munkavégzés támogatása, szaktudás és szakemberigény fel-
térképezése, hiányterületek meghatározása a köznevelési és szakképzé-
si intézményekben, a pedagógusok kiégésének megelőzése. 

5. Prevenció a korai gyermekkorban 

 Egészségnevelés, egészségfejlesztés, szűrés, korai diagnosztika és terá-
pia rendszerszerű működtetése ágazatközi együttműködés keretében. 

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében
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 A korai jelző- és pedagógiai támogatórendszer működési feltételeinek 
megteremtése. 

 A koragyermekkori ellátórendszer kiterjesztése, a koragyermekkori neve-
lést, fejlesztést támogató pedagógiai, könyvtári és egyéb kulturális prog-
ramok adaptálása, alkalmazása, a megvalósítás feltételeinek biztosítása 
minden kisgyermek számára. 

 Továbbképzések a kora gyermekkori intervencióval kapcsolatos új isme-
retek, új területek megismertetése céljából. 

 Oktatási szintek közötti átmenetek támogatása (Biztos Kezdet progra-
mok, bölcsődei ellátás különböző formái: bölcsőde, mini -, családi -, 
munkahelyi bölcsőde; óvodakezdés: családi nevelés és óvodai ellátás 
közötti átmenet, óvoda és iskola átmenet, alsó-felső tagozat átmenet, 
általános iskolai és középfokú oktatás átmenet, a szakképzésen belüli 
és a szakképzés-piac közötti átmenetek. 

6. Tartalmi kínálat, alternatív tanulási utak 

 Iskolarendszer térségi fejlesztése, az oktatási rendszer méltányosságá-
nak erősítése és a magasabb szintű iskolai szolgáltatás megteremtése 
érdekében. 

 A helyi igényeknek megfelelően komplex pedagógiai módszertan bizto-
sítása a minden köznevelési intézményben. 

 Tanulói kulcskompetenciák fejlesztése, tanulóközpontú nevelési-és ok-
tatási tartalmak fejlesztése, komplex pedagógiai módszertani programok 
alkalmazása, alap- és transzverzális kompetenciák fejlesztése, a digitális 
állampolgárrá válás elősegítése. 

 A képzési szerkezet rugalmasabbá, átjárhatóbbá tétele, a kínálat és a 
tartalom egyéni igényekhez igazítása, magántanulóvá válás lehetőségé-
nek felülvizsgálata. 

 Az oktatás világából a munka világába való hatékony és eredményes 
átlépés támogatása a munkaerő piaci kulcskompetenciák fejlesztése. 

7. Támogató szakmai szolgáltatások 

 Az egységes pedagógiai szakmai szolgáltatási rendszer fejlesztése, vala-
mint a segítő, pedagógusokkal együttműködő, mentor szerepet is betöl-
tő, a fejlesztéshez, helyi adaptációhoz és implementációhoz, követéshez 



41

és értékeléshez értő szakemberek számának növelése a köznevelési in-
tézményekben és a szakképzési centrumokban is. 

 Speciális, pedagógiai-szakmai szolgáltatási eszközrendszer fejlesztése, 
amely lehetővé teszi, hogy a köznevelési intézmények igényeiknek és 
szükségleteiknek megfelelő szakmai támogatást kapjanak pedagógiai 
munkájukhoz. 

 Mentorprogramok – mentorhálózatok kialakítása, működésük biztosítá-
sa. 

 A pedagógiai szakszolgálati ellátórendszer kapacitásainak bővítése, 
szolgáltatásainak kiterjesztése. 

 SNI ellátórendszer fejlesztése.

 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) együttne-
velést támogató szerepének erősítése: a tényleges igényekhez illeszkedő 
szakember-kapacitás szükségletek szerinti fejlesztése.

 Az Országos Kompetenciamérés tartalmi és módszertani kiterjesztése és 
adatainak hasznosítása a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemben. 

8. Monitoring 

 A monitoring rendszert alátámasztó mutatók meghatározása, a mutató-
rendszer kidolgozása átfogó és specifikus célokra egyaránt.

 Az érintettekkel kapcsolatos cselekvéshez szükséges, megbízható, nap-
rakész, az ágazatközi területeket is lefedő intézményi és helyi adatok 
vizsgálatának rendszeres elvégzése és eredményeik elemzése.

 Egyéni életutat követni tudó és a szükséges beavatkozást segítő statisz-
tikai és diagnosztikus célú jelzőrendszerek működtetése.

 A lemorzsolódást csökkentő programok értékelése, az eredmények visz-
szacsatolása. Stratégiaelemzés, szakpolitikai javaslatok elkészítése.

 Adatokon, tényeken alapuló, szisztematikus intézményfejlesztés a köz-
nevelési és a szakképzési intézményekben.

A cselekvési terv intézkedései a 2016-2020-as időszakra szólnak, megvalósítá-
suk jelenleg zajlik, túlnyomó részben Európai Uniós finanszírozásból. Ez a kötet 
a Cselekvési Terv 4. pontjához kapcsolódik, amely a pedagógusokat támogató 
képzések szervezésére hív fel. A rajztanítás alapelve, hogy a képi megjelenítés-

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében
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nek és a képalkotásnak kognitív fejlesztő szerepe van. Minden olyan kutatás, 
amelyben tudományos igényű mérést végeztek, ezt igazolja. Néhány példa a 
magyar szakirodalomból:

Tanulási, szociális és vizuális képességfejlesztő művészetpedagógia
Koltai Magdolna művész-tanár, szakfelügyelő az elsők között hívta fel a fi-
gyelmet a roma gyermekek kiemelkedő vizuális képességeire. A komlói szeg-
regátumban tartott rajszakkörben a szociális készségek kialakítása éppolyan 
fontos volt, mint a rajzolási, festési technikák elsajátítása. Koltai Magdolna és 
tanítványa, későbbi utóda a szakfelügyeletben és a szociális hátránnyal élők 
támogatásában, Baktay Patrícia megismerték a roma folklórt, beépítették a 
gyermekeket naponta körülvevő tárgykultúrát a vizuális nevelés műfajai közé. 
(Koltai, 1986, Baktay és Koltai, 1989). 

Macskássy Katalin rajzfilm rendező, aki az UNICEF-ben gyerekek jogai kiált-
ványhoz készült film magyar részét is elkészítette, 1976-ban a komlói gyerme-
kek alkotásai alapján alkotta meg a „Nekem az élet teccik nagyon!” című ani-
mációs filmjét. A filmben a mindennapi élet és a roma vallásosság gyönyörű 
és megrázó képei alatt a fiatalok a mindennapjaikról rajzolnak és beszélnek. 
„Én este félek egyedül menni a telepen, mert vannak, akik berúgnak. Világgá 
akartam szaladni, de utolértek. Csak a sötét szemük látszott. Rámegy a szesz a 
fejükre, és lebutítja az agyukat…” „Nekem a tavasz azért teccik, mert a meggy-
favirágok nagyon szépek, és a szaguktól be lehet rúgni…”„Amikor a nap lenyug-
szik, ki állíthatja meg? – ez a legszebb közmondásom…” 

A vizuális nyelv elsajátítása nem a művész pálya elképzelhetetlen magassá-
gaiba, hanem a képalkotással, festéssel kapcsolatos mesterségek felé terelte 
a gyermekek vágyait. Amikor arról szólnak, mit adott nekik a rajzszakkör, és 
hogyan képzelik el további életüket, reálisak a terveik. „Téglát veszek és felépí-
tem a házam, aztán villanyt veszek, csudaszép házam lesz, szoba, konyha, spájz 
meg egy sufni…” „Aranyérmet nyertem az indiai rajzversenyen. Talán ha nagyon 
fogok igyekezni, sikerülni fog, hogy pincérnő lehessek…” – mondják. A legte-
hetségesebbeket a kiváló rajzpedagógus tovább segítette, s közülük sok ma is 
aktív roma képző- és iparművész került ki. A többiek a feldolgozott traumákkal 
és papírra vetett reményekkel megküzdési módokat kaptak, énképük javult, 
érzelmi életük kiegyensúlyozottabb lett, reménykedve fordultak a felnőtt élet 
felé (Koltay, 1986). Kiss Virág érzékletesen és sok jó módszertani példával mu-
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tatja be a művészetalapú módszereket, amelyek vizuális nyelv kommunikatív 
és expresszív használatával hatnak a lélekre és az értelemre (Kiss, 2017).

Ribó Pongrácz Éva fiatal rajztanárként Koltai Magdolna vezetésével, Komlón 
indult el pályáján. Tanítványait együttműködésre, egymás tiszteletére és segí-
tésére tanítva, a szalagkép és a történetmesélő falfestmény sorozat kollabora-
tív alkotó technikáját dolgozott ki, amelyekkel a bátortalanok és a képi nyelvet 
ügyesen használók egyaránt fejlődhettek. „Komlón Koltai Magdolna szakfel-
ügyelő vezetésével egy kitűnő pedagógiai-művészi műhely működött, melyet 
a város kulturális vezetői és az anyaiskola is örömmel támogatott, hiszen ez a 
komlói műhely nemzetközi elismertségre tett szert. Tanítványaink a legjelentő-
sebb nemzetközi gyermekrajz versenyek díjazottjai voltak. A cigány gyermekek 
külföldi gyermekfesztiválok résztvevőiként elismerést vívtak ki mind szakmai 
felkészültségükkel, mind jólneveltségükkel.” (Pongrácz, é. n.) Ezt a művészette-
rápiás és rajzpedagógiai elemeket ötvöző munkát dokumentálja a „Madarak-
ból lettünk” beszédes című könyve (2001). 

14. kép: „Nekem az élet teccik nagyon!” című animációs film kockája. Rendező: Macskássy 
Katalin, 1976. Forrás: Lipcse, Filmarchívum.

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében

https://filmarchiv.dok-leipzig.de/en/film/?ID=11747&title=I+Think+Life%27s+Great+Fun
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„Nem mindegyik gyerek rajzolt vagy 
festett szívesen. Csakhogy a cigány-
gyerekeknek rendkívül fontos volt a 
közösség. És ha a közösség vezéregyé-
niségei „varázslók” voltak – azaz tud-
tak és szerettek rajzolni meg festeni 
–, akkor a többiek is őket utánozták. 
Így alakult ki az a „hierarchikus” meg-
nevezés, hogy a szakértőket „előrajzo-
lóknak” neveztük, míg a kisebb felada-
tok végzőit „kismestereknek” hívtuk. A 
gyerekek közt működött egy egészsé-
ges rend, mely fenntartotta a közössé-
get. Mindig volt vezető, mindig voltak 
vezéregyéniségek, akiket valamennyi-
en elfogadtak. Az elfogadás pedig az 
értékrenden alapult. Akit vezetőnek 
elfogadtak, az volt a legtalpraeset-
tebb, legügyesebb és legtehetsége-
sebb köztük. Ezek a tulajdonságok ál-
talában társultak a tehetség szerénységével és humorával.” (Pongrácz, é. n.)

Pécsre kerülve a felszámolt cigánytelepekről hatalmas lakótelepi háztömbök-
be került, helyüket a városban és az életben kétségbeesetten kereső gyerme-
keknek tartott szakköröket. . „A mi munkánk azonban nem magányos, hanem 
közösségi környezetalakító, tervezett és társadalmi szervekkel egyeztetett te-
vékenység volt. Megrendelőink iskolaigazgatók, társadalmi szervek, intézmény-
vezetők voltak, akiknek megrendelései mögött olyan emberek és szakemberek 
hívása volt, akik kívánták a környezet és a külső-belső építészeti miliő szí-
nessé, hangulatossá és funkcionálissá tételét. Funkciója van annak, ha egy 
betonfalakkal körbezárt gyermekjátszótér falait színes gyermekrajzok díszítik, 
mert azok sugárzó derűje visszahat a játszótéren tartózkodó gyerekekre és fel-
nőttekre.”

Hazai jó tapasztalataink régóta vannak a vizuális nevelés személyiségfejlesztő 
és hátránykompenzáló hatásáról, elsősorban L. Ritoók Nóra és az Igazgyöngy 
Alapítvány munkájának eredményeként (L. Ritoók, 2011a, é.n.). Az Alapítvány 

15. kép: Ribó Pongrácz Éva tanítványa:  
A sárgahajú. Forrás: Pongrácz, é.n.

http://www.tani-tani.info/102_pongracz
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széleskörű esélyteremtő 
munkát végez: családtá-
mogatás (étel, ruha, tűzi-
fa, gyerekgyógyszer stb. 
adományok megszerzé-
se, kiosztása) közösség-
fejlesztés, munkahely-
teremtés, önfenntartási 
képességek fejlesztése. 
Ezek között kiemelt sze-
repe van az oktatásnak. 
Berettyóújfaluban és kör-
nyékén nemcsak kifejező-
en és esztétikusan rajzol-
ni és festeni tanítják meg 
a gyerekeket, hanem a 
tanulásban nélkülözhetetlen feladattudatot, elsajátítási motivációt, és az is-
meretek képi megjelenítését is elsajátíthatják. A verbális kifejezésben kihívá-
sokkal küzdő tanulók sikeres vizuális alapú fejlesztésének kiváló példája a be-
rettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amely tizenkét 
Hajdú-Bihar megyei település gyermekeinek művészeti képzésével foglalkozik 
képző- és iparművészeti, illetve táncművészeti ágon, ezen belül grafika, festé-
szet, kézművesség, tűzzománc, kerámia és társastánc tanszakon. Az iskola az 
állami normatívából és adományokból gazdálkodik, alapítványi fenntartású. 

„Az iskola specialitása, hogy kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű és ci-
gány származású tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek művé-
szeti nevelésével. Oktatásunkat 2000 szeptemberében kezdtük. Intézményünk 
célja, hogy a személyiségfejlesztést a művészeti képzéssel ötvözve mind széle-
sebb gyermektömegnek biztosítunk alkotási lehetőséget. Számunkra a művé-
szeti képzés nem elitképzést jelent. Valljuk, hogy a művészet, az alkotás fejlesz-
tő hatása minden gyermek számára fontos és építő jellegű. Olyan készség- és 
képességrendszereket fejleszt, melyre a személyiségfejlődés szempontjából 
nagy szükség van, s melyre ugyanakkor a hagyományos általános iskolai okta-
tás egyre kevesebb időt és energiát fordít.” (Idézet az alapítvány weboldaláról).

16. kép: Ribó Pongrácz Éva és tanítványai, Pécs: az 
iskolaudvaron faliképeket alkotnak. Forrás: Pongrácz, é.n.

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében

https://igazgyongyalapitvany.org
http://www.tani-tani.info/102_pongracz.
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Az Igazgyöngy Alapítvány rajzpedagógiai modelljének középpontjában a kul-
turális hátrány leküzdése áll. Úgy temet esélyt, hogy autentikus módon, a fia-
talok élettapasztalataira építve tanít egyre újabb kifejezési formákat. A művek 
motívumvilága az ismert, szeretett környezetből táplálkozik, de megjelennek 
itt az álmok, mítoszok, jövőképek is. A módszer egyszerre fejleszti a pszicho-
motoros képességeket és a kognitív gondolkodást és a szociális képességeket 
is. (L. Ritoók, 2011a, 2011b). A hátránykompenzáló az oktatás számos területén 
hasznos módszereiről, a Magyar nyelv és irodalom tanítása kapcsán, így ír a 
„Szociális kompetenciafejlesztő és hátránykompenzáló vizuális nevelés” című 
összefoglalóban: 

A figyelemkoncentráció fejlesztését olyan feladat típusokon próbáltuk, 
melyeknek lépéseit, szabályait folyamatosan követniük kellett ahhoz, 
hogy a kész alkotás sikerélményéhez eljussanak. Minden lépés után 
volt valami olyan motiváló elem, ami vagy tartalmilag, vagy technikai-
lag lendítette tovább őket, újabb és újabb felhívó üzenetet tartalmazva. 

17. kép: Gyermekmunka, Igazgyöngy Alapítvány, Berettyóújfalu. Forrás

http://hivatlanul.com/az-igazgyongy-alapitvany-srs-jelentese/
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A logikai képességeket, olyan un. többmezős rajztípuson fejlesztettük, 
melyek részei között logikai kapcsolat volt és vagy információiban, vagy 
időbeliségében egy logikai láncra vannak fűzve. A vizuális memóriát 
játékos feladatokon fejlesztettük például maguk készítette memória 
játékokkal, ahol a páros rajzok elkészítése, a szemmérték, a megfigyelő 
képesség fejlesztését is szolgálta. 

Az ilyen típusú feladatok között sok olyan volt, ami a szimmetria ér-
zékeket fejlesztette, az összehasonlítás képességét gyakoroltatta, amit 
sok esetben a variációs képességek fejlesztésével is párosítottunk.  
A nagyobb gyerekeknél egyre több olyan tartalmi elemet kerestünk, 
melyekkel más tantárgyak ismeret anyagát érinthettük meg. Itt az alap-
felvetés az volt, hogy rajzolni csak arról tudok, amiről ismeretekkel ren-
delkezem. Mivel tematikai megkötések tekintetében a vizuális nevelés 
nagyon szabad, ezt a kapcsolódást könnyedén megtehetjük. Itt ismer-
tük fel azt is, hogy mennyire fontos a hátrányos helyzetű gyerekek ese-
tében az ismeretanyag vizualizálása, mennyit segít a bevésésben, ha az 
alkotással is párosul.” (L. Ritoók, é. n.)

17. kép: Gyermekmunka, Igazgyöngy Alapítvány, Berettyóújfalu. Forrás 18. kép: Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti iskola tanulójának festménye. Forrás

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében

http://hivatlanul.com/az-igazgyongy-alapitvany-srs-jelentese/
http://hivatlanul.com/az-igazgyongy-alapitvany-srs-jelentese/
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Jelentős létszámú tanulócsoportokat évekig vizsgáló amerikai kutatások bi-
zonyítják, hogy a művészetekkel való intenzív foglalkozás a gondolkodási ké-
pességet, a kreativitást és az együttműködő képességet egyaránt fejleszti, és 
hatással van más szociális képességelemekre is. (Goldman, Yalowitz és Wilcox, 
2016). Ebben a kézikönyvben nem térhetünk ki a részletekre, hiszen a cél a 
vizuális közlő nyelv sokoldalú felhasználásának népszerűsítése, nem a művé-
szetpedagógia fontosságának hangsúlyozása. A két téma azonban sok ponton 
összefügg. Ha az osztályfőnök lehetőséget ad a képi nyelven való beszédre, 
nemcsak árnyaltabb ismeretekhez jut a gondjára bízott tanulókról, de a mű-
vészetpedagógia területére lépve, elősegíti a vizuális kultúra térnyerését a 
rajzórák szűkre szabott keretein túl. Ha mindezt a rajztanár segítségével, vele 
együttműködve teszi, olyan hatás-együttes alakulhat, amely egyszerre segíti az 
önkifejezést és a gondolatokat rendszerező, kognitív fejlesztést. Ez az az irány, 
melyet a kortárs pedagógia egyre intenzívebben követ. (Kárpáti, 2018).

3. Vizuális kommunikációs műfajok a 
szemléletes, láttató tanításért:  
mire jó ez a könyv?
Célunk olyan hagyományos és digitális képalkotó műfajok és technikák meg-
ismertetése, amelyek az iskolákban rendelkezésre álló eszközökkel segítik a 
tanultak megértését és az önkifejezést, alkotást egyaránt. A kötet olvasói meg-
ismerik és elsajátítják a tananyagfejlesztésben és az oktatásban egyaránt al-
kalmazható vizualizációs technikák alapjait, s ezzel a hátránykompenzáció új 
és a tanulók számára vonzó lehetőségeit is. 

A kötet bármely szakos pedagógusnak hasznos, aki szívesen készítene vizuális 
elemekkel gazdagított tananyagot és segít abban, hogy az iskolákban egyre 
jobban elérhető digitális technológiát a pedagógusok hatékonyabban hasz-
nálhassák. saját tananyagaik fejlesztéséhez. Ez a kötet további (ön)képzési le-
hetőségek felé is utat nyit. A módszerek megismerésével a pedagógusok saját 
tananyag-fejlesztői munkájukat is gazdagíthatják, ha az itt bemutatott techni-
kákat alaposabban megismerik, a technikákra épülő pedagógiai módszereket 
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megértik, és kiválasztják közülük azokat, amelyek tanulóik igényeinek, iskolá-
juk lehetőségeinek és az oktatói habitusuknak is megfelelnek.

Póczos Valéria: Tanórai szemléltetés a prezentációkészítő alkalmazások és 
grafikus szoftverek képalkotó lehetőségeivel című írásából nemcsak az előa-
dást kísérő kép- és szövegsorozat esztétikus megjelenítésének szabályait is-
merhetjük meg jó példák segítségével, de új prezentációs műfajokat és esz-
közöket is. A technikán túllépve, a szerző bevezet az előadás, mint oktatási 
módszer megtanításába is, hogy a tanár és tanuló szemléletesebben és érthe-
tőbben cserélhesse ki gondolatait. 

Gaul-Ács Ágnes és Gaul Emil: Grafikus szemléltetés az iskolában című fejezete 
végig vezet az iskola képi kommunikációjának leggyakoribb formáin, és azt is 
bemutatja, hogyan alkalmazhatók ezek a szokásos figyelemfelhívás mellett az 
ismeretátadásban is. A javasolt megjelenítő módok különösen hatásosak, ha 
elvont fogalmakat, nehezen áttekinthető folyamatokat kell érzékletessé ten-
nünk.

Klima Gábor: Képi kommunikáció, állókép az oktatásban: fotográfiai műfajok, 
technikák címmel a fényképhasználat olyan módjait is bemutatja, melyek jóval 
túllépnek az illusztratív megjelenítésen. Az emlék-képek technikai és esztétikai 
jellemzőitől alapvetően különböznek a dokumentum- és szociofotók, amelyek 
megrázó és megvilágosító képet adhatnak tanítványaink mindennapjairól, - a 
nézőpontról, ahogyan ők látják a világot.

Tóth Zsuzsanna és Tóth Tibor: Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban 
című fejezete médiatörténettel kezdődik, amely a géppel segített képalkotás 
korszakainak szépen illusztrált, lényegre törő áttekintésével egyben azt is be-
mutatja, milyen média műfajokat, hányféle tantárgyban használhatunk oktató 
eszközként és élményt adó műalkotásként egyaránt. Az sokrétű és rugalmasan 
alakítható, esztétikai, szaktárgyi és személyes tanulságokat hordozó mozgófil-
mes feladatokat a magyar irodalom, a történelem, a mozgóképkultúra és a 
vizuális kultúra oktatásakor egyaránt használhatjuk.

Kovács Hajnalka és Gergelyné Kiss Melinda: Képi kommunikációs képessé-
gek fejlesztése hagyományos és informatikai eszközökkel: az Informatika és a  
Vizuális kultúra tantárgyak együttműködése című, kötetünket záró írása együtt-
működésre hív fel. A technikai jellegűnek vélt informatika tantárgy tananyagá-
ban számos képalkotó lehetőség rejtőzik, amelyet a vizuális kultúra tanárával 
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szövetkezve használhat ki igazán. A digitális kultúrához kötődő erős tanulói 
motiváció adott, s ezt a munkahelyeken elvárt, hatásos képi megjelenítés ok-
tatására, de a közösségi hálón megjelenített személyes üzenetek hatásosabbá 
tételére is használhatjuk.

Számos kutatás bizonyítja, mennyivel hatékonyabb, ha a humán és a reál szfé-
rát összekapcsolva, egymás hatását erősítve tanítjuk szaktárgyi óráinkon, és 
kapcsoljuk össze a projekthetek során az egymáshoz illeszthető ismeretanya-
gokat. Az integrációs elképzelésekhez sajnos gyakran tantárgy-összevonások 
tervei kapcsolódtak, pedig a jól megalapozott szakirányú ismereteket lehet 
csak értelmesen összehangolni, rugalmasan használhatóvá tenni egy olyan 
helyzetben, melynek megoldása több műveltségterületről igényel készségeket 
és tudáselemeket (Burnaford, 2007, Klima és Kárpáti, 2018). 

Ez a kézikönyv elsősorban a hátrányos szociális helyzetben élő tanulókkal fog-
lalkozó pedagógusoknak készült, de hasznos lehet mindenkinek, aki egyet-
ért azzal, hogy századunkban a képi nyelv szinte egyenrangú az írással és a 
beszéddel. Ahogyan műveljük anyanyelvünket, úgy kell csiszolnunk, fejlesz-
tenünk vizuális közlő nyelvünket is. A rajztanárok partnereink lehetnek ezen 
az úton, s ahogyan az életünk minden területét eléri és még a talmi informá-
ciókat is fényesebbé, izgalmasabbá teszi a látvány, úgy teheti hatásosabbá a 
hiteles tudást is az iskolában.

4. Irodalomjegyzék
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia (2016). Buda-

pest: Magyarország Kormánya. 
AFTA Arts Education (2013). Arts Education Navigator: Facts and figures. Wa-

shington: Americans for the Arts.  
Arnheim, Rudolf (1979): A vizuális élmény - Az alkotó látás pszichológiája. 

Budapest: Gondolat.
Arts, Education and Americans Panel (1977). Coming to our senses: the sig-

nificance of the arts for American education. New York: The McGraw-Hill 
Companies.

Babály Bernadett és Kárpáti Andrea (2016). Vizuális-téri képességek fejlesz-
tése. In: szerk. Tóth Péter és Holik Ildikó: Új kutatások a neveléstudomá-
nyokban. Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékköz-

http://www.kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%A9gzetts%C3%A9g%20n%C3%A9lk%C3%BCli%20iskolaelhagy%C3%A1s%20.pdf
https://www.miarted.org/pdf/AFTA-Arts-Education-Navigator-Facts-Figures.pdf  


51

vetítés és az értékteremtés világa. Budapest: MTA Pedagógiai Tudományos 
Bizottsága, Óbudai Egyetem és ELTE Eötvös Kiadó, 127-139. Teljes kötet

Baktay Patrícia és Koltay Magdolna (1989). Beszélő tárgyak. Budapest: Tan-
könyvkiadó.

Benedek, András and Nyíri, Kristóf (Eds., 2018): Vision fulfilled: Victory of 
Visual Learning. “Perspectives on Visual Learning” series. Budapest: Hun-
garian Academy of Sciences – Budapest University of Technology and 
Economics.

Bergmann Judit (2013a): Az agresszió képi jegyei 14-16 éves serdülők rajzain. 
Psychiatria Hungarica, XXVIII(1) 57-69. 

Bergmann Judit (2013b): Romák képi kifejezésmódjának vizsgálata és a roma 
gyerekek vizuális neveléssel való fejlesztésének irányzatai: szakirodalmi 
áttekintés. In: Benedek András, Tóth Péter (szerk.) Új kutatások a nevelés-
tudományokban: A munka és a nevelés világa a tudományban. Budapest, 
ELTE Eötvös Kiadó, 457-474. 

Bowen, D.H & Kisida, B. (2019) Investigating Causal Effects of Arts Education 
Experiences. 7(4), 2019. 

Burnaford, Gail (2007). Arts Integration Frameworks, Research & Practice. A 
Literature Review. New York: The Arts Education Partnership  

Catterall, James S. (2009). Doing Well and Doing Good by Doing Art: The 
Effects of Education in the Visual and Performing Arts on the Achieve-
ments and Values of Young Adults. Los Angeles/London: Imagination 
Group/IGroup Books. (Tartalmi összefoglaló) 

Deszpot Gabriella (2008). A művészetpedagógia lehetőségei a „különlege-
sen különbözők” iskolai és társadalmi befogadásában egy kutatás to-
vábbgondolása. Gyógypedagógiai Szemle, 2008(1), 38-50.

Deszpot Gabriella (2010). A komplex művészeti nevelés alternatív módszerei 
a hátrányos helyzetű cigány gyermekek énképének fejlesztésében és a 
nemcigány környezet attitűdváltozásában. In: Bábosik István (szerk.): Az 
iskola fejlődési tendenciái. Lybrum, Debrecen.

Fehérvári Anikó (2018). Korai iskolaelhagyás megakadályozását célzó stra-
tégiák, intézkedések. Előadás. Budapest: ELTE Neveléstudományi Intézet, 
Mindenki Iskolája program. 

Frasz, Alexis & Sidford, Holly (2017). Art making change – Mapping the land-
scape of socially engaged artistic practice. New York: Helicon Collabora-
tive. 

A vizuális nyelv szerepe a korai iskolaelhagyás megelőzésében

http://www.eltereader.hu/media/2016/12/UKN_2016_WEB.pdf
https://kinder.rice.edu/sites/g/files/bxs1676/f/documents/Investigating%20Causal%20Effects%20of%20Arts%20Education%20Experiences%201_0.pdf
https://kinder.rice.edu/sites/g/files/bxs1676/f/documents/Investigating%20Causal%20Effects%20of%20Arts%20Education%20Experiences%201_0.pdf
https://www.aep-arts.org/publications/info.htm?publication_id=33&PHPSESSID=d93be46ca9963dacada721eaf412387c
http://www.aep-arts.org/wp-content/uploads/2012/03/AEP-Wire-catterall.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03047/00040/pdf/EPA03047_gyosze_2008_1_038-050.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03047/00040/pdf/EPA03047_gyosze_2008_1_038-050.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03047/00040/pdf/EPA03047_gyosze_2008_1_038-050.pdf
http://mindenkiiskolaja.elte.hu/wp-content/uploads/2018/06/esl_szakmainap_20180608_Feh%C3%A9rv%C3%A1ri.pdf
http://artmakingchange.org/wp-content/uploads/2017/09/Mapping_the_Landscape_of_Socially_Engaged_Artistic_Practice_Sept2017.pdf
http://artmakingchange.org/wp-content/uploads/2017/09/Mapping_the_Landscape_of_Socially_Engaged_Artistic_Practice_Sept2017.pdf


52 Vizuális kommunikáció az oktatásban
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1. Bevezetés: látvány és magyarázat
A kép fogva tart bennünket. És nem tudunk szabadulni tőle, mert ott 
van a nyelvünkben, amely úgy tűnik, kérlelhetetlenül ismétli önmagát. 
(Wittgenstein, 1953)

Fogalmak megjelenítésének és a jelenségek megfogalmazásának kapcsolata
Az 1980-as években Howard Gardner kísérletet tett arra, hogy megkérdőjelezze 
a tudás elsajátításának addig elfogadott módját mely egyrészről szóbeli is-
mertetés, elmondás alapján történt, másrészt logikai-matematikai úton. Gard-
ner összetett intelligencia elmélete arra mutatott rá, hogy az emberek eltérően 
tanulnak, dolgoznak fel információkat, s hogy a tudás elsajátításához segítő 
módszerek széles skálán mozognak. (Gardner, 1985) Az 1990-es évek „képi for-
dulata” (Mitchell, 1994) az információáramlás lehetőségeit tágította, a művelt-
ség eléréséhez vezető utak gazdagítását jelentette a társadalmi és intézményi 
gyakorlatokban, beleértve a kommunikációs formákat is.

A ciklikusan ismétlődő generációs különbségeknek ellenére a gyermekek alap-
vető igényei és nehézségei nem változtak, de az ehhez szükséges eszközök és 
feltételek igen. Szakemberek véleménye szerint az 1920 után született nemze-
dékek hat generációra oszlanak. Az egyes korosztályoknak eltérő nézőpontjaik 
és kommunikációs stílusuk van, másfajta prioritások vannak jelen. A jelenleg 
közoktatásban lévő generáció (az 1995 után születetteket Z generációként szo-
kás emlegetni) digitális technológiához fűződő szoros viszonya magától érte-
tődő, hiszen születésüktől kezdve olyan világ veszi őket körül, melynek része 

Tanórai szemléltetés a prezentációkészítő  
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az egyre erősödő digitalizáció. „Digitális bennszülöttek”, akiknek nehézséget 
okoz a korábbi generációk ismeretmegosztását szolgáló kommunikációs for-
ma. Egyrészről, mert az információátadás a képekkel történő kommunikáció 
esetén (amely a Z generáció sajátja) nagyon felgyorsult, így hamar elvesztik 
figyelmüket és türelmetlenné válnak, hiszen szívesebben dolgoznak kép, hang 
és videó információkkal. 

Az már erősen kérdéses, hogy a párhuzamos információkat milyen szinten ké-
pesek kezelni: a multitasking két, vagy ennél is több tevékenység adott idő 
alatt történő párhuzamos végzését jelenti, amely a figyelem megosztását ered-
ményezi. Mindez történhet hagyományos, vagy digitális térben, illetve a ket-
tő ötvözeteként. Pedagógiai gyakorlatom alapján a diákok kevéssé képesek a 
megosztott figyelemre, egyes kutatások pedig kifejezetten károsnak tartják a 
fiatal generációra jellemző jelenséget. Ráadásként, a kognitív terhelés elmé-
lete (Sweller, 1980) arra is rámutat, hogy amennyiben az üzenet egy időben 
érkezik szóban és írott formában, az nehezíti az információfeldolgozást, hiszen 
nem tudunk egy időben írott és hallott információkra figyelni. Ellenben, ha 
bonyolult adatokat vizuális úton értelmezünk, miközben a tartalmi kérdéseket 
megvitató előadást hallgatjuk, erőteljesebb lesz az ismeretelsajátítás. Ezért is 
lényeges, hogy a bemutatásra kerülő képi prezentációban szereplő látványele-
mek ne oltsák ki egymást, valamint a kivetített látvány és a szóbeli magyarázat 
is egymás erősítésére szolgáljon, amely által megragadható és fókuszálható a 
figyelem.

Képzetalkotó vizuális ingerek szerepe a megértés folyamatában
A kognitív funkciók (figyelem, észlelés, memória) esetén rendszerekben kell 
gondolkodnunk. A tudás fejlődési szintjeit tanulmányozó kognitív taxonómiák 
(Bloom, 1956; Krathwohl, 2002) rendszerében gondolkodásunkat hat, lépés-
ről-lépésre bonyolódó szint határozza meg, melynek legalsó szintjén az emlé-
kezés áll. A hierarchikus rendszer minden további szintje erre a legalsóra épül. 
Amennyiben az emlékezet, vagy felismerés nem történik meg és nem hívható 
elő, a további fejlődési szintek sem léphetők meg.

A gyermekek kognitív funkciói, azaz az érzékeléstől a gondolkodásig terjedő 
megismerő funkciók fejlődése nem egyenletesen zajlik. A beszédértés, be-
szédképzés agyi területei szociális hatások révén fejlődnek melyben öröklött 
génjeink is segítenek, hiszen a beszédtevékenység egészen a prehistorikus 
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időkbe nyúlik vissza. Az olvasás bonyolultabb művelet, ahol harminckét agyte-
rület összehangolt munkájára van szükség, elsajátítása Magyarországon csak 
az Eötvös József-féle 1868-as népoktatási tervezet óta vált általánossá.

A gyermekek többsége vizu-
ális ingeráradatban él, amely 
ráadásul nehezíti az egyes, ol-
vasáshoz elengedhetetlen ké-
pességek egyenletes fejlődését. 
A vizualitás, a tárgyak, esemé-
nyek, érzések és gondolatok, 
valamint fogalmak képi meg-
jelenítését jelenti, melynek ér-
telmezésében fontos szerep jut 
az érzéki megismeréssel szer-
zett tapasztalatoknak. Ezért is 
szükséges a gyermekek életkori 
sajátosságaihoz igazított vizu-
ális ingerek megfelelő megvá-
lasztása, tanórai alkalmazása. 
Az átgondolt és strukturált vizuális ingerek segítséget nyújtanak a gyerekeknek 
a tudáselsajátításban, hiszen a képek és ábrák által szemléltetett jelenségek 
és fogalmak könnyebben interiorizálhatók (magunkévá tehetők). A pusztán 
szöveges információkat tartalmazó prezentációk nehezebben követhetők, míg 
a látványhoz kötődő tartalom felidézése erőteljesebb, könnyebben előhívható.  
A színek és kontrasztok alkalmazása támogathatja bizonyos érzetek előidézését, 
amely által még inkább elsajátítható az ahhoz társított képzet.

Századunk, akár a vizualitás korszakaként is értékelhető, mivel annak domi-
nanciája átalakítja gondolkodásunkat, szemléletünket és értékítéletünket.

„A vizuális nyelv minden más kommu-
nikációs eszköznél hatékonyabban ké-
pes a tudást terjeszteni. Segítségével 
az ember tárgyiasított formában fejez-
heti ki és adhatja tovább tapasztalata-
it. A vizuális kommunikáció egyetemes 
és nemzetközi: nem ismeri a nyelv, a 
szókincs vagy a nyelvtan korlátait; egy-
aránt megérthetik írástudatlanok és 
művelt emberek. Tényeket és eszmé-
ket nagyobb mértékben és mélyebbre 
hatolva tud közvetíteni a vizuális nyelv, 
mint más kommunikációs eszközök.˝ 
(Kepes, 1979)
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1.1. A képi prezentáció, mint a felismerést segítő vizuális élmény
Mindent az érzékek elé kell állítani, amennyire csak lehetséges: a 
láthatót a látás, a hallhatót a hallás, a szagolhatót a szaglás, az 
ízlelhetőt az ízlés, a tapinthatót a tapintás elé. Ha valamit egyszerre 
több érzékszervvel is tudomásul lehet venni, azt több érzéknek is fel kell 
kínálni. (Johannes Amos Comenius, 1653) 

A prezentáció tárgyak, jelenségek, elvont fogalmak verbális és vizuális megje-
lenítése; olyan előadás, amely információk és gondolatok átadását szolgálja. 
A prezentáció alatti diaképek vetítése természetesen nem váltja ki a tanári 
magyarázatot, de a szóbeli megnyilatkozás memorizálását a vizuális és auditív 
ismerethordozók támogatják. A vizuális prezentáció nem jegyzet, hanem az 
előadást támogató képi közlés, melynek lényege a két elem összképében van. 
A képi prezentációk összképe segíti az adatok közti összefüggések rendszere-
zését, a különféle tudásanyagok élményszerű felismerésen alapuló felfedezé-
sét, eltérő tapasztalatok, gondolatok egységbe foglalását. 

1.2. A képi prezentáció tervezése
A képi prezentáció tervezése le-
hetőleg analóg módon történ-
jen: a gondolat rögzítését segí-
tő folyamatábrák, kulcsszavak 
vagy gondolattérkép (középre 
felírt cím és ebből elágazó fe-
jezetek, alfejezetek) papírra ve-
tését követően a mondanivaló 
szempontjából releváns ötle-
teket tartsuk csak meg. A sze-
lekció rendkívül fontos része a 
tervezés folyamatának. A kész 
struktúrát csak azt követően állítsuk össze, ha már kikristályosodott a pre-
zentáció felépítése. Egy vizuális prezentáció tervezése hasonló gyakorlat, mint 
egy festmény kompozíciójának kialakítása, melyhez a szerző tanulmányrajzo-
kat készít, de a végleges elrendezéshez csak a legjobb vázlatokat használja fel.  

A képi prezentáció célját kétféle irány-
ból érdemes vizsgálni: az előadó és a 
közönség részéről. 

Az előadó szempontjából három alap-
vető kérdést érdemes megfogalmazni: 
mit, miért és hogyan prezentálok. A kö-
zönség szempontjából a legfontosabb, 
hogy hogyan fogadom be a képi pre-
zentációt.

Tanórai szemléltetés a prezentációkészítő alkalmazások és grafikus szoftverek...



60 Vizuális kommunikáció az oktatásban

A festmény kompozíciós szempontjai közt szerepel a mű összképe, annak ki-
fejezőereje. Egy elkészült műalkotás tartalmi üzeneteihez a befogadók is lé-
pésről lépésre gondos elemzéssel juttathatók el. Hasonló folyamat zajlik egy 
vizuális prezentáció értelmezése és értő elemzése esetén is.

A strukturált mondanivalót és megfelelő logikai kapcsolódásokat támogató vi-
zuális prezentáció elkészítésére nincs jól bevált, követendő sablon, azonban 
vannak olyan vizsgálati szempontok, melyek kapaszkodóként szolgálhatnak 
annak elkészítésekor.

a. Milyen témákhoz érdemes prezentációt készíteni?
Minden olyan témához érdemes lehet képi prezentációt készíteni, ahol a meg-
értéshez vizuális kapaszkodókat tudunk felkínálni. Egyfajta „történetmesélést” 
alátámasztó diaképek sorozatáról van szó, melyek az előadást követően feli-
dézhetővé teszik az elhangzott ismeretet, legyen az teljesen elvont, absztrakt 
fogalom, vagy jól értelmezhető 
tárgyiasult forma. Az is igaz, hogy 
vannak olyan esetek, amikor a 
multimédiás eszközök használata 
indokolatlan lehet. Például, ami-
kor rengeteg adatot tartalmaz egy 
megvitatandó témakör, eredmé-
nyesebb az erről szóló jegyzet elké-
szíttetetése, vagy kiosztása, netán 
a téma csoportmunkában történő 
feldolgozása. Lényeges, hogy a képi 
prezentációk nem az adatok kivetí-
téséről szólnak, hiszen ki volna ké-
pes egyszerre az előadót figyelve a 
kivetített szöveget olvasni? Ameny-
nyiben a hallgatóság a szövegre 
fókuszál, nem tudja követni az élő 
beszédet, ahogy fordítva sem. A ki-
vetített diaképek az előadás során 
elhangzó mondatok alátámasztá-
sára szolgálnak, nem pedig annak 
megismétlésére. 

Nem javasolt az effektek használata
Nem segítik az értelmezést, zavarják a 

gondolatmenetet és elveszik a figyelmet a 
lényegről. A mozgóképi effektek kifejezetten 

rontják az előadás értelmezését. A hallgatóság a 
mozgó felületet idézi fel az előadást követően, 
nem pedig a lényegi mondanivalót. Az egymást 
követő diaképek letisztult, tartalomra fókuszáló 

megjelenése eredményesebb. 

Kiemelten fontos a prezentációban lévő 

képek jó minősége!
Ha nem megfelelő felbontású és színhelyességű 
a rendelkezésre álló képanyag, inkább vessük el 

annak használatát. 

Egy diaképen lehetőleg maximálisan 

6 szó szerepeljen
Ha idézetet szeretnénk kivetíteni, olvassuk is fel.  
Ne osszuk meg a hallgatóság figyelmét az olvasás 

és a szóbeli információk értelmezése közt. 
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b. Miért prezentálok?
A kérdést úgy pontosítanám, hogy miért használok képi prezentációt az előadás 
során? Fentiekben már bőven kitértem erre a kérdésre, azonban kiegészítem a 
gondolatot azzal, hogy mindamellett, hogy a képek által jobban memorizálható 
az előadás anyaga, egy esztétikusan megtervezett prezentáció vizuális élményt 
nyújt, fejleszti szépérzékünket. Hogy mitől válik a prezentációs anyag eszté-
tikussá, arra a hatodik pontban bővebben kitérek. Ha pedig az előadó szem-
pontját nézzük, számára mindenképp segítség a sorrendben levetített diaképek 
megléte, hiszen lehetőséget nyújt nem csupán a szóban elhangzó információk-
ra támaszkodni, valamint az előállított vizuális anyag emlékeztet a mondaniva-
ló tartalmára és sorrendjére. 

c. Hogyan prezentálok? 
A leglényegesebb annak ismerete, hogy milyen életkorú hallgatóságnak szól a 
prezentáció és mik hangsúlyozhatók számukra különféle tanórai helyzetekben. 
Célravezető előzetesen felmérni a hallgatóság preferenciáit, irányultságukat, el-
várásukat és szükségleteiket. Fontos a résztvevők létszáma is, hiszen egész más 
előadás szükséges egy osztály előtt, mint például vegyes korcsoportú, nagyszá-
mú hallgatóság előtt. Mindezek ismeretében javasolt a prezentáció összeállítása.

d. Hogyan történik a képi prezentáció befogadása?
A mondanivalót támogató látványelemek a tudás elsajátítását olyan módon 
segítik, mintha memóriánkban lévő „kapaszkodók” volnának. A befogadás ab-
ban az esetben sikeres, ha a mondanivalót támogató látványelemek üzenete 
egyértelmű és képes fenntartani a figyelmet. Ha túl sokat időzünk egy-egy dia-
kockánál, könnyebben elveszítjük a hallgatóságot, ezért érdemes úgy összeál-
lítani a prezentáció időtartamát, hogy a képek változatosan kövessék egymást. 
Vannak különféle prezentációs technikák, melyeket nem hivatott ez a szöveg 
ismertetni, de érdemes kipróbálni akár olyan radikálisnak tűnő prezentációk 
készítését, ahol mindössze 20 másodpercet foglalkozunk egy diakockával és 
a prezentáció összesen 20 diaképet tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy 6 perc 40 
másodperc alatt kell az elejétől a végéig jutnunk az előadásunkkal.1 Természe-
tesen nagy kihívás egy ilyen jellegű prezentációs anyag elkészítése, de meg-
lepően eredményes tud lenni olyan tanórai munka során, ahol rövid frontális 
előadást követően kezdik el a diákok az órai (alkotó)tevékenységet.

1 Pecha Kucha előadás
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2. A képekkel gazdagított prezentációk szerepe 
a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében
Ahhoz hogy az emberi agyban az ismeret elsajátítás működjön, a 
halántéklebenyben a fókuszált figyelmi folyamatok érettsége szükséges. 
Ehhez úgy juthatunk, hogy a gyermek fejlesztése már csecsemőkorban 
megkezdődik, valamint a mozgás fejlődésével óvodáskorban még inkább 
előtérbe kerül. A fejlődés szempontjából rendkívül fontos a mozgással 
egybekötött ritmikus mondókázás kreatív és sokoldalú alkalmazása, ahhoz 
hogy a gyermek megtanuljon háttérismereteket szerezni. Az agyban lévő 
memoriterek fontos célt szolgálnak, hiszen olyan sémákat alakítanak ki a 
gyermek gondolkodásában, amelyek segítségével építheti és bővítheti tudását. 
Az a fajta vizuális információbőség, amelybe a jelen generáció születik, 
gátja lehet az észlelésnek és a gondolkodásnak2. A fókuszált figyelem csak 
a homloklebenyi területek érettségével jöhet létre, ennek elakadása esetén, 
a gyermekek egy része csak bizonyos szintig képes kompenzálni. Mit jelent 
mindez? Azt jelenti, hogy azok a gyerekek, akiknél nem fejlődött ki a fókuszált 
figyelem relatív tartóssága, nehezen, szakaszosan, hosszabb idő alatt tudják az 
életkorukhoz illeszkedő tudásanyagot elsajátítani. Elsődlegesen tehát a fókusz 
megtartását kell hangsúlyozni náluk, a fókuszt pedig többféle inger együttes 
alkalmazása segítheti, de csak abban az esetben, ha azok nem „csábítják túl” 
az észlelést, mert az a már említett frontális blokk kialakításának veszélyével 
fenyeget. 

Az életkori sajátosságokat szem előtt tartott, megfelelően létrehozott vizuális 
prezentációk a tudás elsajátításának hatékony módjait segíthetik elő. 

Az ilyen prezentációk jellemzői: 

a. Fókuszált figyelem megtartását segítő lényegkiemelő képi megoldások: 
Ne alkalmazzunk zsúfolt diaképeket, sem az azon szereplő képek, sem 
szövegek túlsúlyával. Törekedjünk az információ letisztult és könnyen 
értelmezhető képi megfogalmazására. 

2  Frontális blokkot alakít ki az agyban, amely folyamatos biológiai orientációs reakciót vált ki.
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b. Az elhangzó ismeretanyagot és a gondolatmenetet szemléltető képi 
elemek alkalmazása. Bonyolult gondolatmenetek is leírhatók képekkel 
vagy ábrákkal.

c. Szöveges elemek helyett képi elemek gyakoribb alkalmazása.

1. ábra: infógrafika a szövegrészben tárgyalt folyamatok szemléltetésére

3. Lineáris és ettől eltérő felépítésű vizuális 
prezentáció szerkezeti jellemzői
A lineáris képi prezentáció jellemzője, hogy a gondolatmenethez rendeljük az 
egymást sorrendben követő diaképeket. A vetítés során a már kialakított szi-
gorú sorrendiségen változtatni nem tudunk, ezért érdemes pontos forgató-
könyvvel rendelkezni. Természetesen előző diakockára visszalépni bármikor 
lehetséges, de a struktúra adott.

Létezik a lineáris szerkezettől eltérő képi prezentációs szerkezet, amely egy-
szerre képes megjeleníteni a teljes tartalmat mindamellett, hogy kinagyítha-
tók a prezentáció diaképeket tartalmazó felületei. A fogalmak közti kapcso-
lódási pontok szépen felfejthetők a gondolattérkép-jellegű megoldásban.  
A gondolattérkép tárgya központi helyen van és a fő témák ebből ágaznak 
ki. Az ágak csomópontokban csatlakoznak, amelyek a témák/gondolatok közti 
kapcsolatokat jelzik.
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3.1. Tartalomhordozó elemek: szöveges, grafikus és multimédiás 
eszközök a prezentációban
a. Szöveges elemek 
A tipográfia a szöveges közlés megformálására szolgáló nyomtatott betűkkel 
foglalkozó művészeti ág, melynek célja betűtípusok és betűcsaládok kialakítá-
sa. A betűtípus olyan betűterv-sorozat, amely egy adott stílusban egységesen 
jeleníti meg a teljes ábécé minden betűjét. Ezek a betűrajzolatok a karakter-
készlet elemei. A betűtípust számítógépes környezetben fontként szokás em-
legetni, melynek francia eredete (fonte) a hajdani nyomászok ólomból öntött 
betűsorozatára utal. Egy fontban tárolt karakterek rajzolata egyazon tipográfiai 

3. ábra: lineáris szerkezettől eltérő prezentáció

2. ábra: lineáris szerkezetű prezentáció felépítése



65

jellegzetességeket mutat. A betűtípus kiválasztásakor nagyon fontos ügyelni 
arra, hogy a karakterkészlet ne csak az angol „írógép-betűkészlet” karakterei-
nek rajzolatát tartalmazza, ugyanis, ha az adott font nem rendelkezik a magyar 
ábécében szereplő ékezetes betűkkel, akkor megtörténik annak automatikus 
cseréje és a szöveg egységes stílusa szertefoszlik. Kifejezetten ügyetlen megol-
dásokat eredményez az ilyen fajta automatizált „segítség” ezért minden eset-
ben vessük el az ilyen fontok használatát. Megkülönbözetjük a raszterfontokat 
és a vektorfontokat. Előbbi csak néhány méretben használható, míg a vektor-
fontok (TrueType, OpenType, Graphite) karakterei bármely méretben megjele-
níthetők minőségi változás nélkül. A font karakterei használhatók dőlt (italic), 
kövér (bold) változatban is, ennek ötvözeteként, sok esetben egyéb változatok 
is elérhetők. Léteznek osztályozási kritériumok, melyek alapján a betűtípusok 
két változatot mutatnak: talpas (serif) és talpatlan betűk (sans-serif). A talpas 
betűk könnyebben olvashatók nyomtatott változatokban, ezért gyakori a hasz-
nálatuk könyvekben és folyóiratokban. Ezzel ellentétben a számítógép képer-
nyőjén gyakoribb a talpatlan betűk alkalmazása, mivel digitális környezetben 
működőképesebb. Különbséget teszünk arányos és aránytalan betűtípusok 
között is: az arányos betűtípusok esetén a karakterrajzolatok változó széles-
ségeket tartalmaznak, az aránytalanoknál ezek a szélességek állandók. Az ará-
nyos betűtípusok olvasása sokkal könnyebb, emiatt ezek használata javasolt. 
Gyakorta előfordul, hogy egy arányos betűtípusban a számok aránytalanok, 
ezért használatukra számokat tartalmazó táblázat tervezése során ügyelni kell.

A századok során rengeteg betűtípus-család alakult ki, melyek tartalmaznak 
vastagított (blackletter), talpas (serif) és talpatlan betűket (sans-serif), vagy 
díszítő betűtípusokat.

A blackletter, azaz vastagított betűképek jelentek meg először a nyomdagépek 
feltalálásával, hasonlítanak a középkori apátságok korabeli betűrajzaira. Há-
rom csoportjuk van:

• az óangol (Old English) betűkép, amelyet még Johannes Gutenberg is ké-
szített;

• a Schwabacher betűkép, melynek eredete a 15. századra vezethető vissza,
• a Frankfurt betűkép mely szintén a 15. századból eredeztethető és egé-

szen a második világháború végéig használták.

Tanórai szemléltetés a prezentációkészítő alkalmazások és grafikus szoftverek...
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A talpas (serif) vagy római betűképek négy fő csoporttal rendelkeznek:

 Reneszánsz betűrajzolatok, ahol a különbség a betűk vastagságában je-
lentkezik: ilyenek a Garamond, Centaur, vagy a Palatino betűképek is.

 Barokk betűképek, ahol a betűrajzolatok közti változatosság sokkal 
nagyobb: ide tartoznak a Baskerville, Times Roman, Georgia, Caslon és 
Plantin betűképek.

 Klasszicista betűképek, ahol vastagságuk mutat szembetűnő változato-
kat: ilyen a Bodoni és Century Schoolbook betűkép is. 

 Modern betűképek, amik gyakorta díszítőelemként jelennek meg: ilyen 
például a szinte teljesen szögletes Rockwell betűkép. 

4. ábra: Old English betűkép

5. ábra: Talpas betűk
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A talpatlan (sans-serif) betűtípusok a legfiatalabbak, a 19. századból szár-
maznak. Leginkább címsorokban fordulnak elő, ahol nem a folytonos olvasás, 
hanem figyelemfelkeltés a cél. Négy fő csoporttal rendelkeznek: 

 Groteszk betűképek a korai talpatlan betűk: ilyenek a Grotesque és a 
Royal Gothic betűrajzok is,

 Újgroteszk elnevezésű modernebb betűképek, mint például a Standard, 
Helvetica, Arial és Univers,

 Humanista betűképek, avagy a Gill Sans és a Frutiger,
 Mértani betűképek, mint a Futura vagy Spartan. 

5. ábra: Talpas betűk

6. ábra: Talpatlan betűk

3.2. A tipográfia szabályai a képi prezentációkban
Elsődleges szabály az olvashatóság: ahhoz, hogy a kivetített felületen szereplő 
szöveg olvasható legyen, legalább 24 pontos3 betűkkel kell dolgoznunk; ameny-
nyiben nagyobb teremben vetítünk, 30 pontos betűméret alá semmiképp ne 
tervezzünk. Ha nem olvasható a szöveg, élvezhetetlen a vizuális anyag. Fruszt-
rációt okoz a közönségnek, ezáltal a figyelmet is könnyen elveszíti az előadó. 
A szöveg olvashatósága nem csupán méret, hanem alakzat függvénye is, mivel 
az olvasást nem betűnként, értelmezzük, hanem szavakat fogunk fel.

A képi prezentáció készítésekor különféle betűtípusok közül választhatunk, 
amelyek tervezése komoly grafikusi feladat. Hangsúlyoznunk szükséges azon-
ban, hogy minden eset egyedi, tehát elképzelhetőek olyan sajátos megoldá-
sok, melyek felülírják az alább feltüntetett irányokat.

3  francia pont: 1 pont 0,376 mm; ettől eltérő angol mértékrendszer: 1pt = 0,351 mm
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Javasoljuk mindössze egy betűtípus alkalmazását, vagy határozott különb-
ségeket tartalmazó betűtípusok (maximum háromféle változat) választását.  
A különféle betűcsaládok vegyítése a prezentáció tagolása és szerkezete okán 
alkalmazható, amennyiben annak célja indokolja. A cím és a képi prezentáció-
ban szereplő szövegek határozott megkülönböztetését szolgálja egyrészt a be-
tűcsaládok keveréke, másrészt a méretbéli különbségek alkalmazása. Azonos 
betűcsaládba tartozó fontokat tehát ne használjunk, mert a köztük lévő kü-
lönbségek elenyészők lehetnek. A talpas betűk különféle betűrajzolatait sem 
szerencsés vegyítenünk, mivel ezekben a családokban a vonalvastagságok je-
lentik a legfőbb különbséget, valamint zavaró ezek vegyítése a kézírást utánzó 
változatokkal. A talpas és talpatlan lineáris betűtípusok (talpas és talpatlan 
szabályos mértani felépítésű betűk) vegyítése szintén nem ajánlott. Jól kever-
hetők azonban a változó vonalvastagságú lineáris típusok, valamint a kézírá-
sos, vagy dőlt típusok lineárisokkal.

7. ábra: Kép és tipográfia együttes alkalmazása
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A képi prezentációban szereplő betűtípus kiválasztása komoly feladat: lénye-
ges, hogy hangulatában illeszkedjen az előadás mondanivalójához és ne vonja 
el a figyelmet. Elképzelhető olyan képi prezentációs megoldás, ahol az adott 
kor hangulatát kívánja az előadó tükrözni a választott betűtípussal. Ezért is 
lehet lényeges a különféle típusok eredetének ismerete. Akár modern típusok 
közt is találhatunk olyan stiláris elemeket hordozó változatokat, melyek vala-
mely korszakot, vagy stílust tükrözik. Természetesen nem szerencsés, ha pre-
zentációban szereplő képek és a tipográfia nem illeszkedik egymáshoz, ezért 
ennek összképére is figyelemmel kell lenni.

A diaképeken szereplő szövegek szedési és tördelési szabályai közül 
leglényegesebb talán a szöveg egalizálása, ami az egymás után következő 
betűpárok optikai kiegyenlítését jelenti. Mivel a szövegek nagy méretben vannak 
kivetítve, feltűnő a betűpárok közti egyenlőtlen távolság, ami megzavarja a 
szöveg kompozíciójának egyenletes ritmusát. Címben, vagy csupa nagybetűs 
feliratoknál ügyeljünk a távolságok szoftver által segített4, vagy – ennek híján 
– manuális korrekciójára.

Lényeges szabály vonatkozik a szövegből kiemelendő fontos részek elkülöní-
tésére. Dőlt vagy félkövér, kövér betűk segíthetik a kiemeléseket, valamint a 
szövegközi kiskapitális forma vagy csupa nagybetűs (verzál) szedés. Az utóbbit 
inkább csak címeknél javasolt alkalmazni. A ritkítás a szövegben a betűpárok 
közti távolságok növelésére alkalmas, melynek használata kerülendő; hason-
lóképp nem javasolt aláhúzni a szövegben szereplő lényeges feliratokat.

A szöveg balra, középre, vagy jobbra zárása, netán sorkizárása a diakockák 
kompozíciós alakítása során dől el; a legfőbb szabály ezzel kapcsolatban, hogy 
annak alakítása konzekvensen segítse a mondanivalót. Lényeges, hogy a rövid 
szövegek esetén lehetőleg ne alkalmazzunk elválasztást. Kerülendőnek tartom 
azt a szövegalakítást, amikor a folyó szöveg függőlegesen, a betűk egymás alá 
írásával történik. Mozaikszavak magyarázata esetén lehet indokolt az említett 
megoldás, amennyiben a betűk vízszintes és függőleges irányba is összeol-
vasásra kerülnek. Érdemes a szöveg beillesztéséhez szövegdobozokat alakí-
tani és azok igazításával komponálni a szöveget a felületen. Képi kompozíció 
szempontjából a szövegdoboz is ugyanolyan kompozíciót alakító felület, mint 

4 Sok programban a betűtípus tartalmazza az úgynevezett alávágási táblázatot, amely megmutatja, hogy mennyire 
kell közelíteni, vagy távolítani egymáshoz a betűket. Amennyiben nincs alávágási tábla, manuálisan végezzük el a 
korrekciót.
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az ábra, vagy egyéb illusztráció, ezért annak mérete és befoglaló formája is a 
tervezés része.

A betűtípusokat úgy tervezik meg a grafikusok, hogy szimpla sorköz esetén se 
érjenek össze a betűk, de elképzelhető, hogy a címfelirat, vagy egyéb szöveg 
nagyobb sortávolságot kíván. Ilyen esetben a sorok közt manuálisan megfelelő 
térközt kell állítani.

A színek alkalmazása indokolt lehet a vizuális anyag készítésekor, de a szín 
kavalkád mindenképp kerülendő. Komplementer kontraszt alkalmazása során 
előfordulhat, hogy a kivetített kép vibrál, élvezhetetlenné válik a prezentáció. 
Javasolt egy szín (például 80%-os szürke háttér fehér szöveg kombinációja) és 
a fehér és/vagy fekete kontrasztjának alkalmazása. 

8. ábra: szöveges elemek szemléltetése

9. ábra: szöveges elemek szemléltetése
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b. Állóképi elemek 
A képi prezentációban lévő állóképi elemek legfontosabb célja, hogy az előa-
dást szemléltessék, elősegítve ezzel az elhangzottak befogadását. Az alábbi-
akban azokat az állóképi elemeket mutatom be, melyek vizuális prezentáció 
részeként alkalmazhatók:

» TÁBLÁZAT
Táblázatok létrehozására számos lehetőség van, mégis nagyon meggon-
dolandó, hogy mely esetben alkalmazzuk a prezentációban és milyen 
módon jelenjen meg. Ha rengeteg adatot kívánunk szemléltetni, akkor 
inkább kiosztva, papír alapon tegyük és a kivetített vizuális anyag a táb-
lázatban szereplő adatok értelmezésére szolgáljon. Az is felmérendő, 
hogy ilyen esetben szükséges-e alkalmaznunk a képi prezentáció lehe-
tőségét, vagy sem. Elképzelhető olyan helyzet is, amikor a kivetített vi-
zuális anyag maga az üres táblázat, és a hallgatóság feladata az, hogy a 
hiányzó adatok megadásával kitöltse.

» INFÓGRAFIKA
Alkalmazott grafikai terület, amely a rajz, fotó és szöveg együttes alkal-
mazására nyújt lehetőséget. Legfőbb célja az információközlés. Figye-
lemfelkeltő illusztrációs technika, melyben képi és szöveges elemek 
együttműködése nyomán sokkal befogadhatóbbá válik a prezentáció. 
Használhatjuk adatelemzésre, üzenet átadásra; mindemellett a megfe-
lelő minőségű infógrafika vizuális élményt nyújt. Négy nagy csoportba 
sorolható: adatvizualizáció, folyamat-, vagy magyarázó ábra, térkép, ösz-
szetett infógrafika.

» ADATVIZUALIZÁCIÓ
Napjainkban hatalmas mennyiségű feldolgozandó adattal kell megküz-
denünk és egyre több szakterületen jelenik meg annak igénye, hogy a 
beérkezett adatok befogadását megkönnyítse. Erre alkalmas a vizuális 
ábrázolás, azaz az adatok képi megjelenítése. Ha túl sok az illusztráció 
a vizualizált adatban, akkor az értelmezés akadályba ütközik, ha viszont 
az adatmennyiség túlzó, hasonló nehézségekbe ütközünk. Ahhoz, hogy 
érthetően vizualizáljunk adatokat, meg kell ragadni az eredmények esz-
szenciáját, a mondanivaló lényegét. Fontos megérteni, hogy mit takar-9. ábra: szöveges elemek szemléltetése
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nak az adatok, és hogy milyen folyamatok ábrázolására lesz szükség. Az 
ábrázolási módot ennek megfelelően kell kialakítani. Nagyon lényeges 
az infógrafikán belüli színek használata, azok kiválasztása. Vannak olyan 
tudományterületek, ahol egy adott jelenséghez már társítottak valami-
lyen színt, ezért azt kell felhasználni. A hideg-meleg kontrasztok jelen-
tést sugallók, ezért érdemes használatuk alapos megfontolása. 

» SZEMLÉLTETŐ ÁBRA

Gyakran van szükségünk arra, hogy megnevezzük egy összetett ábra ré-
szeit, vagy bemutassuk az ábrán lévő összefüggéseket. Az összes prezen-
tációkészítő program lehetőséget nyújt nyilak, valamint egyéb, az ábra 
értelmezését segítő elemek beszúrására. Egy szemléltető ábra lehet a 
megértést segítő rajz, esetleg fotó, amely valamely forma, vagy szerkezet 
képszerű ábrázolására hivatott.

» DIAGRAM
A diagram vizualizációs technika, amely információk szimbolikus repre-
zentálására szolgál. Diagramok segítségével táblázatban tárolt adataink 
ábrázolhatók. Sokféle diagramfajta létezik, de a leggyakrabban használ-
tak a kördiagram, vonaldiagram és oszlopdiagram. Táblázat helyett, vagy 
az abban szereplő adatok értelmezéséhez nagy segítséget nyújthat al-
kalmazása. 

10. ábra: fotóművészeti alkotás beillesztése képi prezentációba
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» FOTÓ, MŰVÉSZETI ALKOTÁS
elsődleges a beillesztett képek megfelelő minősége. A beillesztendő ké-
pek rövidebb oldala legalább 1500 pixel legyen, 72 dpi felbontással, JPG 
formátumban.

» ILLUSZTRÁCIÓ
Nyomtatott szöveg kiegészítését szolgáló kép, mely lehet grafikai alko-
tás vagy fénykép. A művészi illusztráció nem pusztán szemléltet, hanem 
átéléshez segíti a befogadót. Természetesen különféle alkotói szinteken 
értelmezhető az illusztráció, de célja minden esetben a megértés és be-
fogadás elősegítése.

11. ábra: illusztrációk beillesztése prezentációba, a 
feladatleírással együtt.

12. ábra: illusztráció és szöveges elemek együttes használata
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c. Mozgóképi elemek
A mozgóképek két csoportra oszthatók: animációra és videóra. Mindkét cso-
port jellemzője, hogy képi és hang összetevőkre bontható, habár azok a mul-
timédiás elemek is mozgóképnek tekinthetők, melyekben nincs hanganyag. 
A képi prezentációba illesztett multimédiaalkalmazásnak lehetnek technikai 
korlátai, ha olyan minőségromlást eredményez a beillesztés, melynek okán 
nem javasolt alkalmazása. Különféle mozgókép formátumok léteznek, melyek 
közül leginkább elterjedt az animált GIF, AVI és az MPEG szabványú formátum. 
Az animáció olyan mozgóképi elem, amely egymást váltó állóképek segítségé-
vel mozgást szimulál. Az ilyen állóképek lineáris egymásutánisága adott, ahogy 
képváltási sebessége is, mely által mozgásnak érzékeljük a kivetített látványt. 
Ezzel szemben a videó nem szerkesztett állóképekből áll, hanem egy külső 
eszköz segítségével előállított képsorozat. Egy előadás során gyakran indokolt 
és hasznos lehet a mozgóképi elemek használata, de a folytonosan szerep-
lő animált GIF-ek beillesztésével bánjunk óvatosan. Hasonló eredménytelen-
séghez juthatunk indokolatlan használat esetén, mint a kerülendő mozgóképi 
effektek beillesztése során.

d. Hangzó elemek
Léteznek olyan prezentációkészítő programok, amelyek tartalmaznak beilleszt-
hető hangzó elemeket, valamint saját médiafájl beillesztésére is lehetőséget 
nyújtanak. Hangzó elemek alkalmazása bizonyos esetekben nagyon is indokolt 
lehet, ezért érdemes ismerkedni a beillesztés lehetőségével.
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4. A prezentációkészítés az iskolai gyakorlatban
Különféle prezentációkészítő programok léteznek, melyek közül vannak 
desktop és online elérhetők. A desktop programok interneteléréstől függet-
len használhatók, miután feltelepítettük a számítógépre. Az elkészült fájlok 
adathordozón szállíthatók és akár más olyan számítógépen is fejleszthetők, 
amelyre az adott program telepítve van. Ezek a programok általában nem 
ingyenesek. Ha egyéni fontkészlettel dolgozunk, akkor az adathordozónkon 
azt is magunkkal kell vinnünk abban az esetben, ha a munkát máshol foly-
tatnánk.

Az online elérhető programok általában bizonyos szintig ingyenesen hasz-
nálhatók. Hátrányuk, hogy szükséges hozzájuk internetelérés, viszont ennek 
birtokában bárhol előhívhatók. Nem szükséges sem program telepítése, sem 
pedig adatok hordozása. Könnyen megoszthatók és olyan is előfordul, amelyet 
egyszerre többen is szerkeszthetnek.

4.1 Lineáris struktúrájú prezentációkészítő programok
a. Microsoft PowerPoint 
A PowerPoint a Microsoft Office cso-
mag része, melynek segítségével képi 
prezentációt készíthetünk. A prog-
ramválasztás és annak felépítése 
azért lényeges, mert gondolkodásun-
kat erősen befolyásolja, hogy egy-
mást követő diaképekhez rendeljük 
az előadás felépítését, vagy másfajta 
szerkezethez. A PowerPoint esetén 
egymást követő diaképekben gondolkozunk, így a bemutatandó tartalmat kép-
kockákhoz kell igazítanunk. Ajánlott az előadás vizuális anyagát papír alapon 
megtervezni, mielőtt a digitális munkát megkezdenénk.

A PowerPoint megnyitásakor beépített témák és sablonok jelennek meg, me-
lyek közül választhatunk. A téma olyan diatervet jelent, ahol előre felajánlott 
színeket, betűtípusokat, speciális effektusokat találunk, és azokat felhasználva 

A PowerPoint használata viszony-
lag egyszerű, könnyen elsajátítható. 
Azoknak javasolt, akik most kezde-
nek ismerkedni prezentációkészítő 
programmal és még bizonytalanok 
a diakép felületi elrendezésének ki-
alakításában.

Tanórai szemléltetés a prezentációkészítő alkalmazások és grafikus szoftverek...
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szabhatjuk egyénire sa-
ját képi prezentáción-
kat. A diaképek számát 
bármikor csökkenthet-
jük, vagy növelhetjük 
a meglévő stílust akár 
diakockánként alakít-
hatjuk. Teljesen üres 
felületet is választha-
tunk, amelynek dizájn-
ját magunk alakítjuk a 
felajánlott készlet se-
gítségével. Véleményem 
szerint az utóbbi – tehát 
a teljesen üres bemuta-
tó – választása eredmé-
nyesebb. A sablon alkal-
mazása csak látszólag 
könnyíti meg a munkát, 
valójában megköti a ke-
zünket. A prezentáció-
készítés előzetes tervezéssel jár, így nem lehetséges a tervezett tartalmat egy 
kész sablonba erőltetni Ha mégis sablont választunk, ne feledjük azt az előa-
dásunk tartalmához minél jobban igazítani, módosítgatni, plusz képi tartalmat 
beemelni. Az előadást készítők gyakran esnek abba a hibába, hogy olyan sab-
lont választanak, ami tetszik nekik, de sem a tartalom, sem az előadás szerke-
zete nem indokolja a választást. Ha a mondanivaló és a látvány nem koherens, 
a képi prezentáció sem hozza meg a kívánt eredményt. Gyakori a díszes háttér 
indokolatlan alkalmazása, ami tulajdonképp csak ront a tényleges információ 
befogadhatóságán. Gyakorlati példával élve: ha pozitív tartalmú üzenetet köz-
lünk, és mellé nem mosolygunk, hanem bosszúsan nézünk, a mondanivalónk 
nem lesz hiteles. Amennyiben a közlendőnk és a mimikánk ugyanazt sugallja, 
nem kérdőjelezhető meg az üzenet tartalma. Ugyanez történik a háttérkép ki-
választása esetén is: fontos, hogy „ráerősítsen” a tartalomra és ne térítsen el a 
témától.

13. ábra: prezentációs diák PowerPointban
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Érdemes a számítógépen prezentációnként mappát létrehozni, melybe a 
prezentációba illesztendő állóképi- és mozgóképi-, illetve hangzó elemeket 
gyűjtjük5. Ez a mappa tartalmazza a prezentáció szöveges részét, majd a kész 
prezentációt is. A szöveget a szintén Microsoft Office irodai programcsomag 
részeként ismert Word szövegszerkesztőben állítsuk össze, így tudjuk a legegy-
szerűbben bemásolni azt PowerPoint prezentációnk diaképeinek szövegdobo-
zába. A PowerPoint tartalmaz diagramokat, melyeket átalakíthatunk a közlés 
szándékának megfelelően. Az elkészített prezentáció tárolható, módosítható 
(módosítás esetén mindig mentsük el más néven, amennyiben az eredeti ver-
ziót is megtartanánk).

Egy diaképen belül is lehetséges a szövegek, ábrák időzítése, ezért a teljes tar-
talomnak nem szükséges egyszerre megjelennie. A bemutató anyaga kinyom-
tatható, de – véleményem szerint – felesleges, hiszen kiosztásra nem alkal-
mas, az előadónak pedig nincs szüksége rá. A PowerPoint lehetőséget nyújt az 
előadónak arra, hogy jegyzetet készítsen magának az előadáshoz, mindemel-
lett a soron következő dia miniatűr változatát is láthatja. A közönség a kivetí-
tőn mindebből semmit nem észlel, mert a jegyzet tartalma csak a számítógép 
monitorján jelenik meg. A projektorral kivetített látvány a képi prezentációt 
mutatja. Az előadói nézet használata javasolt abban az esetben, ha hosszadal-
mas előadásra készülünk és nem jegyeztük meg a diaképek egymást követő 
sorrendjét, vagy a tárgyalt szövegrész szóbeli ismertetéséhez van szükségünk 
jegyzetre. Ilyenkor nem kell külön nyomtatott, vagy kézzel írt előadói jegyzet, 
hiszen a monitorról leolvashatjuk azt. Az előadói nézet könnyen kikapcsolható 
abban az esetben, ha valakinek a monitorról szeretnénk a tartalmat megmu-
tatni.6 

Ez a program jó gyakorlóterep, de korlátozottak a grafikai lehetőségei. A képi 
prezentációban szereplő ábrák gyakorta egyéb grafikai programban7 készülnek, 
mert esztétikai értékük így magasabb, de a PowerPoint is rendelkezik képszer-
kesztő funkciókkal. Módosítható a fényerő, kontraszt, élesíthető és lágyítható 
a kép valamint alakzatra vágható, színezhető, és a kép háttere is eltávolítható. 
Gyakran „öszvérszerű” megoldásokat születnek, emiatt érdemes ismerkedni 
egyéb képszerkesztő grafikai programokkal is.

5 Az 2010-es PowerPoint az alábbi videoformátumok lejátszását támogatja, feltéve hogy a formátumhoz tartozó ko-
dek telepítve van: Adobe Flash Media (.swf), Windows Media fájl (.asf), Windows videofájl (.avi), filmfájl (.mpg vagy 
.mpeg), Windows Media videofájl (.wmv). Továbbá az .mp4, a .mov és a .qt kiterjesztésű videofájlok is lejátszhatók 
a PowerPoint programban, ha a megfelelő lejátszó telepítve van.

6 A prezentációkészítés technikai részleteiről bővebben az alábbi linken lehet tájékozódni.
7 vektoros, pixelgrafikus, effektek, feliratozás, kollázs

Tanórai szemléltetés a prezentációkészítő alkalmazások és grafikus szoftverek...

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/voros_peter/ch10.html 
https://inkscape.org/release/inkscape-0.92.4/
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.fotor.com/
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b. Canva https://www.canva.com/ 

A Canva olyan lineáris szerkezetű on-
line prezentációszerkesztő program, 
ami designerek által készített sablo-
nokat ajánl. Ezek a sablonok teljes 
mértékben módosíthatók, személyre 
szabhatók; kész és módosítható rá-
csok, keretek, alakzatok, illusztrációk, 
ikonok, diagramok, képek emelhetők 
be a prezentációba. Vannak ingyene-
sen hozzáférhető sablonok és fizetős 
témák, de az ingyenes verzió is tökéle-
tes megoldást nyújt a képi prezentáció 
igényes és ízléses elkészítéséhez. Fel-
tölthetők saját képek, bár mozgóképi 
és hangzó elemek az ingyenes verzióba 
nem illeszthetők be.

Hasonló elővigyázatossággal kell alkal-
mazni a kész sablonokat, mint a Po-
werPoint esetén, de ezek a sablonok 
nagyon könnyen variálhatók, átszabha-
tók, akár teljesen elhagyhatók. A Canva 
segítségével nem csupán képi prezen-
tációk készíthetők. Sablonokat ajánl 
plakát, szórólap, blog szalagkép, e-mail 
fejléc, névjegykártya, A4-es dokumen-
tum, levél és levél fejléc, magazinborí-
tó/könyvborító, oklevél, önéletrajz, évkönyv, infógrafika, logó, brosúra, címke és 
még számos más témában. Aki már dolgozott prezentációkészítő programmal, 
hamar rá fog érezni a használatára. Ha elérjük a készíthető diaképek maximális 
számát, könnyedén folytathatjuk a munkát másik fájlnévvel, az eredetiről máso-
latot készítve. A letöltött pdf formátumú prezentáció-fájljainkat pedig egybefűz-
hetjük egy másik online alkalmazással.8 

8  https://smallpdf.com/merge-pdf 

A Canva prezentációkészítő fe-
lületét mindenképp érdemes ki-
próbálni, mert izgalmas a hasz-
nálata és számos prezentációs 
sablon követendő példát mutat.

14. ábra: prezentációs diaképek  
a Canva-ban

https://www.canva.com/
https://smallpdf.com/merge-pdf
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A Canva-ban a prezentációba illesztett képeinket is szerkeszthetjük. (verzióvál-
tás esetén természetesen több funkciót használhatunk) Számos szűrő haszná-
lata mellett, lehetőségünk van a fényerő, kontraszt, telítettség, tónus beállítás 
mellett effekteket is alkalmazni.

Nagyon lényeges, hogy a Canva olyan szövegdobozokat kínál, ahol a különfé-
le betűtípusok már összeillesztve jelennek meg. Tehát ajánlatokat nyújt azok 
együttes használatára. Természetesen ezek is módosíthatók, de irányt mutat az 
eltérő változatok vegyítésének lehetőségeire. A betűk méretezve vannak, így ha 
prezentációkészítő sablonba lépünk, valószínűsíthető, hogy nem jelent majd 
gondot a betűfajták olvashatósága.

Azonban megvan benne a „túlcsábítás” veszélye is a nagyszámú felkínált igé-
nyes megoldás okán. A PowerPointtal ellentétben – ahol egy sablonon belül 
több „család” jelenik meg – a Canva-ban oldalak vannak: borítóképpel, köz-
tes- és záró képpel. Egyáltalán nem biztos, hogy mindre szükségünk lesz, vagy 
pont ellenkezőleg: többre lesz szükségünk, mint amennyit a sablon tartalmaz. 
Lehetőségünk van egy diakép duplikálására, többszörözésére, egyéni alakítás-
ra és törlésre. Ne ragaszkodjunk görcsösen az eredeti diaképek felhasználá-
sához, hiszen minden átalakítható a saját tartalomnak megfelelően. Fogjuk 

15. ábra: prezentációs diaképek a Canva-ban

Tanórai szemléltetés a prezentációkészítő alkalmazások és grafikus szoftverek...
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fel játékosan a képkockák módosítgatásának lehetőségét: a képek egymás 
elé- és mögé rendezhetők, akár átlátszóvá is tehetők. Viszonylag egyszerű-
en készíthetünk látványosabb és eredményesebb prezentációt a Canva-ban, 
mint a PowerPoint-ban, ám az ingyenes verzió számos hasznos funkciót nem 
tartalmaz. Érdemes mérlegelni a döntést és az előadás stílusához illeszteni a 
programhasználatot. Ha az időzített vetítés fontos számunkra, akkor a Power-
Point megkönnyíti az előadásunkat ezzel a funkcióval, de a lineáris szerkezet 
adottsága mindkét esetben egyező. Lényeges, hogy a Canva nem telepíthető 
a számítógépre, mert online alkalmazás, így bárhonnan elérhető, ahol inter-
netkapcsolattal rendelkezünk. Ha nincs nálunk a prezentáció, akkor is hozzá-
férünk online.

4.2 Eltérő felépítésű vizuális prezentáció – a gondolattérkép
a. A Prezi dinamikus felülete https://prezi.com/hu/ 

A Prezi egy Flash-alapú, online elérhető 
prezentációs szoftver, ami azzal a céllal 
jött létre, hogy az oktatásban haszná-
latos lineáris gondolkodásmód helyett 
teljes képet és összefüggéseket kínál-
jon. A készítők állítják, a linearitás nem 
egyezik gondolkodásunk struktúrájá-
val, sokkal inkább a kapcsolódási pon-
tok és az összefüggések lényegesek, 
hiszen gondolkodásunk is ilyen módon 
épül fel. 

A program alapvető koncepciója a zoo-
molás, azaz ráközelítés a diaképre, amely 
lehetővé teszi, hogy a lineárisan elme-
sélt történetek helyett, a „térben” lehes-
sen történeteket előadni, felfedve ezzel 
a már említett kapcsolódási pontokat és 
összefüggéseket. Az előadás alapja egy 
interaktív vászon, ami segítséget nyújt a 
párbeszédek és a közös gondolkodás ki-

Más struktúrájú  
felkészülést kíván,

mint a megszokott, fokról fokra 
építkező lineáris rendszer. 

A felület olyan, mint egy 

gondolattérkép.
Olyan előadásokra alkalmas, 

ahol a beszélgetésen, 
gondolatok közti 

összefüggéseken van a hangsúly. 

Mikor érdemes  
Prezit használni?

Ha előadásunkat nem lineáris 
struktúrában szeretnénk 

felépíteni.

https://prezi.com/hu/
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alakításában. Mivel online alapú, a számítógépre nem kell szoftvert telepíteni. 
A felhasználók – hasonlóan a Canva-hoz – bárhonnan elérhetik saját prezen-
tációikat, módosíthatják, lejátszhatják, bemutathatják a közönségnek. A készí-
tőt nem korlátozza a diaképek egymás után következő rendje, bár a felületet, 
melyre az információ kerül, hasonlóan nevezhetjük akár diának is. Nem a fe-
lület megnevezésén, hanem annak kötetlenségén van a hangsúly. A Preziben 
is vannak előre gyártott stíluscsomagok, melyek felhasználhatók a prezentáció 
elkészítéséhez. A Prezi ingyenes verziója elegendő az oktatói munkához, de 
lényeges, hogy a prezentációink nyilvánosak lesznek.

16. ábra: prezentációs dia a Preziben

17. ábra: prezentációs dia a Preziben

Tanórai szemléltetés a prezentációkészítő alkalmazások és grafikus szoftverek...
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Tapasztalatom az, hogy akkor érdemes a Prezi szoftvert használni, ha az előa-
dásunk is másfajta szemléleti vagy gondolkodási struktúrát kíván. A felület 
olyan, mint egy gondolattérkép; ha olyan előadást tervezünk, ahol a beszél-
getésen, gondolatok közti összefüggéseken van a hangsúly, akkor nagyon is 
alkalmas ez a szoftver. Az előadótól is eltérő, asszociatív gondolkodásra épülő 
felkészülést kíván, mint a megszokott fokról fokra építkező lineáris rendszer. 
Véleményem szerint, bizonyos típusú prezentációkhoz egyáltalán nem alkal-
mas. A dinamikus közeledő és távolodó megoldás felesleges és elveszi a hang-
súlyt a lényegi mondanivalóról. Nagyon letisztult struktúra kell ahhoz, hogy 
működőképes prezentációt készítsünk. Ráadásul időigényes az előadás elké-
szítése. Több olyan Preziben készített prezentációt láttam és hallgattam már, 
ahol megmaradt a lineáris szerkezet. Voltaképp semmiben nem különbözött 
a korábban ismertetettektől: az előadó a design által kívánt eredményt elérni, 
de a designt nem a célnak és a közölni kívánt tartalomnak megfelelően hasz-
nálta. Mielőtt elkezdünk a Prezi szoftverben prezentációt készíteni, döntsük 
el, hogy milyen szerkezetre van szükségünk a sikeres előadáshoz. Készítsünk 
rajzokat és jegyzeteket hagyományos módon. A Prezi elé semmiképp nem java-
solt úgy leülni, hogy hiányzik a kész struktúra. Csakis annak megléte biztosítja 
számunkra a gördülékeny munkát és az értelmes felhasználást, valamint az 
elvárt eredményt.

5. A design: tartalom, funkció és esztétikum
A képi prezentáció designja soha nem a dekorációval egyenértékű, hanem a 
strukturált mondanivaló és logikailag együvé tartozó elemek, logikai kapcsola-
tok konzekvens, letisztult megjelenítését jelenti. A design a funkcióról szól és 
nem a díszítésről. Hangsúlyozom a funkció és esztétikum kapcsolatát, ugyanis 
az öncélúan előállított és beillesztett, üres teret kitöltő formaelemek, az ese-
tek túlnyomó többségében az esztétikai minőség romlását eredményezik. Nem 
pusztán feleslegesek, hanem elveszik a figyelmet a képi prezentációban sze-
replő lényeges elemekről, ezáltal rombolják annak értékét. Merjük felvállalni, 
hogy a prezentációnkban minden a megértést támogatja. A mozgó, animált 
figurák alkalmazása kifejezetten hátrányos. Az egyszerű és letisztult diaképek 
hatnak leginkább erőteljesen. Nagyon hatásos a kulcsszó kivetítése a témához 
illeszkedő háttérrel, vagy azt támogató ikonnal. Amennyiben fotót használunk, 
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abból csak a lényeges elemeket mutassuk meg, a feleslegest vágjuk ki belőle, a 
túlzsúfolt diaképek ugyanis nehezen fogadhatók be. Ha mindenképp egy dián 
akarunk megmutatni mindent, akkor érdemes a Prezi prezentációkészítő szoft-
vert alkalmazni. A szöveges elemeket szövegdobozba helyezve tudjuk moz-
gatni a prezentáció készítésekor a felületen, amely kompozíciós szempontból 
hasonlóan képként értelmezendő. A vizuális anyag csak az előadással együtt 
értelmezhető. Ennek értelmében a záró diakép sem a „Köszönöm a figyelmet!” 
felirat, hiszen az szóban is elhangzik, nem szükséges kivetíteni. Inkább egy 
olyan képet válasszunk zárásul, mely visszautal az elhangzott előadásra, vagy 
próbálja egyetlen képben az előadás esszenciáját megragadni.

Tanórai szemléltetés a prezentációkészítő alkalmazások és grafikus szoftverek...
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6. A vizuális prezentáció összhangja
Az összhang az előzetes tervezés függvénye. Ha az előadás vizuális anyagának 
készítésekor valóban annak funkcióján volt a hangsúly, akkor érdemes a gon-
dolatmenet letisztultságát és annak relevanciáját vizsgálni. Hogy miképpen va-
lósítható meg mindez? Az alábbi ellenőrző kérdéssor ebben próbál segítséget 
nyújtani.

6.1 Ellenőrző kérdéssor
Az ellenőrző kérdéssor segítségével megfogalmazható, hogy mi az az elvárható 
minimum a vizuális prezentációk esetében, mely valódi segítségnyújtás a tu-
dás elsajátításában.

1. Az elhangzó szöveg és a képi anyag relevanciájának vizsgálata
 A képanyag támogatja a szöveg értelmezését?
 A képanyag struktúrája követi a szöveg struktúráját?

2. Állóképi-, mozgóképi-, és hangzó elemek vizsgálata
 Található olyan állóképi-, mozgóképi-, vagy hangzó elem a képi pre-

zentációban, amely csak a dekorációt szolgálja? Amennyiben igen, 
indokolt annak használata az elsajátítandó tudás értelmezése szem-
pontjából?

3. A diaképeken szereplő feliratok terjedelme 
 Biztos, hogy a diaképen szereplő szöveg nem az előadás szövegével 

egyező?
 Átírható kulcsszavakkal a prezentációban lévő terjedelmesebb szöveg-

rész?
 Rendelhető képanyag a szöveg mellé, mely segít annak értelmezésé-

ben?

Amennyiben az ellenőrző kérdéssor alapján is eredményes prezentáció 
készült, a prezentáció megtartását követően érdemes visszajelzést kérni 
a hallgatóságtól: egyrészt az elhangzottak ismétlése/ismételtetése okán, 
másrészt a későbbi prezentációk készítése szempontjából is hasznos és lé-
nyeges lehet a hallgatói visszajelzés beépítése. 
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1. Bevezetés
Gyakorló tanárokat nem szükséges a szemléltetés jelentőségről meggyőzni. 
A megtanulandó bemutatása, a jó példa állítása a teológiában, vagy filozófi-
ában, a demonstráció a matematikában, természet-tudományban évezredes 
hagyománnyal rendelkezik. 

Tudjuk továbbá, hogy a tanítás verbális hagyományai Comenius Orbis Pictusa 
után 350 évvel is meghatározóak, és ma is mindenki keresi a hatékony, élveze-
tes tanítási-tanulási módokat, így nagyobb teret kíván adni a szemléltetésnek, 
a jól bevált, és az új, ígéretes módszereknek. Különösen érvényes ez az állítás 
a hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű tanulókra nézve.

Miért szemléltetünk? 
A szemléltetésnek vannak elvi jelentőségű indokai:

 „Fejlődés-lélektani megfontolások: a fogalmi gondolkodás a vizualitásra 
épül.

  Differenciális lélektani megfontolások: nem vagyunk egyformák, az egy-
oldalúan verbális oktatás hátrányos helyzetbe hozza különösen az in-
gerszegény környezetből származó tanulókat. (Korlátozott kód, Bernstein, 
1975)

  Kultúraelméleti megfontolások: a média növekvő szerepe vizuális megis-
merés irányába tolja az új nemzedékek gondolkodását.” (Knausz, 2001)

Grafikus szemléltetés az iskolában

Gaul-Ács Ágnes és Gaul Emil
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Több gyakorlati ok is indokolja a szemléltetést, például az, hogy:

  az emberi felfogóképesség határán belülre hozzuk a vizsgált jelenséget.
(Mert az túl kicsi, túl nagy, messze van, nem látható, múltbéli, túl bonyo-
lult leírni, stb.);

  könnyebben megértésünk valamit és hosszabban emlékezzünk rá. (Több 
modalitás, alaposabb megértés, erősebb élmény, tartósabb emlékezet);

  optimalizáljuk a tanulás folyamatát, mert az ember gyorsan képes nagy 
mennyiségű képi információt befogadni és mintázatokra bukkanni ben-
nük.

Hogyan szemléltetünk eredményesen?
A konstruktivista neveléselmélet szerint a tanuló meglévő ismereteire (leg-
közelebbi fejlődési zónára, Vigotszkíj, 1967) építjük az új, igazolt ismereteket. 
Ehhez ismernünk kell a tudásuk szerkezetét, szintjét, az érdeklődési körüket 
és tanulási stílusukat, ehhez kell igazodnunk a tanításban, azaz differenciál-
nunk kell tartalomban, módszerben. 

Leginkább a problémamegoldó tevékenységek közben épülnek be fejlődnek a 
megismerő képességek. Még a társas környezetet is ki kell alakítanunk hozzá, 
hiszen a konstruktivista pedagógia szerint minden tudásunkhoz társas kör-
nyezetben, a társak közvetítésével jutunk, és a tudás alkalmazása is társas 
környezetben, együttműködés során történik. (Nahalka, 1995)

Miket szoktunk a szemléltetni?
1. Konkrét dolgokat, jelenségeket, amelyek nincsenek ott az iskolában (ál-

latok, tájak, történelmi események, stb.).
2. Konkrét, szabad szemmel nem látható jelenségeket (anyagszerkezet, 

csontváz, csillag, stb.).
3. Fogalmakat, elvont gondolatokat, szabályokat (mennyiségek, összefüggé-

sek, rendszerek stb.).
4. Térbeli elhelyezkedést, eloszlást (térkép, eloszlási ábra).
5. Időbeli folyamatokat (folyamatábra).

Grafikus szemléltetés az iskolában
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A szemléltetés eszközei:  
(Ádám. é. n.)

Ebben a fejezetben csak az első 
két formával (rajzok, diagramok) 
foglalkozunk. A fotók oktatási 
használatáról könyvünk 4. Képi 
kommunikáció 1: állókép az okta-
tásban: műfajok, technikák című 
fejezetében Klima Gábor ír majd. 
A filmekkel való ismeretközlésről 
pedig az 5. Képi kommunikáció 2: 
mozgókép az oktatásban: műfa-
jok, technikák című fejezetében 
Tóth Zsuzsanna és Tóth Tibor ké-
szített áttekintést.

2. Diagramok: a statisztikai adatok  
grafikus megjelenítése
Az adatok jellege  
(Tatai, 2011) 

1. Egy kategória időbeni változása esetén: oszlop- vagy vonaldiagram
2. Két kategória egymáshoz képesti viszonya esetén: x-y koordináta-rend-

szer
3. Három kategória esetén: térhatású oszlop, térbeli felület, buborékdiag-

ram
4. Négy kategória együtt már nem ábrázolható, mivel elfogytak a dimenziók. 

Lehetséges lenne egy háromdimenziós térben ábrázolni az adatpontokat 
és az értékükhöz színeket rendelni.

1. rajzok, diagramok;
2. képek, fényképek;
3. metszetek, makettek;
4. valóságos tárgyak;
5. szertári anyagok  

(fizika, kémia, biológia);
6. hangfelvételek;
7. filmek, videofelvételek;
8. kiállítások, tájegységek látogatá-

sa, tanulmányi séta vagy kirán-
dulás keretében terek, tárgyak, 
képek, épületek stb. bemutatása.
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A grafikai szemléltetés típusai:  
(15 most common types … alapján)

Területi térkép

Tematikus térkép, amely földrajzi területek statisztikai adatait mutatja meg. 

1. ábra: Területi térkép

Távolság kartogram

Olyan jelenségek ábrázolására, melyek egyik helyről a másikra mozognak. 

2. ábra: Távolság kartogram BKK Futár

Grafikus szemléltetés az iskolában

https://www.mimi.hu/terinfo/tematikus_terkep.html
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Folyamatábra

Időben lezajló folyamatok, eljárások ábrázolása. Pl. tanulás, tervezés, gyártás.

3. ábra: Folyamatábra

Idősor

Egy jellemző időbeli változása. Pl. külső hőmérséklet és a fűtőenergia 
kapcsolata.

4. ábra: Idősor
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Pontdiagram vonallal összekötve

A pont két változóhoz tartozó értékeket mutat meg, pl. változás az időtől 
függően. Az azonos változóhoz tartozó értékeket vonal köti össze.

5. ábra: Pontdiagram vonallal összekötve

Torta diagram

A sugarak szöge arányos a megjelenített mennyiségekkel

6. ábra: Torta diagram

Grafikus szemléltetés az iskolában
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Oszlop diagram

Az oszlopok magassága arányos a megjelenített mennyiségekkel.

7. ábra: Oszlop diagram

Szórásdiagram

Két változóhoz tartozó több érték ábrázolására alkalmas módszer.  
Itt a hőmérséklet és a csapadékmennyiség változása látható.

8. ábra: Szórásdiagram



93

Fa diagram

Az adatok hierarchikus szerkezetét mutatja.

9. ábra: Fa diagram

Gyűrűdiagram 

A torta diagram hierarchikus változata.

10. ábra: Gyűrűdiagram

Grafikus szemléltetés az iskolában
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Sankey diagram

Egy minta kétféle csoportosítását, részekre bontását mutatja.

11. ábra: Sankey diagram
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Mátrix

Adatok összefüggését mutatja egymással.

12. ábra: Mártix

Hálózatdiagram

Egy csoport elemeinek és kapcsolatuknak ábrázolására alkalmas. Ilyen 
például a szociogram is.

13. ábra: Hálózatdiagram

Grafikus szemléltetés az iskolában
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A sikeres szemléltetés (McCandless 2010)

14. ábra: A sikeres szemléltetés tényezői

A sikeres szemléltetéshez több tényező együttes figyelembevétele kell. Ezek: 
• Az adatok, információk,
• A szemléltetés célja, rendeltetése,
• A szemléltetés módszerének koncepciója,
• A szemléltetőeszköz.

A grafikus megjelenítés alapelvei: az ACCENT-elvek (Pang-Ning, 2012)
A hatékony grafikus megjelenítés alapelveit D. A. Burn fektette le. Az itt fel-
sorolt ACCENT-elveket Michael Friendly adaptálta:

Befogadhatóság A szöveg és a kép közötti kapcsolatok megértése. Az ábra ak-
kor jó, ha segít megérteni, miben hasonlítanak, és miben különböznek például 
egy adatsor részei, milyen kapcsolat van egy munkahelyen dolgozó csoport 
tagjai között, vagy hogyan készül egy étel?
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Áttekinthetőség Ha könnyen átlátható a kép, és a lényeg ugrik ki. Az a képes-
ség, hogy az ábra minden elemét képesek vagyunk vizuális úton megkülön-
böztetni.

Következetesség Megfelel az elemek, szimbólumok alakja és a színek mind-
egyike a korábbi ábrákon használtaknak?

Hatékonyság A bonyolult, összetett kapcsolatok lehető legegyszerűbb ábrá-
zolása. Gazdaságosan használjuk az ábra elemeit? Könnyen értelmezhető az 
ábra?

Szükségszerűség Az ábra minden eleme szükséges a kapcsolatok megjelení-
téséhez?

Hitelesség Arról szól a kép, amit a szöveg is megjelöl? Pontosan vannak az 
ábra elemei elhelyezve és súlyozva?

A szemléltetőeszköz készítés lépései  
(Fry, 2008)

Ez a felsorolás a hivatásos tananyagké-
szítők gyakorlatából származik. Amikor 
a tanár készít saját magának szemlél-
tetőeszközt, akkor ez lényegesen egy-
szerűbb, bár a fenti elvek érvényesek. 
A célunknak megfelelő szöveget írunk, 
esetleg egy hozzá keresett forrást fo-
galmazunk át, majd képet keresünk, és 
azt is átalakítjuk, hogy pontosan a cé-
lunkhoz illeszkedjen. Ha mi készítünk 
grafikont, akkor a legkifejezőbb fajtát 
választjuk és valamelyik infografika 
készítővel (pl. Excel) megcsináltatjuk, 
majd beillesztjük az eszközbe. Amikor 
összeállt, a nyers eszközt tovább fino-
mítjuk, esetleg gazdagítjuk.

6. Interaktivitás

5. Finomítás

4. Megjelenítés

3. Szűrés

2. Adatelemzés

1. Adatgyűjtés

Grafikus szemléltetés az iskolában
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Interaktivitás
A használat értékét növeli, ha nem csak nézzük az ábrát, hanem dolgozunk is 
vele. https://informationisbeautiful.net/visualizations/who-old-are-you

15. ábra

Tökéletesítés, finomító fogások
A statisztika értelmezhetőségét megkönnyíti, ha nem oszlopot rajzolunk, ha-
nem a mennyiségre jellemző figurát, például emberkéket. 
http://www.remixsummits.com/blog/2011/07/infographic-by-david-mccandless/

16. ábra

https://informationisbeautiful.net/visualizations/who-old-are-you
http://www.remixsummits.com/blog/2011/07/infographic-by-david-mccandless/
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Szófelhő
Ahol a szavak nagysága a jelentés fontosságát, vagy az előfordulás számát 
jelzi. Ha rápillantunk, fogalmunk lesz arról, hogy mit várhatunk a szófelhőhöz 
tartozó szövegtől. Kifejezőbb, mint a tárgyszavak egy tanulmány elején. 
https://linknaplo.blog.hu/ 2014/02/08/ a_wordle_online_szofelho_generator 

17. ábra: Szófelhő

Grafikus szemléltetés az iskolában

https://linknaplo.blog.hu/2014/02/08/a_wordle_online_szofelho_generator
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ESETTANULMÁNY.  
Egy szemléltetőeszköz készítése
Poszter
A poszter, vagy plakát remek szemléltető 
eszköz. A pedagógiai hatása megnő, ha 
a tanár a tanulókkal együtt készíti. Ma, 
amikor viszonylag könnyen lehet számí-
tógépen infografikát szerkeszteni némi-
képp csökkent a jelentősége.

3. Szűrés 
A gyűjtött képek közül a legjobbak 
kiválogatása: a legjellemzőbb és 

legjobb képminőségű. 

4. Megjelenítés 
Grafikai tervkészítés. A szövegek és a 
képek elrendezése a poszteren. A cím 

felírása, magyarázatok elhelyezése. 

5. Finomítás 
A szöveg és képnagyság harmonizálá-
sa, a képek összehangolása: például, 
ha többségében egész alak van, akkor 
lehetőleg az összes legyen egészala-
kos, azaz egyforma nagyságú. Jó, ha 

mind színes. 

6. Interaktivitás 
Poszternél ez nem érvényes. A tanár 

fog feladatot adni hozzá. 

2. Adatelemzés 
Az adatok és a képek ellenőrzése és 

ellenőriztetése történésszel 

1. Adatgyűjtés
Az Árpád-házi királyok névsorának 
összeállítása, a születés és halál 

évszámával. Jellemző képek keresése 
az uralkodókról, amelyeken jól látszik 
az uralkodó alakja, arca, attribútumai 

(korona, jogar), és viselete.

Az „Árpád-házi királyok” 
poszter készítésének lépései

18. ábra: Árpád-házi királyok poszter

A szemléltetőeszköz készítését segítő 
programok.
Az Office-ban rendelkezésre álló diag-
ramtípusok. Grafikai minőségét tekintve 
gyenge, viszont kéznél van az Office-ban.

A Power BI alkalmazásával igényesebb 
ábrákat hozhatunk létre.

http://betubazar.com/Arpad-hazi-kiralyok-szemlelteto-plakat
https://support.office.com/hu-hu/article/az-office-ban-rendelkez%C3%A9sre-%C3%A1ll%C3%B3-diagramt%C3%ADpusok-a6187218-807e-4103-9e0a-27cdb19afb90
https://support.office.com/hu-hu/article/az-office-ban-rendelkez%C3%A9sre-%C3%A1ll%C3%B3-diagramt%C3%ADpusok-a6187218-807e-4103-9e0a-27cdb19afb90
https://powerbi.microsoft.com/hu-hu/
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3. Rajzok: konkrét és képzeletbeli jelenségek 
grafikus megjelenítése 
Az ábrázolás és a képolvasás jelentősége a gondolkodásban.
A gondolkodásnak két fajtája van, a propozicionális (kb. fogalmi) és képzeleti 
(többnyire vizuális). A vizuális gondolkodás létére magyarázat, hogy el tudunk 
képzelni tárgyakat, meg tudjuk „nézni” képzeletben a hátoldalukat, el tudjuk 
„forgatni”, és ha több van belőlük, akkor le tudjuk „számolni”. A képzetekkel ugyan 
úgy bánik az agyunk, mint a valós tárgyakkal azok észlelése során. A tárgyakkal 
végzett műveletekkel analóg a képekkel végzett eljárás, például a mentális 
forgatás. A képek fotós vagy számítógépes szóhasználattal „felbontása” is 
hasonlóan működik a valóságban, mint a vizuális gondolkodásban: a nagyobb 
tárgy vizuális képzetén több részletet vélünk felfedezni, mint a kisebben. Annak, 
hogy az agyunk az észlelést és a gondolkodást hasonlóan kezeli, magyarázatul 
szolgál, hogy az észlelés és a vizuális gondolkodás az agy azonos területén 
folyik. (Atkinson, 2006, 367.)

A gondolkodás, vagy problémamegoldás során az emberek többféle stratégiát 
alkalmaznak. Többnyire elemeire bontják az alapkérdést, hogy nagyságra is és 
minőségre is kezelhető kérdéseket kapjanak. Az egyik stratégia szerint az alap-
helyzet és a cél között csökkentjük a különbséget, lépésről lépésre. A másik 
módszer a cél-eszközelemzés, amikor is az elérendő célokhoz megfelelő esz-
közöket rendelünk. A harmadik módszernél a célból, mint megoldásból hala-
dunk visszafelé. Bármelyik módszert is alkalmazzuk, a probléma megértéséhez 
szimbólumokat (képleteket és képeket, ábrákat) használunk. Például a térbeli 
problémákhoz térképet, metszetrajzot, nézetrajzot. De még a fogalmi megköze-
lítésnél is sokszor szerepet kap a vizualitás, például a gondolattérkép, vagy az 
ütemterv, folyamatábra formájában. Mint látható, a vizuális gondolkodásnak a 
megoldandó problémától függően kisebb-nagyobb mértékben, bizonyos ese-
tekben döntő szerepe van a jó megoldásban (Atkinson, 2006, 370 - 376.). Egy 
kép, ábra, vizuális szimbólum, (például fotó) közel áll a tárgyi világhoz, így a 
megértése sokkal könnyebb, mint a betűkkel, számokkal jelölt valóságé. Ezért 
előnyös, ha a problémát vizualizálni lehet. 

Grafikus szemléltetés az iskolában



102 Vizuális kommunikáció az oktatásban

A rajz és grafika szerepe a tanításban, tanulásban
A rajz, a rajzolás egy elvont gondolat konkrét megjelenítése, mindig izgalmas 
pillanat, mert olyan, mint maga a teremtés (Purcell 1998). Egy jó rajz, kép, ábra 
megnézésekor, annak megfejtésekor újra éljük az alkotás izgalmát. Ez az él-
mény segíti a szóban forgó fogalom megértését, megjegyzését. 

A táblai vázlatrajz fontos műfaj az osztály-teremben. A Waldorf iskolákban 
minden tantárgyhoz készül ilyen szemléltetés, amelynek formáját módszer-
tani útmutató szabályozza. Fontos, hogy nem csak érthető, de esztétikus is 
legyen… (Pajorné, 2015). A hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó tanárok 
számára még fokozottabban fontos a táblarajz. De mi van akkor, ha nem tu-
dunk jól rajzolni? Akkor törekedjünk rá, mert egy tökéletlen rajz is sokkal töb-
bet ér, mintha nem rajzolunk. 

Két alapfogalom, a vizuális kommunikációban: a rajz és a grafika
A rajz
A rajz általában ceruzával, tol-
lal, tussal vagy krétával készített 
szabadkézi művészeti vagy mér-
nöki alkotás. A művészi rajz a 
képzőművészeten belül a grafi-
kához tartozik.

Lehet önálló mű, vagy más kép-
zőművészeti, illetve iparmű-
vészeti ághoz tartozó alkotás 
(festmény, szobor stb.), illetve 
valamilyen ipari termék vagy lé-
tesítmény, előadás vagy rendezvény megvalósításának az előkészítő eszköze. 
Ez a vázlatrajz vagy skicc, illetve tervrajz, szabásminta, díszletterv, stb.

A grafika
Valamilyen felületen (papír, képernyő, épület) található vizuális jelek, ame-
lyeknek a tájékoztatás, illusztrálás vagy szórakoztatás a célja. A művészi grafika 
mellett ide soroljuk az adatok képi megjelenítését, a számítógépes grafikát, 

19. ábra: Táblarajz egy angol Waldorf iskolában:  
A birkától a gyapjúig

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1alkot%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iparm%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iparm%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Festm%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szobor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szab%C3%A1sminta
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADszlet&action=edit&redlink=1
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a szövegszedést, továbbá a mérnöki rajzokat, térképeket. A grafika általában 
képek és szövegek kombinációja, könnyen befogadható, letisztult szerkezettel 
teszi hatékonnyá a kommunikációt.

Rajz és grafika készítés szabályai
A grafikai (alkalmazott grafikai) tervezést egyetemen három évig tanulják, kö-
zépfokon 900 óra, de még egy tanfolyamon is 30 órát töltenek el, ha csak egy 
fajtájának az alapjaival akarnak megismerkedni. Ennyi idő nem áll rendelke-
zésünkre, de szerencsére az interneten hatalmas mennyiségű kész grafika ta-
lálható, amiből válogathatunk a célunknak megfelelően. Ahhoz, hogy tovább 
alakítsuk a megtalált mintákat grafikai programok is segítik a munkánkat

A szemléltető grafika elkészítése során figyelembe veendő szempontok:

1. Kinek készítjük? Hány éves? Milyen az ízlése? Mit tud felfogni?
2. Mit akarunk megmagyarázni, mi az üzenetünk?
3. Mit magyaráz a kiválasztott szemléltető eszköz (látszati kép, metszetrajz, 

fázisrajz, stb.)
4. Milyen tényezők alkalmazásával lehet hatásos az üzenetünk? 

a. Szín, tónus, felület, kontraszt, forma, vonal, választás lehetősége, 
b. ezek kombinációja, kompozíciója. 
c. A grafika és a szöveg összekapcsolásának módja.1

A hangsúlyozás

Egy jelenség, tárgy képének hatékony felhasználásához a cél szerinti tulaj-
donságot kell kidomborítani. Egy esettanulmányban mutatjuk meg, hogy 
egy közlekedési térkép esetén milyen többlépcsős tervezési/problémameg-
oldó folyamat során érvényesültek a biztonságos tájékozódáshoz kapcsoló-
dó igények és az infografika készítés alapelvei.

1  A 4. pontban felsorolt hatáskeltő elemek alkalmazását itt nincs hely elmagyarázni. Ezért javasoljuk, hogy az alábbi 
helyeken nézzenek utána: Kompozíció, szín, tipográfia (Bubik szerk. 2013) Tipográfia (Gaul, 2015)

Grafikus szemléltetés az iskolában
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Esettanulmány:  
A London Metró Térkép rövid története  
(Graham-Smith, 2018) 

Az alábbi ábrán London Metro-hálózatának térképe látható 1906-ból. A va-
lóság méretarányos kicsinyítésével jött létre. Feltüntettek rajta a felszíni 
úthálózat mellet néhány topográfiai elemet is. (A térkép csak a belvárost 
mutatja. A felszíni létesítmények rajza zavarja a metróvonalak megértését, 
csakúgy, mint a szorosan egymás mellett haladó vonalak.) 

20. ábra:  London Metró-hálózatának térképe 1906-ból.

https://londonist.com/profile/darien-graham-smith
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21. ábra

Az 1926-os térkép már tar-
talmazza az egész vonalhá-
lózatot, de így nagyon kicsi 
a belváros képe és ezért 
nehéz kibogozni az ottani 
vonalakat, átszállóhelyeket.

22. ábra

Az 1931-es metrótérkép (ter-
vező Harry Beck) kiküszöbö-
li az előzőek hibáit:

1. Nem igazodik a felszín-
hez, így a topográfiai 
vonalak nem zavarják a 
metróvonal képét.

2. A jobb áttekinthetőség 
érdekében az útvonala-
kat 90 és 45 fokos szöget 
bezáró hálózatba szerve-
zi.

Az állomások közötti távol-
ságokat az áttekinthetőség 
érdekében torzítja: a kül-
sőket rövidíti, a belsőket 
hosszabbítja, így a külvárosi 
megállók is ráférnek a tér-
képre.

21. ábra:  London Metró-hálózatának térképe 1926-ból.

22. ábra:  London Metró-hálózatának térképe 1931-ből.

Grafikus szemléltetés az iskolában
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23. ábra

Londonban az 1931-es tér-
kép szerkesztési elve van 
használatban mind a mai 
napig. A térkép – annak el-
lenére, hogy nem követi a 
topográfiát – mégis London 
egyik szimbólumává vált. 
A terv sikere abban rejlik, 
hogy az utasok alapkérdé-
seihez igazodik: Hol, hánya-
dik megállónál kell átszáll-
nom? Ott melyik vonalat 
kell választanom? Ezekre a kérdésekre – kiszűrve minden felesleges adatot – a 
legcélravezetőbb választ megadni egy áttekinthető térképpel lehet. 

A Budapesti Metró térképe is londoni mintára készült

4. Gyakorlati példák arra, amikor a 
szemléltetés segít az iskolai tanulásban
Órai tanulás, tankönyvábra, táblarajz, vetített kép
Az iskolai tudás fő területei a tudományok, a művészetek, a test és a lélek.  
A konkrét dolgok bemutatásához (például egy ásvány, állat, növény, táj, nép-
szokás, épület, szerkezet) többnyire fotót használnak, már csak azért is, mert 
a fotónak „bizonyíték” többletjelentése is van, mondjuk egy rajzzal szemben. 

Az ismeretterjesztő fotózás leginkább elfogadott stílusát napjainkban a Na-
tional Geographic Society folyóiratának képei, képalkotó szabályai képviselik.  
(A fotóról bővebben a 4., Képi kommunikáció 1: állókép az oktatásban: műfajok, 
technikák című fejezetében olvashatunk). 

A természet és társadalomtudományos ismeretek körébe tartozó konkrét, de 
nem látható dolgok (1), valamint az elvont jelenségek (2) szemléltetése már 
nehezebb dolog, mivel némi jártasságot igényel az eszköz elkészítése. Ezért 
ezek szemléltetéséről bővebben írunk. Mivel a természettudományos jelensé-

23. ábra:  A Budapesti Metró térképe
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geket matematikailag formulázzák meg, így ebben a rövid tanulmányban csak 
a matematika szemléltetésére szorítkozunk, (“A matematika a tudományok ka-
puja és kulcsa.” Roger Bacon) annak természettudományos alkalmazását ter-
jedelmi okokból már nem tárgyaljuk.

Szemléltetés a matematika tanításához
A matematika tantárgy tanulásában segítséget nyújtó szemléltetéshez több 
személytől is kaptam segítséget. Gallóné Lengyel Katalin Rakacaszenden ta-
nított éveken át, ahol közel 100% a hátrányos helyzetű tanulók aránya. Si-
mon Tünde hosszú ideig dolgozott Edelényben. Csatári Tamara az Igazgyöngy 
Alapítvány és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Toldi Tanodájában tanít 
matematikát. Az alábbi példák az általa írott blogok alapján készültek (Csatári, 
2018)

A számfogalomról

A számfogalom kialakítása rendkívül fontos dolog, hiszen erre épülhet majd 
a matematika tanulása. Van néhány gyerek, akinél a fogalom a 10-es, 20-as 
számkörnél már óvodás korban kialakul, de van, akiknél az iskolában kell meg-
alkotni, és sokaknál csak felső tagozaton fog megszilárdulni. Ezért a számfo-
galom kialakítása folyamatos és alapvető feladat. A „számfogalom” lapon (24. 
ábra) láthatók közül mi számít számnak? Mi magunk mit tartunk számnak?  
A 2-t? És a többit? Miért igen, és miért nem? „ …hosszú út vezet a kettes szám 
nevéhez, a számjegy felismeréséhez, leírásához, aztán az egyre nagyobb ter-
mészetes számokhoz, a törtekhez, negatív számokhoz, ne adj isten a valós meg 
a komplex számokhoz vagy még tovább” – írja Csatári Tamara. Ezért aztán csak 
akkor kezdik a műveleteket, amikor már a számfogalom nagyjából kialakult, és 
a szám jele is rögzült.

24. ábra: A számfogalom kialakítását, tisztázását segítő ábra. 

Grafikus szemléltetés az iskolában
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Amikor 20-as számkörről 100-asra térünk át, a gyerekek számolásában sok 
minden megváltozik, a kéznek már nem elég a 10 ujja, nagy értékeknél nehéz-
kes a leszámolás. Alternatív fogások kellenek. Ilyen a MacsTek lap is (25. ábra). 
A csoportba rendezés előkészíti a szorzás és az osztás műveletét.

Az abakusszal le lehet számolni valamit és még a 10-es számrendszer megér-
téséhez is segíthet

Régi pénzekkel „vásárolhatunk”, ahol szintén kell számolni, néha – ha megy – 
címletet is váltani.

A számegyenes megtanulása után ellenőrizhetjük annak megértési szintjét, 
hogy csak mechanikusan megjegyezték-e, vagy mélyebben értik az összefüg-
gést. Segítő játék lehet, ha megyünk a postással a páros, vagy páratlan oldalon.

Százas számtábla. Nagyon szemléletes, mert a százas számkör itt áttekinthető. 
Aztán lehet haladni balról jobbra egyesével, lehet függőlegesen, tízesével. Még 
emlékezetesebb, ha csíkokra vágjuk, sorokra, oszlopokra. 

A száz feletti „nagy” számoknál foglalkozás közben kiderül, hogy melyik megy 
nehezen, mert nem jól mondja, vagy írja valamelyik gyerek. Játékos környezet-
ben (vásárlás, fizetési tábla) persze könnyebben lehet gyakorolni. Hogy a na-

25. ábra: Leszámlálás, csoportba rendezés
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gyobb számok között ne vesszünk el, segíthet egy 10-esenként, vagy 100-ason-
ként ugró számtábla. A kettesével, tízesével, százasával számolóknak segíthet, 
ha mutogathat számokra, képekre. (26. ábra)

26. ábra: A rózsafüzérhez hasonlóan könnyebb úgy számolni, ha például egységenként 
gorillákra mutogatunk

Mi magunk is csinálhatunk érdekesebb számegyeneseket. A Toldi Tanodában 
például buszosat csináltak. Olyan számokat gyakoroltatunk, amelyekkel éppen 
baj van. (27. ábra)

Játékos, „buszos” számtábla

27. ábra: Számolás a buszgarázsban

Grafikus szemléltetés az iskolában
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28. ábra: Játékos, „buszos” számtábla: 
Milyen számot, számokat takar a busz?

Poharas eszköz

„Helyi érték, valódi érték, alaki érték megértéséhez, összeg alak leolvasásához 
szeretjük használni. Plusz pont a sima táblázathoz képest egyrészt az, hogy 
manipulatív tevékenység kapcsolódik hozzá. Emellett az sem elhanyagolható, 
hogy a megfelelő poharak előre- illetve hátra tekerésével, az egyesével, tízesé-
vel ugrálásban, a poharak aljára írt helyiértékek segítségével pedig a számok 
kiolvasásában is segít.”- magyarázza az eszköz használatát, előnyeit Csatári Tí-
mea, a Toldi tanoda tanára.

29. ábra: Poharas eszköz összecsúsztatva 30. ábra: Poharas eszköz széthúzva
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Törtek szemléltetése

Jó, ha a tört fogalmát egy valós tárgy felosztásával szemléltetjük. Például pa-
pírlap hajtogatásával. (32. ábra)

32. ábra: Törtek szemléltetése papírlap hajtogatásával

31. ábra: Poharas eszköz feneke

Grafikus szemléltetés az iskolában
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A törteket tárgyak fotóiról is leolvashatjuk. Szerencsés, ha többféle tárgyat és 
formát mutatunk, hogy a tört fogalma ne egyféléhez kötődjék tévesen. (33., 34. 
ábra)

33. ábra: 
12 szeletes dobostorta

34. ábra: 8 szeletes pizza

A körcikkek hagyományosan jó eszközök a törtek származtatására, manipu-
lálásra, már csak azért is, mert a kör, mint zárt forma egységet képez és így 
látványos a bontása. „Többek közt az egyenlő részekre osztást, törtek kirakását, 
leolvasását, összehasonlítását, sorba rendezését is szoktuk gyakorolni vele” – 
olvashatjuk a Toldi tanoda blogján. (35. ábra)

35. ábra: Körcikkek, a fél, harmad, negyed, ötöd, hatod 
megismeréséhez
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A színes rudak azért jók, mert testesek, és így tárgyszerűbbek, valóságosabbak 
egy lapnál. (36. ábra)

A színes rudak speciális formája a Lego. 

36. ábra: Hosszabb-rövidebb színes 
rudakkal is tudunk törteket „építeni”

37. ábra: Lego-val sok mindent tudunk szemléltetni, például 
törteket is

A rajzolás szerepe a tanulásban 
Egy jó rajz maga szemlélteti a szöveget, gondoljunk csak arra, amikor tanítás 
közben felvázolunk valamit a táblára, vagy megnézünk egy tankönyvábrát, és 
máris mindenki érti, miről van szó. Ez a hatás is fontos a tanulás eredmé-
nyesebbé tételében, de a rajzolás ennél lényegesen többet nyújt. Amikor egy 
témát rajzban kívánunk megjeleníteni, akkor egyrészt át kell gondoljuk, hogy 
mi az, milyen részekből áll, hogyan néz ki (ez kognitív folyamat), másrészt át 
is kell éljük, magát a jelenség karakterét, lelkét, mert csak így lesz hiteles és 
meggyőző a rajz (ez affektív folyamat). Az átgondolás és átélés folytán már el is 
sajátítottuk a jelenség lényegét, és azzal, hogy ki is tudjuk vetíteni (rajzolni) a 
dolgot explicit tudásra tettünk szert. Sokan gondolják úgy, hogy az énekléshez, 
rajzoláshoz különleges képesség kell. És itt nem a közismert sémák szerinti 
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megjelenítésre gondolnak, mint egy pálcika ember felvázolása, hanem arra, 
amikor egy fogalmat, gondolatot, kell síkban megjeleníteni. A fogalom átétele 
rajzba tulajdonképp egy gondolat tárgyiasítása (Purcell 1998). Nagyon fontos 
teremtő képesség, mert nem könnyű a két jelenség (fogalom és rajz) eltérő 
jellege miatt megtalálni egy szó tartalmát közlő vagy kifejező képét. A fogal-
makat képi szimbólumokkal, metaforákkal, allegóriákkal és attribútumokkal 
jelenítjük meg a valóságban, rajzolás esetén síkban. Míg a műszaki életben 
egyes meghatározott képi jelek segítik például az elektromos tervezőt, hogy 
elkészítse a tervrajzot, ugyanakkor elvont fogalmak, mondjuk, a szeretet meg-
jelenítésére számos megoldás jöhet szóba. A leggyakoribb a szív, vagy az anya 
és gyermek ábrázolása, ami a keresztény hitvilágban a Madonna gyermekkel, 
vagy Keith Haring kisdede is.

38. ábra: Szeretetábrázolások: Szív szimbólum, Fekete Madonna XIV. század eleje, 
Częstochowa. Keith Haring: Sugárzó baba, 1990

Mivel az emlékezet az érzelmek mentén alakul ki, így elsőrendű fontosságú az 
élmény a tanulásban, ehhez kötődik a többi tudás. Ezért tud különösen haté-
kony lenni, ha valamit képileg kifejezünk, ami tehát sokkal több, mint szemlél-
tetés. A rajzolás az iskolai tanulmányokban számos téma megértését, átélését, 
megjegyzését segíti, ahogyan a Waldorf iskolában az epocha füzet, vagy kódex, 
amibe rajzolnak. A rajz témája lehet egy irodalmi mű, amit illusztrálunk, képes 
szótár készítése, a fűvészkönyv, az állathatározó, egy történelmi esemény meg-
örökítése, és így tovább.

A rajzolás sokoldalú iskolai felhasználását az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak munkáival illusztráljuk. Tanár: Tö-
rök Zita.
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39. ábra: IDEGEN NYELV: Ötödikesek saját kezű képes angol szótára, és a „bemutatkozó” lap: 
My name is ICA. Egy pilot program keretében egy tanéven keresztül vitt alternatív angol 
nyelvoktatási projekt, melyben tankönyv és munkafüzet nélkül tisztán a saját rajzokon 
keresztül tanultak angolul, halmozottan hátrányos helyzetű harmadik osztályos gyerekek.

40. ábra: TÖRTÉNELEM: Egy honfoglaló és egy huszár rajza. A holokauszt megidézése. A rajzok 
elkészítését a történelem tantárgy keretében történő információ gyűjtés és feldolgozás előzte 
meg.

Grafikus szemléltetés az iskolában
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41. ábra 

TERMÉSZETISMERET – Sárga orchideafa és ponty rajza A természetismeret és 
biológia tantárgy tananyagainak vizualizálása, és a legfontosabb ismertető je-
gyek szöveges kiemelése és elhelyezése történt meg egy rajzlapon, amit vagy 
könyvé vagy leporellóvá fűztek össze a gyerekek. 

41. ábra

42. ábra 

IRODALOM – A Harap utca három alatt, és egy saját mese: Tündérek találkozá-
sa, illusztrálása.

A rajzok irodalomi élmények feldolgozásai, valamint saját mese írása és il-
lusztrálása, a gyerek által készített könyv formájában.

42. ábra
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43. ábra  

ÉNEK – Egy dal, a „Magyar gyerek gyógyítja” illusztrálása, rész ben az állatvéde-
lem, ter mé szet védelem témakörének meg kö zelítése rajzban.

44. ábra 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET – Fekete alakos görög váza Művészettörténeti ismerte-
tőlap készítése, melyben a keret a rajz és a szöveg szerves egységet alkot.

45. ábra 

43. ábra 45. ábra

44. ábra

ÉLETVITEL – A kézmosás fontosságának a gyerekek számára is érthető vizuali-
zálása 

Feladatlap
A feladatlap - bár egyáltalán nem újkeletű találmány - mégis csak az utóbbi 
évtizedekben terjedt el nálunk, a fénymásológépek elterjedésével, míg nap-
jainkban már számítógépen szerkesztett szövegeket és ábrákat nyomtatunk, 
vetítünk.

A számítógép, és még a nem kiadványszerkesztésre készült Word program is 
kiváló minőségű szöveget és beillesztett ábrákat tud készíteni. Az áttekinthető 
oldal szolgálja leginkább a gyors feladatmegértést. Hátrányos, ha túlzsúfolt az 
oldal. Szerencsés, ha egy, esetleg két betűtípussal dolgozunk, és nem tarkít-
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juk a szövegképet agyon aláhúzásokkal, kiemelésekkel. Jó, ha a feladat címét 
és esetleg a tantárgyat, osztályt címsorba szervezzük, majd alatta következik 
maga a feladat leírása, fő és alcímekkel tagolva. Ha ábrát illesztünk a szöveg 
közé, vigyázzunk, hogy ne túl szorosan ölelje körül, hagyjunk bőven levegőt!

Az interneten belül a Pinterest tematikus gyűjteményeket is tartalmaz.

Diákújság 
(Gaul, 2015)

Az újság kommunikációs eszköz. A mostani példatárba azért került bele, mert 
mindazok, akik részt vesznek elkészítésében, megszerzett tapasztalataikat 
hasznosítani tudják más iskolai területen. Ugyanis amikor írják, nem a tan-
könyv, vagy a tantárgy szabályait kell kövessék, hanem maguk elé képzelik ol-
vasóikat, a diáktársaikat. A cikkek megírása után egy diáktársuk (a szerkesztő) 
fogja megtenni fiatalosan kíméletlen észrevételeit. Amikor pedig már megjele-
nik a lap, külső szemlélőként tud maga is ránézni. Ezután következnek az isko-

47. ábra: Kép - szöveg párosító, beíró, 
színező feladatlap

46. ábra: Kiszínező, leszámoló feladatlap
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latársak bírálatai. Szóval életszerű, hatékony munka és szórakozás a cikkírás, a 
sajtófotózás, a szerkesztés, és tördelés.

Egy diákújság szerkesztésének menete ideális esetben a következő lépésekből 
áll:

1. A lapszám jellegének megbeszélése;
2. Cikkek írása, fotók, grafikák készítése;
3. A szövegek átolvasása, javítása;
4. Az oldalak megtervezése;
5. Tördelés (szöveg, kép);
6. Kiadás (online feltöltés, nyomtatás).

48. ábra: A „FÁYdalom” a Fáy András 
Szakközépiskola címlapja vicces címmel, 
„facebook” arcokkal, szöveg - kép montázzsal.

49. ábra: A „Koleszterin”a Budapesti Káldor 
Miklós kollégium lapja játékos, szabadkézzel 
húzott kerettel, vagány fotóval.

Grafikus szemléltetés az iskolában
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1. A képi kommunikáció az iskolai 
környezetben: aktuális technikák és tendenciák

A vizuális kommunikáció növekvő szerepe a hátrányos helyzetű tanulók 
kreativitásának fejlesztésében
A vizuális kommunikáció előretörése 
a képi fordulat (W.J.T. Mitchell, 1992) 
óta evidencia. Iskolai jelenléte, sze-
repe, funkciója azonban olyan sok-
rétű és szerteágazó, hogy lehetetlen, 
sőt szükségtelen egységes egész-
ként kezelnünk. Írásunkban peda-
gógiai funkciói közül elsősorban az 
oktatás-támogatás és az iskolában 
maradást támogató területeire kon-
centrálunk.

A fejezet célja ennek megfelelően kre-
atív eszközhasználati gyakorlatok be-
mutatása a tanároknak, saját oktatási 
tartalmaik hatásosabb megjeleníté-
sére. Válaszokat keresünk a technika 

Képi kommunikáció, állókép az oktatásban:  
fotográfiai műfajok, technikák

Klima Gábor

1. Digitális technológia a tanteremben
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és technológia jelentette kihívásokra, 
és kísérletet teszünk egy, a hátrányos 
helyzetű iskolákban alkalmazható, 
kisebb eszközigényű képi kommuni-
kációs modell felvázolására. Tanter-
mi gyakorlatokkal mutatjuk be a képi 
kommunikáció előnyeit, valamint a 
tanításra és tanulásra gyakorolt po-
zitív hatásait. Az intézményi látható-
ság iskolában tartó erejét bemutatva 
technikákat és stratégiákat vázolunk fel a vizuális kommunikáció különböző 
területeinek alkalmazására.

A vizuális kreativitás fejlesztése nem csupán a hagyományos vizuális kultúra 
óra keretein belül értelmezett feladatok megoldását jelenti, hanem egy olyan 
integrált, más tantárgyakra kiterjedő komplex kreativitásfejlesztő programot, 
amely jótékonyan hat a vizuális önkifejezés képessége révén más tantárgyak-
ban nyújtott teljesítményre is. Ebben az összefüggésben a vizuális kommuniká-
ció, mint támogató, fejlesztő eszköz jelenik meg a hátrányos helyzetű tanulók 
oktatásában. Támogató abban az értelemben, hogy segíti a tanulók általános 
teljesítményének növelését/javítását és fejlesztő, mert fejleszti a tanulók kre-
ativitását, azon keresztül pedig önismeretét, tudatosságát. 

A vizuális kommunikáció jelenléte a tanulók életében a hétköznapi valóság, lé-
télmény szerves részét képezi (elég csak a virtuális valóságban - internet - meg-
élt közösségi élményekre gondolnunk). A hátrányos helyzetű tanulók tanulási 
folyamataiban és fejlesztésében a közösségi médiában rejlő lehetőségek egy 
olyan tanulás támogató médiumot jelenthetnek, amely képes lehet pótolni az 
intézményben megvalósuló tudás elsajátítás hiányosságait. Ezen hiányossá-
gok elsődleges forrása a hátrányos helyzetű tanulók esetében szociális jellegű. 
A vizuális kommunikáció esélyegyenlősítő szerepe itt kiválóan tetten érhető. 
 A tudáshoz való hozzáférés demokratizálása, valamint a tudásátadás karakte-
rének megváltoztatása (“vizualizálása”) betörési pont lehet a hátrányos hely-
zetű tanulók társadalmi esélyeinek javításában.

Képi kommunikáció, állókép az oktatásban: fotográfiai műfajok, technikák

A képekkel és képek által történő 
tanulás, információ befogadás és 
átadás széles körben elterjedt és 
alkalmazott pedagógiai módszer. 
Alkalmazási területei különböző-
ek lehetnek tantárgy- és életkor 
függvényében változó tartalmak-
kal. A kreativitás fejlesztés ezen 
terülaetek közül az egyik.
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Hol és hogyan jelenhet meg a képi kommunikáció egy iskola életében?
A képi kommunikáció intézményi meg-
jelenései széles spektrumon mozognak. 
Képi (vizuális) kommunikációként értel-
mezhetünk mindent, ami képek segít-
ségével tudást vagy információt ad át. 
Elméleti szempontból különböző meg-
közelítései, értelmezései lehetnek (er-
ről kiváló áttekintést nyújt: Irvins, Willi-
am M. Jr.: A nyomtatott kép és a vizuális 
kommunikáció, Enciklopédia Kiadó, Bu-
dapest, 2001). Eltérő jellegére koncent-
rál a kognitív tudomány és percepció elmélet, a szemiotika, a művészettörté-
neti megközelítés, a pszichoanalízis és feminizmus, a kulturális megközelítés 
valamint a tartalmi elemzés (Blaskó Ágnes, Margitházi Beja, 2010). A területek 
szerteágazóságából egyértelműen látszik, hogy megjelenési formái változato-
sak, értelmezési, alkalmazási területei sokszínűek.

A tanítási-tanulási folyamatokban megjelenő képi kommunikáció oktatást 
támogató funkciója a hátrányos helyzetű tanulók szempontjából adatvizua-
lizációt és képi információ átadást is jelent. Megjelenési területei lehetnek 
elsődlegesen tanórák (eltérő ismeret területekkel), valamint a tanítás és ta-
nulás digitális környezetben értelmezett folyamatai. A tanórák keretein belül 
történő képi kommunikáció jellemzően projektorral (vetítővel) történő vetítést 
jelent. Ez alól természetesen kivételt képez a vizuális kultúra tanóra, ahol a 
képi kommunikáció sokkal tágabban értelmezett folyamatokat jelöl. A vetítés 
is természetesen szűkítés, de írásunkban elsősorban saját oktatási tartalmak 
kreatív megjelenítési formáira és lehetőségeire koncentrálunk, amelynek leg-
elterjedtebb formája a tanóra vetítéssel vagy egyéb prezentációval történő szí-
nesítése. A képi kommunikáció azonban értelemszerűen itt nem áll meg.

A képi kommunikáció a digitális térben, mint tanítást és tanulást támogató 
eszköz felhasználási és megjelenési területei szintén változatosak lehetnek.  
A tanár-diák viszonyt alapjaiban változtatta meg a virtuális valóság megjele-
nése és pedagógiai felhasználása (vagyis a közösségi média). Ez a folyamat 
napjainkban is zajlik, iránya és hatása nehezen megjósolható.  

A pedagógia területén - szű-
kebb értelemben egy iskola 
életében - a képi kommuniká-
ció szinte mindig a tanítási-ta-
nulási folyamat részeként jele-
nik meg. Ettől független, eltérő 
karaktere az intézmény életét, 
munkáját érintő és befolyásoló 
kommunikációs funkciója.
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A képi kommunikáció, az intézmény életét és munkáját segítő és befolyásoló 
karaktere és funkciója, sokkal szélesebb mezőben nyer értelmet és jelentősé-
get. Ide sorolható az iskola saját magáról történő kommunikációja (pl. honlap), 
vagy a tanárok és diákok közötti kommunikáció bizonyos területei, valamint a 
tanulók egymás között történő kommunikációjának bizonyos médiumai (pl. 
iskolaújság). 

A digitális média jelenlegi intézményi megjelenései, gyakorlatai, 
oktatást segítő funkciói 
A digitális média térnyerése az oktatási intézményekben pedagógiai támo-
gató eszközként mára már az iskolák hétköznapi valóságának része. 

Digitális médián természetesen több dolgot is értünk (lehet online hírmédium, 
fájl formátum, esetleg adathordozó eszköz, de a közösségi médiára is hivat-
koznak digitális médiaként). Az oktatást támogató és akár esélyteremtő funk-
ciója elsősorban a tanítást és tanulást jelenti digitális környezetben. Ehhez 
kapcsolódóan több területen is megjelenik és munkába lép a digitális média 
és a virtuális tér (Forgó Sándor, 2008).

Egy iskola életében számos területre kiterjedő jelenség-halmazról van szó.  
A digitális média technológiai karaktere és jelenléte, illetve hiánya egy oktatási 
intézmény sikerességének fontos faktora. A digitalizáció mértéke természete-
sen nem önérték, önmagában nem lesz tőle jobb egy iskola, viszont bizonyos 
területeken kétségtelen előnyt jelent. Ilyen terület többek között a tanulókkal 
történő kommunikáció virtuális térben (közösségi média, vagy intranet), az in-
tézményi adminisztráció papír alapúságról digitálisra való átállása, és a tanó-
rák tevékenységek támogatása. Elsősorban ezeken a területeken jelenhet meg 
a digitális média egy iskola életében. 

Ezen kívül technológiai szempontból a digitális média jelenthet tanteremi fel-
szerelést, felszereltséget is. A tanterem alapvető eszköze lehet például a vetítő 
(projektor), amely oktatást támogató funkciója a prezentációk szempontjából 
vitathatatlan. De ide sorolhatjuk a többi, viszonylag elterjed digitális eszközt is 
(számítógép, digitális fényképezőgép, szkenner, nyomtató stb.). Ezen technoló-
giák jelenléte nagyban képes befolyásolni az oktatás minőségét, hatékonysá-
gát, ha hátrányos helyzetű tanulók intézményben maradása a cél.

Képi kommunikáció, állókép az oktatásban: fotográfiai műfajok, technikák
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A közösségi médiában rejlő lehetőségek ebből a szempontból számosak és 
jelentősek, hasznosságukat nem lehet túlbecsülni. Legyen szó akár távokta-
tásról, szimpla kommunikációról vagy információ cseréről a digitális média 
alapjaiban változtatta (és változtatja) meg a pedagógia gyakorlatait. Ebben a 
kontextusban az esélyteremtés és intézményben maradás szempontjából is 
rendkívüli jelentőségű.

2. Fotózás és filmezés iskolai környezetben 

Technikai, technológiai háttér
A fotózás és filmezés beépítése a pedagógiai gyakorlatokba számtalan előny-
nyel járhat a hátrányos helyzetű tanulók intézményben maradásának tá-
mogatása szempontjából valamint a különböző tevékenységekkel elérhető 
megismerő és képi közlő képességek fejlesztése szempontjából is. Igényel 
azonban egy minimális technológiai hátteret. 

Írásunkban kifejezetten célunk a technológiához való hozzáférés szempontjá-
nak figyelembe vétele és lehetséges alternatívák felvázolása olyan intézmé-
nyek számára, ahol a technikai felszereltség viszonylag alacsony.

A minimális technológiai háttér a fotózás és filmezés szempontjából intéz-
ményi oldalról természetesen a fényképezőgép vagy filmkamera. Hiba lenne 
azonban ennek meglétére kritikus pontként gondolnunk. Az alacsony tech-
nikai felszereltség okozta hátrány kiküszöbölésének egyik lehetséges módja, 
hogy a tanulóknál rendelkezésre álló eszközöket használjuk és segítségükkel 
importálunk technológiát a tanterembe. A tanulóknál rendelkezésre álló szük-
séges technológia a fényképezés vagy filmezés szempontjából egy digitális 
képrögzítésre alkalmas mobiltelefon. Tanulói oldalról az eszközigény ennyi-
ben tulajdonképpen ki is merül. A digitális tükörreflexes cserélhető objektíves 
fényképezőgép természetesen minőség szempontjából jobban teljesít, mint 
a többségében alacsony felbontású és képminőségű mobil telefonok, ennek 
megfelelően az ára is jóval magasabb. Minden esetre annyi bizonyos, hogy 
osztályonként legalább néhány okostelefon van, ami elfogadható minőségben 
képes képrögzítésre.
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Intézményi szempontból a fotó és film pedagógiai hasznosításának, beépíté-
sének hatékony eszköze a fotós- vagy filmes állvány. Ez természetesen nem 
feltétlenül szükséges, de mindenképpen hasznos eszköz, különösen megren-
dezett képek rögzítésénél. Az állványon kívül fényformáló eszközök (néhány 
alacsonyabb teljesítményű reflektor vagy vaku, esetleg derítő lapok, amelyek 
házilag is készíthetőek) és egyéb, fotózáshoz használható segédkellékek (pl. 
tükör, kartonlapok, textilek). Ezek az eszközök hasznosak és színesíthetik a fo-
tográfia lehetséges felhasználását és integrálását a pedagógiai gyakorlatok-
ba, de nem elengedhetetlenek. Technológiai szempontból talán kritikusabb 
pont a képfeldolgozás kérdése. Ezen a területen van néhány olyan alapvetően 
szükséges tényező, amelyek nélkül a fotó és a film pedagógiai felhasználása 
nehézkes lesz. Ilyen mindenek előtt egy rendelkezésre álló számítógép. Ennek 
nem kell szükségszerűen a vizuális kultúra teremben lennie (ha van vizuális 
kultúra szaktanterem), de mindenképpen elérhetőnek kell lennie a vizuális 
kultúra tanár számára (vagy annak a tanárnak, aki a projektet megvalósítja).  
A számítógépre továbbá szükség van valamilyen képfeldolgozó programra. 
Nem szükséges a piacon elérhető drága szoftver, elég egy ingyenesen letölt-
hető, egyszerű kép módosításokra alkalmas program, amelyet a tanáron kívül 
elérhetővé teszünk néhány tanuló számára is (pl. PhotoScape 2019).

A film és fotó pedagógiai felhasználása tehát minimális szinten, de eszközigé-
nyes műfaj. Pedagógiai programunk tervezésénél azonban nagyban hagyat-
kozhatunk a tanulóknál rendelkezésre álló eszközökre, technikára. Intézményi 
oldalról fotótechnikai szempontból előnyt jelent, ha van néhány technikai se-
gédeszközünk (állvány, lámpa), de ezek sem elengedhetetlenek, viszont lega-
lább egy számítógépre szükségünk lesz egy ingyenes képfeldolgozó program-
mal. 

A kreativitás intézményben tartó szerepe, jelentősége
A technológia kreatív használata tehát nem igényel komolyabb technikai fel-
készültséget. Amit a pedagógus nyerhet vele, azonban lényegesen több, mint 
néhány vizuális kultúra tantárgy keretein belül megvalósuló projekt. 

A digitális technológia kreatív használata és integrálása a tantermi gyakorlatok-
ba kiváló lehetőséget teremthet a tantárgyi együttműködések széles spektru-
ma számára. A humán és reál tantárgy területek feladat és projekt értelmezései 
szintén igényelhetik a kreatív, integratív szemléletmódot. Éppen ebben rejlik 
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a kreativitás és a kreatív gondol-
kodásra nevelés fő előnye. Neve-
zetesen, hogy olyan területeket 
képes megkedveltetni a tanulók-
kal, amelyekre esetleg unalmas, 
kötelező elemként tekintettek ko-
rábban. A képi kommunikáció és 
vizuális kultúra megjelenése más 
tantárgyak gyakorlataiban olyan 
lehetőség (sőt, szükség), amellyel 
élve érdekesebbé, vonzóbbá tehe-
tünk szinte bármilyen tananyagot.

A hátrányos helyzetű tanulók 
esetében ez a típusú integratív, 
projekt alapú, kreativitást a kö-
zéppontba állító pedagógiai gon-
dolkodás és módszertan lehet az egyik kulcs, ami végül az intézményben ma-
radás eredményességi mutatója lesz (kiváló módszertanokkal és leírásokkal 
szolgálhat a témában L. Ritók Nóra munkássága és az Igazgyöngy alapítvány, 
valamint a Bagázs Egyesület, amely Bag község szociálisan hátrányos helyzetű 
fiataljaival foglalkozik fejlesztő pedagógiai programok keretében). A kreativitás 
ebben az összefüggésben eszközként definiálja magát, amely eszköz arra hi-
vatott, hogy alapvetően megkedveltesse a tanulást és azon keresztül magát az 
iskolát (L. Ritók, 2008, 2010).

Ennek a kreatív, integratív szemléletnek egyik eszköze a fotográfia és az azon 
keresztül megvalósuló tantermi és tanórán kívüli iskolai projekt és tanulás. 
Írásunkban a továbbiakban bemutatjuk a fotográfia oktatási intézmények-
ben előforduló és használható főbb műfajait és területeit, valamint iskolában 
maradást támogató funkcióit, lehetőségeit. Néhány iskolai projekt részletes 
bemutatásával és elemzésével kívánunk jó példákat mutatni a fotográfia és 
tágabb kontextusban az állókép pedagógiai felhasználására.

2. R.K. 17 éves lány, Háttérkészítő feladat - 
fröcsköléses technika. „A házam felett az ég”
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3. Fotós műfajok az oktatásban
A fotográfiai dokumentum
A fotográfia dokumentum jellege, vagyis a valóság és az ahhoz való viszo-
nyunk bemutatása számos kérdést és értelmezési lehetőséget vet fel (Jo-
kesz, 2004). 

A dokumentarista fotográfia 
elsősorban egy képi stílust, 
avagy alkotó szemléletet je-
löl. Művészettörténeti vagy fo-
tótörténeti szempontból egy 
adott korhoz és a korban meg-
jelenő társadalmi folyamatok-
hoz, jelenségekhez köthető. 
A hatvanas-hetvenes évek 
jelentős változásokat hoztak 
társadalmi és technológiai 
szempontból is. A valósághoz 
való viszony alapvetően kezdett megváltozni a tömegmédia megjelenésével és 
rohamos terjedésével. A fotográfia illetve a fotográfus szubjektív viszonyulása 
környezetéhez egyfajta válaszként jelent meg az egyre jobban átmediatizálódó 
világra. Ez később a dokumentarista fotográfián belül szubjektív dokumenta-
rizmus néven terjedt el. A szubjektum és a dokumentum között feszülő ellen-
tét jól érzékelteti a valósághoz történő viszonyulás változásait. 

Alkalmas a tanuló környezetének, személyes tereinek, életének feltérképezésé-
re és interpretálására. Magyarázó karakterén keresztül bemutató is, vagyis van 
dokumentum értéke (a dokumentum érték pont a szubjektivitása miatt esztéti-
kai szempontból azonban vitatható). Ezen tulajdonságainak összessége jelenti 
pedagógiai szempontból hasznosságát is. Különböző területeken alkalmazva 
lehetőséget biztosít hátrányos helyzetű tanulók számára környezetük megis-
merésére és képeken keresztül történő bemutatására, feldolgozására. 

A fotográfia önrefelexív, tudatosságot növelő hatását több társdalamilag ér-
zékeny művészeti vagy szociális projektben felhasználták már (többek között: 
Fejér Gábor Tamás, 2003). Afrika, Ázsia és Dél-Amerika szegénynegyedeitől Ke-

A fotográfia dokumentum jellege te-
hát elsősorban és leginkább az egyén 
(a fotográfus avagy alkotó, esetünkben 
a tanuló) és környezete összefüggése-
it vizsgálja. Szubjektív is egyben, vagy-
is a valóság egy személyes leképezé-
sét jelenti. Ez a tulajdonsága kiválóan 
alkalmassá teszi pedagógiai célú fel-
használásra. Rendkívül önreflektív és 
megfigyelő, vagyis objektív egyszerre. 

Képi kommunikáció, állókép az oktatásban: fotográfiai műfajok, technikák



130 Vizuális kommunikáció az oktatásban

let-Magyarország falvaiig különböző helyeken és környezetekben ugyanazt a 
hatást kívánták vele elérni. A fényképezőgépet kvázi fegyverként használva a 
tudatosság növelése és a társadalmi kitörés érdekében, az egyén felszabadítá-
sának lehetséges eszközét látjuk benne. A szociálisan érzékeny művészeti (vagy 
pedagógiai) projekt hosszabb távon képes komoly társadalmi változások elői-
dézésére, jelzésére. Ennek módszertanát ismerteti a social design (társadalmi 
tervezés), ahol a design thinking (környezetre érzékeny tervező gondolkodás) 
gyakorlata egy tudatos tervező és fejlesztő folyamatként jelenik meg és fejti ki 
(pozitív) hatását (Papanek, Victor, 1984). A fotográfia pedagógiai felhasználásá-
nak nyelvére lefordítva ez olyan iskolai feladatokat és projekteket jelent, ahol 
a tanulóknak saját maguk és környezetük viszonyát kell képi (fotó) eszközökkel 
feldolgozniuk. Ennek lehetséges területei többek között a következők:

A tanuló és otthoni környezete
A tanulók iskolán kívüli projekt formájában vizuálisan dolgozzák fel tágan ér-
telmezett lakóhelyüket. Fotóesszé formájában, a képi történetmesélés eszköz-
tárát használva “mesélnek” magukról, életükről és otthonukról, környezetük-
ről. A szubjektív dokumetarizmus eszköztárát és munkamódszerét felhasználva 
személyes módon közelítenek saját életükhöz. Ez a fajta képi gondolkodás és 
megjelenítés elősegíti a tanulók énképének és tudatosságának fejlődését.  
Az otthon vagy környezet egy megismert, megélt és érzelmileg illetve kritika-
ilag feldolgozott tereppé válik, amit a tanuló ismer és ahol teljes mértékben 
jelen van. 

A tanuló és családi háttere
A tágan értelmezett család képi (fotográfiai) feldolgozása visszatérő, gyakran 
megjelenő téma a dokumentarista fotográfiában. A családi történetek megis-
merése, az ősök történetei segíthetik a tanulót saját identitásának kialakításá-
ban. A kapcsolat az idősebb generációkkal olyan tudás birtokába juttathatja, 
amely iskolai életének különböző területeire lehet jó hatással. A hátrányos 
helyzetű tanulók esetében a saját kultúra, múlt és történelem megismerése 
és feldolgozása hozzájárulhat az identitás pozitív megéléséhez. A család té-
májának feldolgozása a dokumentarista fotográfia eszköztárán belül történhet 
portrék készítésének formájában, esetleg egy családtag egy napjának doku-
mentálásában, de a lehetőségek természetesen itt nem állnak meg. Ezek a 
gondolatébresztő példák olyan feladatok formájában ölthetnek testet, ame-
lyek eszközigénye viszonylag alacsony, iskolán kívüli elkészítésük pedig nem 
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okoz különösebb erőfeszítést a tanulók számára. Közös tantermi prezentálá-
suk pedig hozzájárulhat egymás megismeréséhez és az iskola támogató szere-
pének pozitív megéléséhez.

A tanuló és az iskola
A hátrányos helyzetű tanulók korai iskola elhagyása nem direkt módon követ-
kezménye a tanulók intézményhez való negatív viszonyulásának, de a jelen-
ség mérséklésének egy lehetséges módja lehet a pozitív intézményi viszonyu-
lás kialakítása, erősítése. Az intézményi viszonyulás feltérképezésének kiváló 
módja lehet a dokumentarista fotográfia tantárgyi integrációja projekt feladat 
formájában. Az iskola vizuális feldolgozása segíthet megérteni a tanuló saját 
helyét az intézményen belül, valamint viszonyát diáktársaival, tanáraival. A fel-
adatok közös bemutatása és értékelése közösségépítő és motiváló lehet, ahol 
a tanulók közösen mutatják be és értelmezik narratíváikat az iskoláról.

Móricz Simon fotóriporter Sárvidék című fotósorozatában egy olyan kistérség 
(a csongrád megyei Csanytelek és környéke) hétköznapjait dolgozta fel, ahol 
az aszfaltút csupán távoli álom. Az iskolába jutás első akadálya az utak rossz 
minősége, esős időben szinte járhatatlansága. A környezet és társadalmi esély 
kérdéskörének remek illusztrációja lehet ez a fotóesszé.

A fotográfiai jel
A fotográfia képi gondolkodása természetesen nem ér véget dokumentum 
jellegénél és természeténél, sőt bizonyos értelemben „ott kezdődik”. 

A fotográfiai jel egy olyan dokumentarista képi gondolkodás, ahol a valóságot 
(tudást, élményt, információt) indirekt módon közvetítjük saját szűrőnkön ke-
resztül, nyomok, jelek formájában. Ilyen módon nem elsődleges vizuális infor-
mációt közvetítünk, hanem másodlagosat. Ebben az esetben a kép többlet je-
lentéssel bír, vagyis önmagán túlmutató információt hordoz. Vilém Flussernél 
a jel: olyan jelenség, amely egy másikat jelöl (V. Flusser: A fotográfia filozófiája, 
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1990). A fotográfiai jel esztétikuma 
és vizuális nyelve tehát alkalmas lehet összetettebb jelenségek, folyamatok 
megértésére és közvetítésére. A fotográfia elméleti, filozófiai kereteit Flusser 
mellett Susan Sontag írta le korszakos jelentőségű könyvében (Susan Sontag: 
A fényképezésről. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999).
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A tanulók olyan kategóriák és fo-
galmak mentén gondolkodhatnak 
és fejezhetik ki magukat a képek 
nyelvén, mint a szubjektum és 
objektum, az identitás és környe-
zet összefüggései, a kapcsolatok 
és kapcsolódások, a lehetőségek 
és az esély hiánya stb. A doku-
mentarista fotográfia lehetséges 
területei és témakörei ebben az 
esetben is érvényesek, aktuáli-
sak lehetnek. Az otthon, környe-
zet, család és iskola olya alapvető 
helyszínei a tanulók létélménye-
inek, amelyek kiindulási pontnak 
vagy témának ideálisak. A képi 
nyelv, jel és szimbólumrendszer 
kereteinek változtatásával azon-
ban különböző rétegeibe, mély-
ségeibe hatolhatunk le egy-egy 
témakörnek. A hátrányos helyzetű 
tanulók esetében az intézmény-
hez való viszonyulás kritikus pont 
lehet. Saját maguk, környezetük, 
családi hátterük és az iskola kap-
csolódási pontjainak megértését 
segítheti, ha vizuális eszköztáru-
kat használva és bővítve fotográfi-
ai jelek (nyomok, szimbólumok) 
mentén is gondolkodnak ezekről 
a területekről. A jelekkel történő 
utalás fejlesztheti az absztrakt 
gondolkodást és kifejező kész-
séget, amely elsajátítása és fej-
lesztése jótékonyan hathat egyéb 
tudás területekre is. A tantárgyi 3. Móricz Simon - Sártelek, részlet a sorozatból
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szinergiák és egymásra hatások 
pedig a komplex (és ezáltal mé-
lyebb) tanulás feltételei is.

A fotográfiai jel iskolai vagy ta-
nórán kívüli feladatokban és 
projektekben a dokumentarista 
fotográfiához hasonló keretrend-
szerben jelenhet meg. Fotóesszé 
készítése különböző tematikák 
alapján a képi történetmesélés 
módszerét követve. Itt azonban 
a cél nem egy adott téma vagy 
problematika dokumentálása és 
bemutatása, hanem a témát, mint 
kiindulási pontot, problémafelve-
tést értelmezve eljutni a mélyebb 
összefüggésekig. 

A megkülönböztetés és hátrány jelei 
A fotográfia jel karakterének eszköztárát felhasználva a tanulók feltérképe-
zik saját hátrányos helyzetük attribútumait. Az esély hiánya, vagy éppen nem 
hiánya, a társadalmi mobilitás, az oktatás, az otthon és a munka kérdéskö-
re mind-mind leképezhető és tetten érhető jelek, szimbólumok formájában.  
A társadalmi esély hiányának jele lehet egy üres iskolatáska, vagy egy el nem 
fogyasztott ebéd az iskola étkezőjében stb. Ezek természetesen csak gondola-
tébresztő, inspiráló példák, amelyek révén könnyebben megérthetjük, miként 
működik a fotográfia jelábrázoló, leképező karaktere és miben, hogyan  nyújt-
hat segítséget a tanulóknak, hogy megértsék saját helyzetüket, lehetőségeiket 
és kitörési pontjaikat.

A fotográfiai allegória 
A képi ábrázolás, szűkebb értelemben a fotográfia szimbolikus, metaforikus 
vagy éppen allegorikus kifejező ereje az általunk tárgyalt harmadik kifejezési 
mód. A fotográfiai dokumentum és jel karakter alapvető leíró, bemutató jelle-
gével szemben az allegorikus ábrázolás magában rejti a lehetőséget fogalmak, 
jelenségek mélyebb, szimbólumok nyelvén történő bemutatására. A tanulók 

3. Móricz Simon - Sártelek, részlet a sorozatból 
(folytatás)
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számára ez kiváló ábrázolási módszer lehet olyan gondolatok, élmények köz-
vetítésére, amelyek dokumentum jellegű bemutatása direkt módon nehézsé-
get okozhat számukra. 

A szimbólumok és metaforák képi megjelenítése vagy eszközként használa-
ta bonyolultabb, összetettebb vizuális gondolkodást igényel a leíró (narratív) 
jellegű ábrázolásnál. Olyan absztrakciós és kifejező készségek használatát 
igényli, amely készségek kialakítása és fejlesztése elengedhetetlen a hatékony 
tanuláshoz is. A beleélés képessége, a gondolatok és a mondanivaló vizuális 
közlése és átadása az iskolán belüli létezés különböző területeire lehet jóté-
kony hatással. A hátrányos helyzetű tanulók esetében ez az élményközpontú, 
alkotó, kreatív módszertan különösen fontos az intézményben maradás támo-
gatásának szempontjából.

A fotográfia eszköztárán belül az allegorikus, metaforikus ábrázolás elsősor-
ban a megrendezett (staged) fotót jelenti. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy minden megrendezett, beállított fotó allegorikus ábrázolást jelentene, 

4. B.M. 17 éves fiú, A Duna vize - a környezetszennyezés nyomai, fotó
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pusztán csak annyit, hogy a kiindulási alap itt nem feltétlenül egy valós, eleve 
létező látvány, hanem a cél és az eszköz egy látvány létrehozása, megkreálá-
sa. Az eredeti probléma- és kérdésfelvetés szinte bármi lehet, csupán az esz-
köz avagy esztétikai kritérium adott, vagyis a megrendezett kép, esetünkben a 
fotó. A megrendezett fotó a dokumentarista fotográfiával ellentétben nem egy 
egyéni alkotói folyamatban ölt testet. Többnyire közös tevékenység, csapat-
munkát igényel. Ez a karaktere remek pedagógiai lehetőséget kínál a projekt 
alapú munka fejlesztésére, gyakorlására. Technikai karaktere lényegesen erő-
sebb, amennyiben igényel világítást, berendezést, komolyabb fotótechnikát. 
Ez természetesen nincs szükségszerűen így, hiszen alacsony technológiai el-
látottsággal is készíthetünk megrendezett fotókat, de mindenesetre a profesz-
szionális fotográfia világában mindenképpen egy erősebb technikai jelenlétről 
beszélhetünk. 

A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése és intézményben maradása szem-
pontjából technikai-módszertani, pedagógiai és kreativitás fejlesztési szem-
pontból is előnyös ábrázolási és esztétikai rendszer a fotográfia allegória 

5. P.K. 14 éves lány, Szemét-kollázs - vizivilág, vegyes technika, papír kivágás, fotó
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karaktere. Egyszerre fejleszti a képi gondolkodást és kifejezést, valamint a csa-
patmunkát és a projekt alapú, közös problémamegoldást. Ezen kívül jótékony, 
fejlesztő hatással lehet az absztraháló készségre és elvontabb, bonyolultabb 
üzenetek megfogalmazására is. Egy ilyen iskolai vagy iskolán kívüli projektben 
a tanulók nem direkt módon dokumentálják és mutatják be a hátrányos hely-
zet dokumentumait, jeleit, hanem maga az esély fogalmának szimbólumokon 
keresztül történő, allegorikus ábrázolása kerül előtérbe.

4. Fotós projektek hátrányos szociális helyzetű 
tanulók támogatására 

A szociofotó
A dokumentarista fotográfia, szűkebb értelemben a szubjektív dokumentarizmus 
és a fotóriport társadalmi jelenségekre és problémákra reagáló karaktere 
kiváló pedagógiai szemléltető eszköz lehet (Marn, Roldn, 2010). 

Elemzés útján történő bemutatása és tanulókkal közös feldolgozása, értelme-
zése segíthet megérteni a médium jelentőségét és működését. A tanmenet-
be integrált fotográfia elméleti moduljai ilyen módon kiegészíthetik a projekt 
feladatokat, amelyek a tanulók társadalmi kérdések iránti érzékenységének 
növelésére és a kreativitás fejlesztésére egyszerre koncentrálnak. 

A magyar „szociofotó” számos kiváló alkotót adott a hazai művészet- és fo-
tótörténetnek. A legnagyobb dokumentaristák közül elég csak Robert Capá-
ra gondolnunk, de természetesen kurrens példákat is találunk szép számmal.  
A vidéki és városi létezés, a szociális periféria különböző területei jelennek 
meg munkáikban, amelyek elemzéses módszerrel könnyedén a tananyag ré-
szeivé tehetők. Fotótörténeti szempontból a huszadik század jelentősebb szo-
ciofotósai voltak: Tabák Lajos, Gönci Sándor, Kálmán Kata, Langer Klára, Kárász 
Judit, Escher Károly, Szélpál Árpád, Haár Ferenc és Lengyel Lajos. Természete-
sen a lista nem teljes.

A század második felének és napjainknak jelentős alkotója Benkő Imre.  
Az ő munkásságan keresztül a fotóriport különböző aspektusait, témáit, mun-
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kamódszereit ismerhetjük meg. A társadalmi periféria jelenségei, kulturális és 
szociális témák feldolgozása egyaránt megjelenik életművében. Többek között 
az ő szerzői közreműködésével jelent meg a kiváló album: Magyarország képi 
felfedezése - Szatmár-Bereg, avagy egy történelmi kistáj lelke (Enigart Könyv-
kiadó Bt., Budapest, 2007). Az album a kistáj különböző szereplőin, tájain, kör-
nyezetein keresztül mutatja be Kelet-Magyarország egy szegletét. Kiválóan és 
értő módon mutat be aktuális szociális kérdéseket és jelenségeket.

Természetesen nehéz kiemelni és elemzésre, bemutatásra ajánlani egy szocio-
dokumentarista fotográfiai projektet. Számos kiváló fotográfus foglalkozott és 
foglalkozik a témával, ebből a szempontból a szociofotó, tágabb értelemben a 
dokumentarista fotográfia egy élő, alakulóban lévő műfaj. Pedagógiai haszno-
síthatóságához nem férhet kétség. A hátrányos szociális helyzetű tanulók képi, 
kreatív gondolkodásának és önkifejezésének kiváló fejlesztő eszköze lehet a 
témakör beemelése a vizuális kultúra tevékenységei közé. 

A fotográfia tantárgyi integrációs lehetőségei
A vizuális kultúra és a fotográfia kapcsolódási pontjai egyértelműek. A tan-
tárgy tanmeneteinek a fotográfia különböző részterületei most is szerves ré-
szét képezik. A vizuális kultúra tantárgyi kapcsolódásai más tantárgyak tan-
anyagaihoz és ismeret-területeihez azonban egy árnyaltabb kérdés. 

A kapcsolódás humán területekhez (magyar nyelv és irodalom, történelem, 
művészettörténet), illetve művészeti tárgyakhoz (ének-zene, dráma) - a tan-
tárgyak karaktereiből, tananyagaiból fakadóan - viszonylag könnyen megvaló-
sítható pedagógiai programok lehetőségeit sejteti. Ez természetesen nagyban 
függ az intézményi környezet és szervezeti kultúra támogatásának mértékétől 
és a pedagógus motiváltságától is. Általában elmondható, hogy ilyen típusú 
pedagógiai innováció megvalósulásának egyik legfontosabb feltétele a fent 
említett két körülmény.

A fotográfiai projekt a fentebb taglalt szempontok és stílusok alapján sokré-
tű, szerteágazó módszertanokat foglalhat magában. Kezdve a feladattól vagy 
projekttől, a prezentáláson át egészen az értékelésig, különböző pedagógiai 
haszna lehet elméleti tudás és gyakorlat szempontjából. Tágabb értelemben a 
képi kommunikáció beemelése különböző tantárgyak tantermi gyakorlataiba 
szintén nagyban hozzájárulhat a hátrányos szociális helyzetű tanulók önkife-
jezésének fejlesztéséhez, valamint a tananyag mélyebb megértéséhez.
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A fotográfia és tágabb kontextusban a vizuális kommunikáció megjelenése 
a reáltárgyak területén kevésbé tűnik egyértelműnek, azonban a képi kom-
munikáció és tudomány-vizualizáció szerepe a reál területek oktatásában 
kifejezetten nagy jelentőséggel bír a tananyag elsajátítása és mélyebb meg-
értése szempontjából. A hátrányos szociális helyzetű tanulók intézményben 
maradásának támogatása szempontjából fontos szempont az intézményben 
megélt sikerélmény és ezáltal az intézményhez való pozitív viszonyulás. A re-
áltantárgyak oktatásának pedagógiai gyakorlatai gyakran száraz, pragmatikus 
jellegűek, ami természetesen önmagában nem feltétlenül jelent problémát, a 
hátrányos szociális helyzetű tanulók szempontjából azonban vannak negatív 
hatásai. Ilyen elsősorban a tantárgytól történő elidegenedés és az érdeklődés 
elvesztése. Ez a jelenség nem kizárólag a hátrányos helyzetű tanulókat érinti 
természetesen.

Az élménypedagógia (vagy tapasztalati tanulás: egy nevelésfilozófiai irányzat, 
amely leírja azt a folyamatot, amely közvetlenül összeköti az élményt a tanu-
lással) választ kínálhat erre a jelenségre. A tapasztalat útján történő tanulás 
a vizuális területek kontextusában az alkotást jelenti. Vagyis a tanuló maga 
készít infografikát, illusztrációkat, szemléltető eszközöket vagy bármilyen olyan 
vizuális produktumot, ami a tananyaghoz köthető (ez lehet akár animáció is, 
a lehetőségeknek tényleg csak a pedagógus fantáziája és a rendelkezésre álló 
eszközök szabhatnak határt). A reáltantárgyak ismeret-területei is érintenek 
gazdasági, társadalmi jelenségeket, problematikákat. Ezek fotográfiai (vagy 
egyéb állóképi) feldolgozása, ábrázolása segíthet a törzsanyag elsajátításában.

A tanuló és környezete
A tanuló és otthona, környezete nem kizárólag személyes, szubjektív alkotói 
irányból közelíthető meg. Az ökológiai jelenségek tárgyalása klasszikusan a 
biológia és földrajz tantárgyak területe. A népesedés kérdése, a környezet-
szennyezés, tágabb kontextusban a környezet-kultúra olyan ismeret terüle-
tek, amelyek érintik a gazdaságföldrajz és biológia, sőt a média tantárgyak 
tanyagaiat is. A tanuló környezetének ökológiai szempontok alapján történő 
fotográfiai feldolgozása ebben az esetben is hozzájárulhat a hátrányos szoci-
ális helyzetű tanulók önismeretének, tudatosságának növeléséhez, valamint a 
tantárgyi kapcsolódás révén a törzsanyag mélyebb megértéséhez (Graham, A. 
Mark, 2007). A lehetséges kapcsolódási területek lehetnek még a globális fel-
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melegedés témaköre, amely a prognózisok szerint hazánkat sem hagyja majd 
érintetlenül. De ilyen kapcsolódási pont lehet a szennyezett levegő. Magyar-
országon Budapest mellett pont a gazdasági értelemben legelmaradottabb 
területeken jelenti a legnagyobb problémát a levegő szennyezettsége (ennek 
oka többek között a szegénységből fakadó alacsony fűtésértékű tüzelők hasz-
nálata télen, amelyek égés során keletkező égéstermékei rendkívül szennye-
zőek és egészségkárosítóak). Ezeknek a jelnségeknek állóképi reprezentációi a 
fotográfia médiumát használva kiváló lehetőségeket rejtenek magukban pe-
dagógiai szempontból. Nem is beszélve az itt is alkalmazható (alkalmazandó) 
csoportmunkáról és projekt alapú tervezésről.

A humán- és művészeti tárgyakhoz való kapcsolódás a vizuális kultúra tantárgy 
alapvető funkcióit, feladatait érinti. A történelem, irodalom, művészettörténet, 
ének-zene és dráma olyan tantárgyi integrációra, szinergiákra nyújt lehetősége-
ket, amelyek sok pedagógus praxisában és oktatási gyakorlataiban alapvetően 
vannak jelen. A művészeti tantárgyak együttműködése számos intézményben 
szinte követelmény. Ezen a területen a vizuális kultúra tananyag támogató, meg-
jelenítő (“vizualizáló”) funkciója mellett egy tágabb értelemben vett dokumen-
tációs funkcióval is bír. Az iskolai média műhelyek és iskolai médiák működése 
gyakorlati eredményekkel is szolgálnak ezen a területen. A művészeti tárgyak 
esetében ezen együttműködések haszna és praktikuma nem is igényel különö-
sebb magyarázatot. A humán tárgyak esetében a reáltantárgyakhoz hasonlóan 
tanítást és tanulást támogató funkcióról is beszélhetünk. A tananyag vizualizá-
ciója és ezáltal történő könnyebb, mélyebb elsajátítása szintén fontos lehet a 
hátrányos szociális helyzetű tanulók szempontjából. A kulcs most is, mint az ed-
dig tárgyalt esetekben a tantárgyhoz, és azon keresztül az intézményhez történő 
pozitív, alkotói viszonyulás kialakítása és erősítése. Az intézményben maradás 
szempontjából ez a pozitív viszony kritikus jelentőséggel bír. Ebben a kontextus-
ban a tanuló nem csak résztvevője az iskolában folyó oktatási tevékenységnek, 
hanem alakítója is. Kreatív, konstruktív módon vesz részt a tananyag elsajátítá-
sában. A konstruktivista pedagógia elmélete és gyakorlata itt is érvényesül, csak 
úgy, mint az élménypedagógia módszertana. 

A humán tárgyak élményszerűsége a vizuális kultúra tantárgy kontextusában 
itt is az alkotóként történő fellépést és jelenlétet jelenti. A drámakör, rajz-
szakkör, média műhely, énekkar mind-mind olyan iskolai területet és élményt 
jelenthetnek, ahol a tanuló a hierarchikus pedagógiai struktúra helyett/mel-
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lett egy horizontálisabb intézményi struktúrát élhet meg. A vizuális kultúra 
belépése ezekre a tantárgy területekre olyan új pedagógiai tartalmakkal gaz-
dagíthatja a tananyag elsajátításának gyakorlatait, amelyek hozzájárulhatnak 
az intézményben maradás támogatásához.   

Ezek támogatására a képi kommunikáció, az állókép, szűkebb értelemben a 
fotográfia kiváló eszköz lehet. Relatív alacsony technika igényével, pedagógiai 
módszerként definiálva, egy olyan tanítást és tanulást támogató módszertan 
lehet, mely alapvetően képes megváltoztatni a tanulók viszonyulását az adott 
tantárgyhoz.

5. Tantermi gyakorlatok és példák, műfajok 
és technológiák. Kreatív eszközhasználati 
módszerek és lehetőségek
A digitális kreativitás fejlesztés
Helye a nemzetközi és hazai kutatásokban.
A vizuális nevelés technikai, technológiai megújítása és fejlesztése olyan 
nemzetközi trendekbe illeszkedik, amelyek arra keresik a választ, hogyan 
lehetséges a 21.sz. vizuális nyelvének oktatását a tanmenetek részévé tenni 
(Mayo, 2007, Ching Chiu Lin, 2011, Unrath, Mudd, 2011). 

Ilyen irányú törekvések a hazai vizuális nevelés kutatásában is fellelhetőek. A 
digitális kreativitás fejlesztés ebbe a folyamatba illeszkedve a tanulók digitális 
készségeire építve új technológiákkal egészíti ki a már meglévő tantermi gya-
korlatokat. Ez elsősorban számítástechnikai és mobil technológiai ismeretek 
átadását és fejlesztését jelenti a vizuális nevelés kontextusában. 

A vizuális kultúra és média tantárgy helyzete a nemzetközi és hazai közoktatás 
curriculum fejlesztéseinek egyik “forró pontját” jelenti. Az MTA-ELTE Vizuális 
Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport ilyen irányú kutatási reprezentálják 
az egyik hazai kutatási irányt, de találhatóak műhelyek és kutatócsoportok 
többek között a Szegedi Tudományegyetem Oktatáskutató Központjában, az 
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Eszterházy Károly Egyetemen, vagy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen is (a 
lista természetesen nem teljes).

A most bemutatásra kerülő program tervezését egyrészről inspirálta a mobil-
technológia rendkívül gyors és széleskörű térhódítása (“okostelefonok”), más-
részről szükséges pedagógiai célként is megjelenik a mobileszközök haszná-
latának tudatosabbá tétele. Mivel egy olyan technológiáról van szó, amelynek 
káros hatásai közismertek, ezért úgy tűnik valóban kezdenie kell valamit az 
iskoláknak is ezzel a jelenséggel (vagyis az okostelefonok és rajtuk keresztül 
a szociális média tanulók életére gyakorolt közvetlen és közvetett hatásaival). 

A digitális kreativitás fejlesztés erre a helyzetre reflektálva kínál kiváló lehető-
séget az eszközök tudatos használatának erősítésre (Marner, Örtegran, 2013). 
A rossz vagy károsnak tűnő gyakorlatok helyett a technológia kreatív értelme-
zése és használata hosszú távon olyan pedagógiai módszertanok kidolgozását 
feltételezi, amelyek lehetőséget teremtenek a tanulók számára a technológia 
jelentette kihívások megválaszolására. A hátrányos szociális helyzetű tanulók 
intézményben maradása és tanulásuk támogatása szempontjából egy viszony-
lag könnyen (olcsón) hozzáférhető technológia pedagógiai hasznosulásáról van 
szó.

De mit is értünk digitális kreativitásfejlesztésen? Mivel a mobil technológia 
jelenléte és használata ma már evidenciának tűnik a tanulók életében, ezért a 
tanmenetek tervezésénél a kiindulási pont adott. Egy meglévő helyzethez al-
kalmazkodva kéne létrehozni valami újat. A digitális kreativitás fejlesztés ezért 
elsősorban olyan eszközökre és azok használatára épít, amelyek az iskolákban 
nem feltétlenül, de a tanulóknál viszont jó eséllyel rendelkezésre állnak. Ilyen 
eszköz elsősorban az okostelefon.

Ezek az eszközök és jelenlétük az oktatási intézményekben szinte végtelen le-
hetőségeket rejtenek magukban. Ezek a lehetőségek magukban, azonban ak-
kor tűnnek kiaknázhatónak, ha a tanmenetekbe integrálva képesek leszünk 
a felhasználás fogyasztói attitűdjeit kreatív, alkotó irányba elmozdítani. Ez az 
irány a hátrányos szociális helyzetű tanulóknál különösen kívánatos, hiszen a 
kreatív, problémamegoldásra koncentráló gondolkodás fejlesztése esetükben 
kiemelkedő jelentőséggel bír.
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Média eszközök és gyakorlatok a vizuális kultúra tantárgy feladataiban
A vizuális média integrálása a vizuális kultúra tantárgy tanmenetébe olyan 
technológiák használatát jelenti, amelyek a 21. sz. vizuális nyelvének és ké-
palkotói folyamatainak elengedhetetlen részét képezik. A digitális kép meg-
jelenése fénysebességre gyorsította a képi fordulatot (W.T.J. Mitchell, 1992).  
A képek mennyisége drasztikusan megnőtt, megjelenésük felgyorsult és a be-
fogadásukra, feldolgozásukra rendelkezésre álló idő ezzel egy időben rendkívül 
lerövidült. A vizualitás kora (Gombrich, E. H., 1972) olyan új helyzetet teremtett 
ahol a képekről való gondolkodás, a képekkel való együttélés a hétköznapok 
valósága lett. 

A vizuális kultúra tantárgy ebből a szempontból a leginkább érintett terület. 
Habár számos tanmenet részét képezi a kortárs képalkotó technológiák pro-
jekt szintű jelenléte, mégis mintha a lényeg sikkadt volna el. Vagyis a kortárs 
képalkotó technológiák folyamatos tantermi jelenléte. A rendelkezésre álló 
technika azonban számos kérdést vet fel. Illetve az egyik fő kérdés, hogy ren-
delkezésre áll-e az a bizonyos technika?

A vizuális média technikai követelményei tehát nagyban meghatározzák és be-
folyásolják az innováció létrejöttét. A nem (vagy nem annyira) technikafüggő 
területek azonban szintén tág teret hagynak a pedagógus számára a kísérle-
tezésre és fejlesztésre. A közösségi média használata már most is jelen van a 
tantermi vagy intézményi pedagógiai gyakorlatok hétköznapjaiban (elég csak 
a diákokkal történő kommunikációra gondolnunk). Ez egy olyan terület, ahol a 
kreativitás fejlesztése új irányokat és célokat határozhat meg magának. A mé-
dia tudatos felhasználása, fogyasztása és előállítása a tanulók internetezési 
szokásait tekintve meglehetősen nehezen követhető mintákat mutat. A médi-
atudatosság azonban elég alacsonynak tűnik. 

A vizuális kultúra tanmenetébe történő médiaismeretek integrálása a kreatív 
médiahasználati szokások erősítését jelentheti. A digitális kreativitás ebben az 
esetben nem csak technikai és technológiai ismeretek alkalmazást jelenti, ha-
nem a tudatos média használaton keresztül erősítheti a diákok digitális én-ké-
pét. Az, hogy hogyan fogalmazzuk meg magunkat valós személyként a digitális 
térben, az elkövetkező évtizedek egyik legnagyobb pedagógiai kihívása. Az erre 
való felkészülés részét kell, hogy képezze a vizuális média intézményi megjele-
nése a tanmenetekben. A hátrányos szociális helyzetű tanulók szempontjából 
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ez különös jelentőséggel bír. A digitális kreativitás és tágabb értelemben a 
technológia tudatos, kreatív használata esetükben az intézményben maradás 
és pozitív viszonyulás egyik kulcsa lehet.

Technikai, technológiai szempontból a digitális technológia jelenléte az iskolai 
környezetben egyrészről evidencia, másrészről pedagógiai felhasználása egye-
lőre hagy még kívánnivalót maga után. Az intézményi felszereltség ezen a téren 
természetesen rendkívül eltérő. Ez a jelenség visszatérő problémaként jelent-
kezhet a tananyagok és programok tervezésénél.

Mivel az fotográfiai technikák igényelnek egyfajta minimális technológiai hát-
teret, ezért a program tervezésénél fontos szempont kell, hogy legyen az eltérő 
intézményi lehetőségek figyelembe vétele. A hardware felszereltség azonban 
csak az egyik (kisebb) problémát jelenti. A másik probléma ha a digitális kre-
ativitás fejlesztés intézményi integrálásában gondolkodunk, a software-ek je-
lentette kihívás. A projekt tervezésénél végig szem előtt kell tartanunk, hogy 
a digitális kreativitás fejlesztés nem lehet egyenlő egy software felhasználó 
tanfolyammal. 

A digitális kreativitás fejlesztés egyik kulcskérdése tehát az intézményi tech-
nológiai háttér. A tantermi munkával párhuzamosan végzett otthoni tervezési 
feladatok jelenthetnek alternatívát, de a most inkább arra keressük a választ, 
hogy lehetséges-e hagyományos tantermi rajzóra keretein belül továbblépni 
a digitális technológiák felhasználásának irányába. Ha rendelkezésre áll egy 
minimális technológiai háttér (mobiltelefon és egy számítógép), akkor egysze-
rű eszközökkel dolgozva is létrehozhatunk fotót, filmet vagy akár animációt.  
A technológia megléte jelentette kihívásokra ezért az analóg és digitális tech-
nikák egyidejű, vegyes használatával kínálhatunk megoldást. A következőkben 
pedagógiai programokon keresztül mutatjuk be a digitális kreativitás fejlesz-
tésének iskolai lehetőségeit és pozitív hatásait a hátrányos helyzetű tanulók 
intézményben maradásának kontextusában.

Képi kommunikáció, állókép az oktatásban: fotográfiai műfajok, technikák
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Projekt leírások
A most bemutatásra kerülő program elkezdésekor különböző fotográfiai 
technikákat és eszközöket próbáltunk ki, először kis csoportban. A rendel-
kezésre álló technológiák miatt az analóg (rajzi) és digitális technikák vegyes 
használata mellett döntöttünk. A különböző kollázs technikák bemutatá-
sával és pedagógiai alkalmazásával foglalkozik egy tanulmánykötet (Luce-
ro, 2016). A kollázst nem csak ábrázolás technikai szempontból értelmezi és 
mutatja be, hanem elmélet formájában kiterjesztve egy átfogó pedagógiai 
módszertanként is. 

6. 14-18 éves tanulók, Hátterek digitális és analóg technikai megoldásokhoz, festés és kollázs
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A tanulók egy karaktertervezési feladatból felépítve továbblépnek a digitális 
eszközök használata felé. A hagyományos rajzeszközökkel kivitelezhető feladat 
lényege egy elképzelt karakter (ember vagy bármilyen állat vagy “lény”) részle-
tes leírása és ábrázolása háttér nélkül, illetve környezetében. A rajz elkészítése 
után a tanulók a kész munkát különböző elemekre bontották (ollóval szétda-
rabolták), majd újrarendezték és mobiltelefonukkal lefényképezték. A feladat 
második fázisában kapott fotót ezután az iskolában kinyomtattuk és különbö-
ző rajztechnikákkal készített hátterekere illesztettük. A végeredmény az analóg 
és digitális technikák széles spektrumát alkalmazva létrejött digitális-analóg 
montázs. A folyamat szinte a végtelenségig folytatható. 

7. 15 éves tanuló, Kollázs és identitás, vegyes technika

Képi kommunikáció, állókép az oktatásban: fotográfiai műfajok, technikák
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A kapott végeredmény ebben az értelemben sohasem tekinthető véglegesnek, 
hiszen a tanulók újra szétvéghatják ollóval, utána újrarendezhetik és befotóz-
hatják, majd ismét új háttérre rendezhetik stb. A hangsúly itt a tartalom helyett 
inkább az alkalmazott technikán és a technológia kreatív használatán van. Ez 
a módszertan alkalmas lehet különböző feladatok, tartalmak megjelenítésére.  
A karakterábrázolás csak egy lehetséges példa, természetesen bármilyen egyéb 
típusú feladattal működhet a módszer.

A digitális kreativitás fejlesztés ebben az esetben hagyományos képalkotó anya-
gok és eszközök karaktervonásaival egészült ki.. A digitális kreativitás fejlesz-
tés fontos faktora a technológia elérhetősége, ezért a programok tervezésénél 
ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A technológia esélyegyenlősítő funkciója 
pont akkor tud érvényesülni, ha olyan területeit alkalmazzuk, amik rendelke-
zésre állnak, és nem állítjuk a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat olyan 
helyzet elé, hogy újra szembesülniük kelljen hátrányos helyzetükkel (ezúttal 
technológiai szempontból). Ellenkező esetben a technológia esélyből kizáró 
tulajdonsága fog érvényesülni, ami globális szinten amúgy is egyre nagyobb 
problémát okoz.

A következő program szintén a technika vegyes használatára fekteti a hang-
súlyt. Az előző jó példához hasonlóan a projekt itt is több ponton variálha-
tó, helyszíni körülmények és technikai lehetőségek függvényében alakítható. 
A lényeg azonban ugyanaz, nevezetesen a digitális kreativitásfejlesztés és a 
technológia tudatos, alkotó használata.

A tanulók ebben a feladatban a saját életükhöz köthető jelenségeket, élmé-
nyeket tárnak fel és ábrázolnak. A fotográfia jel karakterére koncentrálva olyan 
létélményekhez társítanak szimbólumokat vagy jeleket, amelyek számukra 
fontosak, meghatározóak. Az ábrázolás egyik célja ebben az esetben a vizuá-
lis redukció, vagyis általuk meghatározott képi elemek egyszerű, jelek, ikonok, 
szimbólumok útján történő megfogalmazása. A feladat bizonyos értelemben 
egy hagyományos rajzi feladatként is értelmezhető, amennyiben a fotográfia 
médiumát elengedjük és manuális rajzi eszközzökkel oldjuk meg. A digitális 
kreativitás fejlesztés, a technika és technológia tudatos, alkotó használata eb-
ben az esetben azonban olyan hozzáadott tartalom lehet, amely technológiai 
szempontból viszonylag könnyedén kivitelezhető módon ölt testet. 

A tanulók által beazonosított és jelek szintjére redukált meghatározó létélmé-
nyek, tapasztalatok és gondolatok a program második részében egy mintává 
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kell, hogy összeálljanak. A népművészetben jellemző mintaképző gondolko-
dásra reflektálva itt a mintát a tanulók saját életéből vett jelek, szimbólumok 
jelentik. A gyakorlati megvalósításban ez többféleképpen történhet. A fotók 
kinyomtatásával és mintává rendezésével, esetleg egy darab fényképen törté-
nő megkomponálásával, elrendezésével, vagy fotósorozat készítésével is meg-
oldható. A lényeg a tanulók saját életére, élményeire történő reflektálás és 
vizuális önkifejezés. Ebben a programban a tanulók egyéni alkotóként vannak 
jelen, a saját életük „művészei”.

A hátrányos szociális helyzetű tanulók szempontjából ez a típusú önreflek-
tivitás és az erre való készség erősítése pedagógiai szempontból fontos tö-
rekvés. Ismétcsak a tudatosság növelése, a saját életükhöz való alkotó, kre-
atív hozzáállás kialakítása kerül előtérbe. A technológia használat itt akár 
másodlagos is lehet.

Az itt bemutatott két program természetesen csak egy lehetséges felvetés. 
A digitális kreativitás fejlesztés szempontjából jól használható, viszonylag 
alacsony technika igénnyel. A tanulóknál többnyire rendelkezésre álló okos-
telefon fényképező funkciójára épít, azt hasznosítja. A hátrányos szociális 
helyzetű tanulók intézményben maradásának szempontjából a kreativitás 
fejlesztése tehát mindenképpen fontos és szükséges terület és pedagógiai 
cél. Ezek a programok problémafelvetésnek, kiindulási alapnak - nagy fokú 
variálhatóságuk és környezetre szabhatóságuk miatt is - alkalmasak lehet-
nek. A digitális kreativitás fejlesztés szempontjából az okostelefon pedagó-
giai célú alkalmazása és hasznosítása egy lehetséges út, de bizonyos érte-
lemben csak az út eleje. A fotográfia médiuma ebből a szempontból csak 
egy lehetséges választás. Természetesen az intézményi felszereltségtől függ, 
hogy ezen az úton milyen messzire jutunk el és milyen mélyre merülünk a 
digitalizáció világában. Fontos azonban továbbra is szem előtt tartanunk, 
hogy a hátrányos szociális helyzet és az intézmény elhagyás egy rendkívül 
komplex, összetett probléma és jelenséghalmaz, amelynek az itt felvázolt 
pedagógiai eszközök és módszerek csak egy bizonyos szeletét érintik.

Képi kommunikáció, állókép az oktatásban: fotográfiai műfajok, technikák
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6. Összegzés
A fotográfia különböző műfajainak használata és integrálása a tanmenetekbe 
tehát változatos, több területre kiterjedő előnyökkel járhat a hátrányos szo-
ciális helyzetű tanulók tanulása és intézményben maradása szempontjából. 
A különböző fotográfiai karakterek különböző területeket és készségeket fej-
leszthetnek, a digitális kreativitás fejlesztés pedig közelebb hozhatja a tanulók 
személyes világát, létélményeit az iskolában megélt, megtapasztalt valóságuk-
hoz. A tudatosság fejlesztése, a jelenlét aktívabbá, produktívabbá tétele képes 
lehet megváltoztatni az iskolához való negatív viszonyulást pozitívabb irányba. 
Ennek hatására az intézményi jelenlét élményszerű megélése erősödik, a ta-
nuló pedig maga akar iskolában maradni. Ez a módszertan és a fotográfia pe-
dagógiai alkalmazása természetesen önmagában nem kínálhat megoldást egy 
sor felmerülő problémára (egyebek mellett a családi háttér által presszionált 
intézmény elhagyás jelenségére, hogy csak az egyik legösszetettebb problé-
mahalmazt említsük), de a tanulók kreativitásának fejlesztése felől közelítve 
a problémához, elvezethet egy pozitívabb intézményi viszonyuláshoz, nem is 
beszélve a tanulók más tantárgyak területén mutatkozó fejlődéséről.

A képi kommunikáció intézményi faktorának egy nagyon fontos területe az 
iskola “láthatósága”. Ebben a kontextusban a vizuális kommunikáció az okta-
tási intézmény jelenlétének meghatározó, sőt kritikus jelentőséggel bíró ele-
me. A digitális térben történő jelenlét és kommunikáció nagyban befolyásolja 
az iskoláról kialakult képet. A médiatudomány közhelye, hogy a “dolgoknál 
sokkal fontosabb a dolgok reprezentációja”. A vizuális kommunikáció nyelvére 
lefordítva ez annyit jelent, hogy eredményeinket, pedagógiánkat láthatóvá kell 
tennünk. Ha látható, akkor kommunikálható, ha kommunikálható, akkor növeli 
az intézmény presztizsét, ha nő az intézmény presztízse, akkor csökkenhet az 
intézmény elhagyás. Ez a viszonylag egyszerű, lineáris folyamat óriási jelentő-
séggel bír és természetesen nem áll ott meg, hogy egy oktatási intézmény jelen 
van a közösségi média tereiben. Ez a típusú jelenlét ma már szinte evidencia. 

A kulcsszó a dokumentáció, a tudásmegosztás és a hálózatba kapcsolódás. A 
konnektivista tanuláselmélet modelljére alkalmazva, röviden foglamazva kös-
sünk össze mindent mindennel (hiv.). A tudás és jelenlét hálózat jellege a 
21. századi iskola működésének fontos eleme. A tanulókból szervezett média 
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csoport vagy dokumentációs munkacsoport ennek kiváló eszköze és segítője 
lehet. Ismétcsak a fotográfia (és kiterjesztve a mozgókép) intézményi haszno-
sulása mutatkozik. A hátrányos szociális helyzetű tanulók bevonása projekte-
ken keresztül az intézmény kommunikációjába nagyban elősegítheti egyrészt 
a tanulók pozitív intézményhez való viszonyulását, másrészt az intézmény vi-
zuális kommunikációjának is hasznos eleme lehet.

Az iskola vizuális kommunikációja és online jelenléte természetesen nem je-
lent megoldást mindenre. A hátrányos szociális helyzetű tanulók intézmény-
ben maradásának szempontjából azonban fontos faktor lehet.
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Képi kommunikáció 2:  
mozgókép az oktatásban

Tóth Zsuzsanna és Tóth Tibor

1. Iskola a technikai képkorszakban
Probléma vagy lehetőség?
A gyerekek szocializációjában, eszközhasználatában egyre nagyobb szerepet 
kapnak a különböző elektronikus médiumok. Ez a megállapítás igaz a szoci-
ális hátránnyal élő tanulókra is, ami kétféle kérdést vet fel:

 Hogyan lehet a gyerekeket megóvni a káros tartalmaktól, és tudatos fel-
használóvá tenni őket?

 Milyen lehetőségeket rejtenek az iskolai és egyéni tanulásban a különbö-
ző médiumok?

Az elektronikus médiumok használata közül kiemelkedik az okostelefon (Sóly-
om, 2016). Korábbi kutatások azt is alátámasztják, miszerint a gyerekek az idő 
előre haladtával egyre korábban találkoznak a számítógéppel. (Tóth-Mózer, 
2014)

A számítógép mellett már, a kisiskolások körében is, egyre inkább elterjedtek a 
különböző mobileszközök, ezzel kitágultak az információ elérésének és közzété-
telének lehetőségei. Sokan egyetértenek azzal is, hogy ezek az eszközök megvál-
toztatják a kommunikációs formákat, a szociális kapcsolatokat is. (Banaji, 2011)

Ezek a kérdések fokozott hangsúllyal jelentkeznek a hátrányos helyzetű gyer-
mekek esetében, mert a szülői kontroll, segítség többnyire nem, vagy csak 
kismértékben vonható be a probléma kezelésébe, vagy/és a lehetőségek ki-
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használásába. Ezért nagy felelősség hárul az iskolára a technikai eszközök 
használatát illetően.

Ugyanakkor számolnunk kell azzal is, hogy az elektronikus médiumok egyre 
inkább helyet kérnek maguknak az iskolai és egyéni tanulási folyamatban is.

Mozgóképoktatás a NAT-ban
A Nemzeti Alaptanterv (2012) „I.2. A NAT, a kerettantervek és a helyi szintű 
szabályozás” című része szerint bizonyos műveltségi területeknek lehetnek 
olyan fejlesztési céljai és tartalmi elemei, amelyek a kerettantervekben akár 
más-más tantárgyba integrálva szerepelhetnek. 

Sajnos, ez többnyire csak azt jelenti a gyakorlatban, hogy, ami eddig külön 
tantárgyként szerepelt (mozgóképkultúra és médiaismeret), annak tartal-
mát, különösebb megfontolás nélkül, „szétdobják” más tantárgyakba. A moz-
gókép-kultúra és médiaismeret így kapott helyet leginkább a magyar iroda-
lomban, a vizuális kultúrában, történelem és állampolgári ismeretekben és 
részben az informatikában. A 2018-as új NAT-tervezetet véve alapul, e fejezet 
megírásakor, az említett felosztás véglegesnek tűnik.

Ez a fajta integráció akkor lehet sikeres, ha tudjuk, melyek azok a tartalmak, 
problémakörök, amelyek érintik a „befogadó” tantárgyat, illetve, ha a mozgó-
képkultúra tartalmát, eszközeit, módszereit hatékonyan alkalmazhatja, és ez 
a mozgóképkultúrára vonatkoztatva is érvényesül. A mozgóképkultúra a Ke-
rettantervben (továbbiakban: Ktv) már így szerepel, ami lehet jó is, ha erre a 
feladatra felkészültek a pedagógusok, és egymással állandóan konzultálnak 
annak érdekében, hogy a mozgóképkultúra médiaismeret tartalmi részei ne 
zárványként szerepeljenek a különböző tantárgyakban, hanem legyen egy egy-
séges „befoglaló forma”, vagyis a komplex gondolkodásmódon alapuljon az 
együttműködés. (Tóth, 2018.)

Tehát a Ktv, ha úgy tetszik, minden lehetőséget felkínál a vizuális kultúra számá-
ra, hogy beépítse magába a digitalizáció és medializáció előidézte jelensége-
ket, kérdéseket, lehetőségeket, kifejezési módokat, művészeti vonatkozásokat. 
Például az animáció és a képzőművészet kapcsolata nyilvánvaló, hiszen mind-
két terület ugyanazokat az anyagokat, eszközöket (grafikai, festészeti, plaszti-
kai, fotó) használja. Ahogy a képzőművészet képalkotó megoldásai, tanulságai 
is beépültek a mozgóképkultúrába, a mozgóképkultúra/digitális képalkotás 
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műfaji jellemzői (az idő-
beliséghez való viszony, 
a tartalom lineáris befo-
gadása, stb.), eszközrend-
szere is beépültek már a 
képzőművészetbe, minek 
következtében új műfajok 
születtek, születnek.

A kifejezőeszköz-rendsze-
rek közös alapjai élő kap-
csolatot tesznek lehetővé 
a művészeti terület között. 
Például a pop art művészet-
ben, többek között Andy 
Warhol művészetében is, 
ez figyelhető meg, akár a 
választott témákat (képer-
nyőhősök, sztárok, a sajtó-
ból, televízióból ismert sze-
mélyek, események), akár 
az alkotások vizuális meg-
jelenését vesszük alapul.  
A médiaművészet is, mint 
viszonylag új művészet, a 
mozgókép eszközeit, rész-
ben, formanyelvét alkalmazza. (Orosz, Havasi, Tóth, 2018.)

A hátrányos helyzetű tanulók körében gyakran előfordulnak szóbeli kommuni-
kációs- nehézségek. A vizuális kommunikációs formák segíthetik a felzárkózta-
tást, mivel gazdagítják a képzeteket és a szóbeli közléssel szemben az agynak 
merőben más területeit is igénybe veszik. A vizuális megnyilvánulási formák 
nem csak a képességek fejlesztését szolgálhatják, segítik a belső lelki folya-
matok feldolgozását, és a rajzokból és az egyéb produktumok „olvasásának” 
képességével rendelkező pedagógus adalékokat kaphat a gyerekek lelkiálla-
potáról, problémáiról is.

A hagyományos rajzolási, festési formák jelentős mértékben igénylik a fi-
nom-motorikus mozgás és a belső képalkotó képességek meglétét. Ennek hi-

1. ábra: Szirtes János tárlatvezetése az Átláthatatlanság 
c. kiállításon, Szentendre, 2017. Forrás: kultura.hu

2. ábra: Bill Viola: „The Sleep of Reason,” 1988. video/
hang installáció Forrás: kcrw.com

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban

http://www.kultura.hu/mediamuveszet
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ányában a gyerekek ritkábban kapnak pozitív visszajelzést, értékelést, hamar 
motiválatlanná válhatnak, ami akár egy egész osztály munkáját érintő problé-
mához is elvezethet. Ennek enyhítésére segítséget jelenthetnek a különböző 
mediális közlési módok.

Az elektronikus médiumok az iskolában
Az elektronikus eszközök megjelenése az iskolában további kérdéseket vet fel.

Milyen feladatokat ró ez az oktatásra, pedagógusokra?
  A tudatos eszközhasználat kialakítása. A gyerekek gyakran kontroll nélkül 

jutnak hozzá olyan tartalmakhoz, amelyek árthatnak nekik. Elősegíthet-
jük, hogy elsősorban azokat a helyeket keressék fel a Világhálón, amelyek 
a tanuláshoz szükségesek és szűrő programokkal korlátozhatjuk a káros 
tartalmakhoz való hozzáférést.

 A műfaji határok elmosódtak, új műfajok jöttek létre, például: viszonylag 
új műfaj a videoklip, számítógépes grafika, videó installáció, videó szobor, 
plasztikai formákra készült festmények, virtuális valósághoz (VR) kötődő 
művészetek, 3D animáció, fényfestészet, stb.

  A tananyagra vonatkozó kérdése: állandóság vagy/és flexibilitás. A köve-
telmény és a tevékenységek körének kérdései. A fejlesztési célokat mi-
lyen témakörök, milyen médiumok és milyen tevékenységek segítségével 
érhetjük el?

  Maradhatnak-e a hagyományos órarendi időkeretek? Az órarendi kere-
teknek (főleg délelőtt 45 perces órák, majd szünet, és jön egy merőben 
más tartalmú óra) a komplex képzési formáknak csak kismértékben en-
gednek teret, így lehetetlen egy a gyereket érdeklő tevékenység, téma 
hosszabb időn keresztüli, alaposabb feldolgozása.

  Maradhatnak-e a hagyományos képzési formák? A képzési formák kö-
zül döntő hányadban még mindig a frontális munkaforma az uralkodó.  
A számonkérés pedig a tananyag visszamondásával valósul meg. Vilá-
gossá kell tenni, hogy az adott tevékenyég összetevői milyen mértékben 
kapnak szerepet egy-egy értékelésben.

  A komplexitás vagy tantárgyi monokultúra? A tantárgyak között 
rendkívül kicsi mértékű az „átjárás”. Nehéz érvényt szerezni an-
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nak, hogy a vizuális kommunikáció, a vizualitáson alapuló kép-
zés (tantárgyak) kikerüljenek a „készségtárgy” megbélyegzés alól. 
A komplexitás az iskolában többféleképpen kaphat érvényt.

• Ha az adott iskola keretein belül az ún. szaktanár az óráit a komplexi-
tás jegyében építi fel, már jelentős lépéseket tett ezen a téren.

• Ennél sokkal hatékonyabb, ha az adott intézmény olyan tantervet ké-
szít, amelyben a komplexitást az egész iskolai munkára kiterjeszti. 
Ilyen iskolák pl. a Molnár Ferenc Általános Iskola Budapesten ezt a KIP 
(Komplex Instrukciós Program) keretében valósítja meg. 

• Az ún. alternatív pedagógiai módszerek zöme is nagy teret nyit a komp-
lexitás számára. Pl. Németh László tanítása során a tantermet egy kí-
sérleti terepnek tartotta. A tanításra úgy tekintett, mint a versírásra, 
miszerint a versekben a legjobb rímeket a véletlen adja, és a „véletle-
nekkel” tudnia kell élnie a pedagógusnak. De sokmás mellett említhet-
jük Rogers-, Montessori-, Waldorf pedagógiai módszert, Gáspár László 
szentlőrinci iskolakísérletét, Erdélyi Miklós és Maurer Dóra Kreativitási 
gyakorlatait, a GYIK Műhely törekvéseit, Lantos Ferenc - Apagyi Mária 
Komlói Művészeti Műhely, integratív zenei-vizuális nevelési programját 
(Skrapits, 2014). 

  A pedagógusképzés és továbbképzés mennyire áll ezekre készen? Talán 
ez az egyik neuralgikus pont. A pedagógusképzés szakok szerint zajlik, 
ami önmagában nem lenne probléma, feltéve, hogy a képzésben a komp-
lex gondolkodásmódot képviselő, érvényes tudással rendelkező oktatók 
lennének jelen. Kérdés az is, hogy elegendő, a kiváló oktatókat vonzó erő-
forrást kap a képzés és a gyakorló pedagógus egy a mainál optimálisabb 
műveltségkép eléréséhez szükséges munkához? 

Milyen lehetőségeket kínál?
  A konvencionális képzési formák viszonya a technikai képalkotási folya-

matokhoz. Napjainkban alig van olyan iskola, ahol az ott folyó munkát 
ne a csengőszó tagolná. A képzési formák, a tantermek berendezése is 
évszázados állapotokat tükröznek ma is. Az információk megszerzésének 
forrása nem csak a pedagógus és a tankönyvek, hanem az Internet adat-
bázisai, egyéb szolgáltatásai. A tanulás folyamatát megváltoztatták a kö-
zösségi oldalak, ahová a tanulók is feltöltenek anyagokat, ötletet adnak 
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egymásnak, ötletet adnak a szükséges források helyének keresésére is. 
A tanulás helyhez-, személyhez kötöttsége feloldódott, a differenciálás 
lehetőségei kitágultak.

  A technikai képalkotás, mint motivációs tényező. Napjainkban kisgyerek-
kortól kezdve természetes a technikai eszközök használata, a gyerekek 
belenőnek ebbe, szinte anyanyelvi szinten sajátítják el az eszközök ke-
zeléséhez szükséges ismereteket. Ezt kihasználva, megerősítve, a tanítá-
si-tanulási folyamatokat úgy kell megszervezni, hogy ebben az elektroni-
kus médiumok ne csak formálisan legyenek jelen, hanem segíthessék az 
ismeretszerzés és az ismeretátadás folyamatát.

  A technikai képalkotás és a jelen kérdéseire reflektálás viszonya. A vi-
zuális kultúra történelmi távlatokban nagy változásokon ment keresztül, 
de az iskolákban még mindig a magas művészethez való viszony az ér-
tékadó (a tanulók értékelésének alapja), a művészettörténetből kimarad 
az avantgárd- és kortárs művészet, a környezet és tárgy kultúra. A po-
puláris vizuális megnyilvánulások kérdései legfeljebb negatív példaként 
kerülnek szóba az órákon. A technikai képalkotás elmélete és gyakorla-
ta csupán néhány művészeti iskola repertoárjában szerepel. Természe-
tesen az órakeretek szűkösségének, a 2018-as NAT tervezet ismeretében 
máshová kerül a problémafelvetés súlypontja (a 2018-as NAT tervezetben 
maga a művészettörténet is kimarad)..

  A differenciálás lehetőségeinek bemutatása, kooperatív lehetőségek: a 
feladatok a tevékenység természetéből adódóan legtöbbször csopor-
tokban (stábokban), meghatározott szerepekre osztva valósulnak meg.  
A differenciálásnál kerülni kell az alibi szerepeket, tényleges teljesítmény 
legyen a differenciálás mögött.

  A hátrányos helyzetű gyerekek körében többen vannak, akik tanulási ne-
hézségekkel is küzdenek. Gondot okoz nekik a szövegértés, az olvasás.  
A képi kommunikáció révén és segítségével az elsajátított képességeket, 
ismereteket könnyebben idézik fel, mintha csak ezeket olvasással vagy 
magyarázat alapján kellene megtenniük. A technikai képpel létrehozott 
alkotások zöme komplex ismereteket (kommunikációs, technikai, műfa-
ji, művészettörténeti, társadalomismereti, esztétikai, stb.) követel meg, 
így joggal feltételezhetjük, hogy fejlesztőhatása is erőteljesebb, mint a 
szimpla tantárgyi struktúrának.
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2. A technikai kép
A technikai képrögzítés jellemzői, a média történetének főbb állomásai
Technikai képek közé soroljuk: a hagyományos és digitális fotót, a hagyomá-
nyos- és digitális- filmet, animációt, a fénymásolatot, a digitális alkotásokat, 
szkennelt- és printeket. Ezek mindegyikére igaz, hogy:

  Technikai eszköz segítsé-
gével valósul meg, ezért 
létrehozásához, szerkesz-
téséhez, felhasználásához 
technikai ismeretekre van 
szükség (a tanár és a diák 
részéről is). Pl.: a digitális 
fényképet fényképezőgép-
pel hozzuk létre, a fény-
képezőgép beállításait, a 
képszerkesztő program mű-
ködtetését, a képfájl-for-
mátumokat ismernünk kell.

  Könnyen sokszorosíthatók. Pl.: a szkennelt kép tetszőleges példányban 
nyomtatható.

  Könnyen, nagy tömegek számára is elérhető módon, közzé tehetők, így a 
képi tartalom hatása sokkal nagyobb lehet, mint pl. egy táblaképé. Pl.: a 
televízióadás során nagy tömeget ér el ugyanaz a tartalom. A videó meg-
osztókon keresztül bárki hozzáfér a feltöltött filmekhez.

  Könnyen manipulálható, egyben a képi tartalom hitelessége megkérdő-
jelezhetővé válhat. Pl.: képszerkesztő programmal egy adott eseményen 
nem szereplő személy beilleszthető, vagy a divatlapokban szereplő képe-
ken a manökeneket, képszerkesztő programokkal, szinte minden esetben 
tetszetősebbé teszik.

  A technikai kép (különösen a digitális kép és az internet) lehetővé te-
szi azt, hogy a professzionális kommunikátorok mellett a nem hivatalos 

Technikai képnek azokat a képeket 
nevezzük, amelyeket az alkotó egy 
technikai eszköz közbeiktatásával al-
kot meg, vagyis a képi tartalmat nem 
közvetlen, hanem közvetett nyomha-
gyással hozza létre. (Flusser, 1990).
Ennek érdekében az alkotó egy tech-
nikai apparátust hoz működésbe, 
ismernie kell annak lehetőségeit, és 
ezen keresztül tudja befolyásolni a 
kép végső megjelenését, így éri el az 
általa kívánt tartalom megszületését.
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kommunikátorok is szerephez jussanak. Pl.: kiránduláskor a mobiltelefo-
nunkkal készült felvételt megosztókra föltöltve azonnal közzé tehetjük.

  A technikai képalkotás le-
hetőségei új műfajokat 
eredményezett, illetve a ré-
gebbieket módosította, gaz-
dagította. Pl.: új műfajként 
jelent meg a videó blog, az 
újságírás ismert műfajai ki-
egészültek az online válto-
zatokkal. A számítógéppel 
megjelent a 3D animáció, a 
virtuális valóság.

  Változtak a képek készítésé-
nek, befogadásának körülményei. Pl.: míg régebben fotót az egyén a csa-
lád az élet kiemelt (ünnepi) eseményeiről készített, ma gyakorta minden 
eseményünket képekben rögzítjük.

  Mindezek hatással vannak a képi kommunikáció felerősödésére.  
Az írás-olvasás, a beszéd és a képi kommunikáció mára egyenrangúvá 
váltak.

Médiatörténet dióhéjban – A szóbeli kultúrából az médiakultúra felé
• Valaha volt a szóbeli kultúra.
• 1445. A nyomtatott könyv - Gutenberg Biblia megjelenése. Az olvasás a 

kiváltságosok privilégiuma, hiányzik a nyilvánosság.
• XV-XVI. sz. nyomtatott újságlevél.
• A nyomdatechnika folyamatos fejlődése kiteljesítette az írás-olvasás igé-

nyét.
• XVIII. sz. Az első napilap megszületése Nagy-Britanniában – a nagyközön-

ségnek szólt.
• XIX. sz. eleje. A fotográfia megszületése.
• 1837. Morse megalkotja a távírót.
• 1876. Bell – a távbeszélő megalkotója.
• 1893. Puskás Tivadar – telefonhírmondó: telefonos hírszolgáltatás

3. ábra: Médiárnyék (Tóth Tibor, 2019)
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• 1898. Eugene Ducretet – vezeték nélküli rádió-összeköttetést hozott létre 
az Eiffel torony és a Pantheon között.

• 1895. Lumiére testvérek révén megszületik a mozi, ezzel a mozgókép befoga-
dása tömegessé vált.

• XX. sz. eleje. A Kodak cég piacra dobta a mindenki számára elérhető fény-
képezőgépét, minek következtében a fotózás kiváltságossága megszűnt.

• 1920-1930. Első önálló televíziós vállalkozások beindulása.
• 1962. A műholdas televíziózás megszületése.
• 1990-es évek. A személyi számítógépek elterjedése, az internethasználat 

világméretűvé válásának kezdete. A mobiltelefonok elterjedése. (Frédéric 
Barbier, Catherine Bertho Lavenir, 2004.)

• 2000-től a WEB2-es eszközök megjelenése, az ún. okostelefonok, táblagé-
pek elterjedése, multifunkcionális szolgáltatásokkal. 

Ennek a kivonatolt médiatörténeti felsorolásnak mindössze annyi a célja, hogy 
érzékeljük azt a folyamatot, minek révén az eszközök szolgáltatásainak válto-
zása milyen összefüggéseket mutat az információ- (benne a képi információ) 
elérésének, szolgáltatásának tömegessé válásával. Ennek következményeit, le-
hetőségeit a mai iskola nem kerülheti ki.

A technikai képrögzítés következményei
A fotográfia a legkorábbi technikai kép. Ma nehéz elképzelni azt az időt, ami-
kor egy fotográfia elkészüléséhez a látványnak, személynek hosszú ideig moz-
dulatlannak kellett lennie ahhoz, hogy a felvétel éles legyen. Ez is oka lehet 
a kezdeti fotográfiák és az akkori képek megjelenése közötti hasonlóságnak, 
hiszen egy rajzolt vagy festett kép is hosszú ideig készült. Mivel a fotózás és 
festmény készítésének folyamatban volt egy megegyező elem (a kép létrejöt-
tének ideje, vagyis a modellnek sokáig mozdulatlannak kellett lennie), a képek 
megjelenése is hasonló.

Ahogy változott az expozíciós idő1, úgy változtak a fotografálás lehetőségei is. 
Amikor az expozíciós idő a másodperc töredékére csökkent, készülhettek ad-
dig soha nem látott képek és teremtődtek új műfajok: szociofotó, fotóriport, 
néprajzi fotó, stb.

1  A látvány rögzülésének ideje a hordozón.
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Mivel a fotó-kép kémiai folyamatok 
eredménye, így vegyszerekkel könnyen 
manipulálhatók. A fotó nyersanyagot je-
lenthet a fotókollázsok, montázsok, utó-
színezett fotók, stb. készítéséhez.

Hasonló folyamat játszódott le a moz-
gókép történetében is. Az 1800-as évek 
végén, a filmfelvevőgép és a vetítőgép 
felfedezésével vált lehetővé a vetíthető 
mozgókép-készítés. A kép itt is kémiai 
úton rögzül, mint a fotónál, de a vetí-
téskor ezek az állóképek olyan gyorsan 
jelennek meg a befogadó szeme előtt, 
hogy mozgássá állnak össze.

4. ábra: Petőfi Sándorról készült dagerrotípia. 
Petőfi Irodalmi Múzeum fotógyűjteménye. 

5. ábra: Orlai Petrich Soma: Petőfi. 
1840-es évek. Forrás: Orlai Petrich Soma 
- Historical Exhibition of the Hungarian 
National Museum Guide, 3. 18th and 19th 
centuries

6. ábra: Kerny István: A mi népünk - 
Szalántai idill.  
Forrás: www.fotomuveszet.net

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dagerrot%C3%ADpia
http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/201203/a_magyaros_fenykepezes_sajtoaradatanak_kezdetei_2_sz?PHPSESSID=fbecad35a9c40359b093354ab5e82eb2
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A film esetében is igaz az az állí-
tás, hogy, ha az alkotási és befo-
gadási folyamatban hasonlóság 
áll fenn két művészeten belül, 
akkor a produktum is hasonló 
lesz. A felvevőgépek kezdetle-
gessége miatt az első filmek lé-
nyegében alig nyújtottak más 
élményt, mint egy színházi előa-
dás2, ahol a néző egy távolságból 
látja a színdarabot. A kezdeti fil-
mfelvevők csak azonos távolság-
ból tudták jó minőségben rögzí-
teni a látványt, majd az optikák 
és az egyéb technikai megoldá-
sok hamar kitágították a film, 
mint művészeti ág, lehetőségeit. 
Hasonlóan a fotográfiához, meg-
születtek a filmműfajok (doku-
mentumfilm családja, a fikciós 
filmek családja, az animációs 
film, a tömegtájékoztatást szolgáló műfajok, stb.).

2  Pl.: Georges Mélies: The Monster (1903) c. filmje

7. ábra: Első világháborús emlékkép – 
fotókollázs. Forrás: pinteraukcioshaz.hu

8. ábra: Henry Fox Talbot növényről 
készült ős-fotogramja 1836. Forrás: 
inphoto.blog.hu

9. ábra: Moholy-Nagy László - fotókollázs. 
Forrás: nullahategy.hu

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban

https://www.youtube.com/watch?v=FAnSxaR_fKw
https://pinteraukcioshaz.hu/vilaghaborus-emlekkep
https://inphoto.blog.hu/2013/06/13/eeeeeee
https://nullahategy.hu/visszapillanto-tukor-70-eve-halt-meg-moholy-nagy-laszlo/
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A közelmúltban az elektronikus mozgóképnek (videó), jelenünkben a digitális 
technikának köszönhetően, ugyanilyen forradalmi átalakuláson ment, megy 
keresztül a mozgóképművészet. Mára szinte mindenki birtokában ott van egy jó 
minőségű álló- és mozgókép, egyben hangrögzítő tele- és tömegkommuniká-
ciós eszköz az ún. okostelefon. A Világháló már nem csak a lakásokban érhető 
el, az okostelefonok révén bárhonnan átléphetünk a befogadói szerepünkből 
a kommunikátor szerepébe: közzé tehetjük felvételeinket akár élőadásban is. 
Ma már a professzionális kommunikációs csatornák mellet ugyanolyan erővel 
vannak jelen a civil kommunikációs megnyilvánulások. A tömegkommunikáció 
kétirányúvá vált: pl. míg a televíziózás korában maximum betelefonálási, le-
vélírási lehetősége állt rendelkezésére a befogadóknak a visszacsatolásra, ma 
viszont, akár egyszemélyes YouTube csatornát is létrehozhatunk, akár élőben 
is közvetíthetünk eseményeket.

10. ábra: Kovács Melinda. Árnyék – fotogram (1994). Forrás: efb.hu 
A fényképezőgépek korszerűsödése, egyszerű működtetése, sorozatgyártása, olcsósága 
lehetővé tette, hogy a civil ember is képalkotóvá válhasson. Az otthoni fényképesdobozok, 
fotóalbumok megteltek a család hétköznapjainak és kiemelt eseményeinek képeivel3. Mindez 
a digitális technika által ma hatványozottabban érvényesül.

3. Bővebben a privátfotózásról: Szegő György: Privátfotó – Szimbólumtár c. könyve, Theater Art Fotó Budapest, 1998, 
ISBN 963 036 527

http://www.efb.hu/biennale.php?id=9A
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3. Az értékelés és a komplex tanítási-tanulási 
forma
A tanítás-tanulás folyamatában a gyerekeknek – életkortól függetlenül – fon-
tos, hogy visszajelzést kapjanak minden megnyilvánulásukról. A visszajelzés 
tájékoztatja a gyereket, a szülőket, a környezetet, lehet motiváló, rossz eset-
ben letörhet minden kreativitást, igyekezetet. 

Az értékelés irányulhat a pedagógustól a diákok felé, a diákoktól diákok felé, 
iskolán belülről a diákok felé, iskolán kívülről a diákok felé. Mivel az értékelés 
nem csak a teljesítményt tükrözi vissza, hanem motiválhat is, ezért nagyon 
fontos, hogy a pedagógus tudja, mit értékel jeggyel, mit értékel szóban, mikor 
ad teret másoknak az értékelésben, vagyis: az értékelés tudatos, tervezett for-
mában kell, hogy történjen. A következetes értékelés kiemelten nagy szerepet 
tölt be azoknak a gyerekeknek az életében, akik otthoni környezetből nem 
kapnak érdemleges visszajelzést az iskolai teljesítményükre. Számukra az ér-
tékelés, a visszajelzés egyetlen forrása az iskola, illetve a közösségi fórumok 
lájkjai.

Minden esetben csak az előre megadott, objektíven megítélhető teljesítmé-
nyeket értékelheti a tanár érdemjeggyel. Tudnia kell előre a diáknak, hogy a 
feladat összetevői milyen súllyal szerepelnek a végső érdemjegy megítélésé-
ben, ezt célszerű a feladat megbeszélése, kiadása során, rögzített formában 
közzétenni. Kérdés, hogy a szubjektív megnyilvánulásokat szabad-e érdem-
jeggyel értékelni? Meglátásunk szerint lehet, de csak jelessel, és amennyiben 
a tanár véleménye megegyezik a diákokéval. Amennyiben a gyerekektől is el-
várjuk, hogy értékeljék társaik munkáját, fontos, hogy a szubjektív értékelés 
szempontjait is előre határozzuk meg, ellenkező esetben a gyerekek értéke-
lése ötletszerű, sok szempontú lesz. Adhatunk olyan szempontokat, amelyek-
be belefér a szubjektív megközelítés, pl: Bemennél-e erre a filmre a moziba? 
Megvennéd-e…? Betennéd-e tévéadásba? Mennyire közérthető az üzenet? Szí-
vesen látnád-e a szobád falán…? Stb.

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban



164 Vizuális kommunikáció az oktatásban

4. Feladatok, példák
Írásvetítő
Árnyjáték írásvetítővel
A tevékenység leírása: Az árnyjáték alap-
ját képezheti egy saját mese megírása, 
vagy adott népmese kiválasztása, illetve 
egy saját készítésű vagy választott zene-
mű. A következő lépés az árnyjáték szek-
venciákra (egységekre, helyszínekre, jele-
netekre, beállításokra) bontása és annak 
eldöntése, mi történik az adott szekven-
cián belül. majd a látvány, valamint a 
szereplők megtervezése, elkészítése.

Az árnyjáték látványát tömör vagy áttört 
síkformák, ezek mozgatása és fóliarajzok, festett fóliák adják.

Ajánlott munkaforma: csoportos

Kapcsolódó területek: ének-zene, irodalom, népművészet, bábművészet, moz-
góképkultúra, animáció, vizuális kultúra, technika.

Eszközszükséglet: 1-2-3 írás-
vetítő, attól függően, hogy 
hány felületen szeretnénk 
dolgozni, színes és színtelen 
fólia, celofán, alkoholos filc, 
nem átvilágítható papír (fa-
mentes rajlap, fotókarton), 
különböző tárgyak, fonalak, 
olló, snitzer, ragasztó (tech-
nokol), fehér, átvilágítható 
lepedő.

11. ábra: Király Kis Miklós c. népmese – Árnyjáték. 4. osztály, Noszvaj, Figedy János  
Általános Iskola



165

Bővebb információk, példák:
The Art of Lotte Reiniger parte 1
Életre kelt árnyak
musik-kreativ-plus.eu
Árnyjáték 20160504 Farkasrét 5.c
Театр теней ОБРАЗЫ
JÉZUS MEGMENT: ZÁKEUS
makhultgabi.blogspot.com

Animáció készítése írásvetítővel
A tevékenység leírása: Írásvetítőn előre 
kitalált és szekvenciákra tagolt történetet, 
látványt megtervezünk. Az írásvetítő felüle-
tén fázisonként mozgatjuk a képi elemeket, 
tárgyakat, stb. A fázisokat vagy az írásvetítő 
felületén, vagy a kivetítve rögzítjük digitá-
lis fényképezőgéppel vagy okostelefonnal, 
lehetőleg állványról. A mozgás, változás se-
bessége annál gyorsabb, ha az adott moz-
gás-, változást, egységnyi időegységen belül, minél kevesebb fázisra bontjuk.

11. ábra: Király Kis Miklós c. népmese – Árnyjáték. 4. osztály, Noszvaj, Figedy János  
Általános Iskola

Eszközszükséglet: írásve-
títő, vászon, sötétítés, tár-
gyak, homok, nem fényá-
teresztő papír, olló, snitzer, 
természeti formák, stb., 
mobiltelefon, vagy digitális 
fényképezőgép, vagy fotó-
zásra alkalmas ipad.

12. ábra: Átváltozással (homokkal) készült animáció kulcsképei. 2. évfolyamos hallgatói 
munka, Eszterházy Károly Egyetem, Eger

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban

https://www.youtube.com/watch?v=LvU55CUw5Ck&t=58s
http://www.artlimes.hu/cikk?id=416
http://musik-kreativ-plus.eu/hu/teaching-modules/kreativ-szervezes-zenei-szervezomunka/3-elem-zene-es-arnyjatek/
https://www.youtube.com/watch?v=5s3QA7qNkl4
https://www.youtube.com/watch?v=1QmWar_0DBc
http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/tanari_s/hittan3/17.%20J%C3%89ZUS%20MEGMENT_%20Z%C3%81KEUS.pdf
http://makhultgabi.blogspot.com/2011/12/kiralyos-papirmetszetek.html
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Egy másodpercnyi mozgáshoz, 
változáshoz, folyamatos mozgás 
esetén, 12 fázisra van szükség, 
egy fázist két képpel mutatunk (12 
fázis x 2 képkocka = 24 kép, ez 1 
másodperc folyamatos mozgást 
eredményez). Kevesebb fázis ese-
tében a mozgás szaggatott lesz. 
Tehát, a mozgatás sebességét elő-
re ki kell számítani! Az elkészült 
képeket összefűzzük: okostelefon-
nal, amennyiben van rajta animá-
ló szolgáltatás, vagy ipaddal, ha 
van rajta animáló szoftver, vagy 
vágóprogrammal (Windows Movie 
Maker, Hitfilm Express, stb.). A vá-
góprogram ismerete elengedhe-
tetlen.

Mindezek hiányában az előre 
megtervezett változásokat mobil-
telefonnal is, folyamatos felvétel-
lel is rögzíthetjük.

Ajánlott munkaforma: csoportos

Kapcsolódó területek: ének-zene, 
irodalom, népművészet, báb-
művészet, mozgóképkultúra, animáció, vizuális kultúra, matematika.

Bővebb információk, példák:
Magyar Táncok – Czakó Ferenc
Ab Ovo – Czakó Ferenc

13. ábra: Homok animáció készítése írásvetí-
tővel. 5. osztály, Jászberény, Szent István Sport 
Általános Iskola és Gimnázium

14. ábra: Homok animáció készítése 
írásvetítővel. 5. osztály, Jászberény, Szent István 
Sport Általános Iskola és Gimnázium

https://www.youtube.com/watch?v=27bi6S8DJis
https://www.youtube.com/watch?v=HLmNc7jFSz0
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Projekció írásvetítővel
A tevékenység leírása: A gyerekek-
kel megbeszéljük, hogy a vetített 
kép, ha különböző felületeken jele-
nik meg, megváltozik, és megválto-
zik maga a felület is, amire vetül a 
kép. A tényleges projekciót árnyék-
gyűjtés előzi meg. A gyerekek tár-
gyakra, felületekre vetülő árnyékokat fotóznak le, és lapokat helyeznek a vetülő 
árnyékba, majd ezeket bemutatják. Ez a feladat önállóan is elvégezhető.

Ezt követően fóliára rajzolva, festve, esetleg nyomtatva kivetíthető képet készí-
tenek, majd a kivetített képbe különböző módon beleállnak, az így keletkezett 
látványt lefotózzák.

A feladat úgy is elvégezhető, hogy belső térben található felületekre, szerkezeti 
elemekre vetítjük ki a képet, a feladat fényfestés szerűen folytatható külső tér-
ben is, épületrészletekre vetítve a képeket. A vetítésre szánt képek elkészítése 
előtt célszerű tanulmányozni azt a felületet, formát, szerkezeti elemet, amelyre 
a projekció készülni fog.

A feladat tovább fejleszthető animációval. A kivetített kép különböző pontja-
ira, más-más pózban állva több felvételt készíthetnek a tanulók, ugyanarról a 
gyerekről, majd ezeket egy mozgóképszerkesztő programban folyamattá ala-
kítjuk. (Ajánlott képkocka szám fázisonként nyolc. A képek alá szerkeszthetünk 
hangot is.)

Ajánlott munkaforma: páros, kiscsoportos.

Kapcsolódó területek: fizika, mozgóképkultúra, animáció, látványtervezés, vi-
zuális kultúra, építészet.

Eszközszükséglet: írásvetítő (pro-
jektor, diavetítő is alkalmas), fólia 
vagy celofán, alkoholos filctollak, 
digitális fényképezőgép, vagy mo-
biltelefon, esetleg számítógép, szí-
nes nyomtató, nyomtatható fólia.

15. a-b-c-d ábra: Árnyékgyűjtés. 6. osztály, Általános Iskola, Szomolya.

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban
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16. ábra: Projekció írásvetítővel, diavetítővel. 5. 
osztály, Jászberény, Szent István Sport Általános 
Iskola és Gimnázium

17. ábra: Projekció írásvetítővel, 
diavetítővel. 5. osztály, Jászberény, 
Szent István Sport Általános Iskola és 
Gimnázium

18. a-b ábra: Projekció írásvetítővel, 
diavetítővel. 5. osztály, Jászberény, Szent 
István Sport Általános Iskola és Gimnázium

19. ábra: Projekció belső térben. 
Hallgatói munka, Eszterházy Károly 
Egyetem, Eger
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Színtani játékok írásvetítővel
A tevékenység leírása: Ez a feladat 
hasonló az előbbihez, csak annyi a 
különbség, hogy különböző színű 
fóliákból készítünk formákat, az így 
készült kompozíciókat egy vagy több 
írásvetítővel vetítünk ki, több írásvetí-
tővel egymásra is vetíthetők a képek. 
A különböző színű fóliák segítségével 
az összhatáson túl tanulmányozható 
a fényszínek keverése.

Hagyományos fotóeljárások
Fotogram (kemogram) készítése
A tevékenység leírása: Hagyományos 
fotóeljárás. Ehhez a munkához fo-
tográfiai alapismeretek szükségesek. 
Ezeknek megszerzése történhet úgy, 
hogy az otthoni fényképgyűjtemény-
ből hozatunk a gyerekekkel hagyo-
mányos eljárással készült fotókat, 
majd elmagyarázzuk nekik, hogy ezek 
milyen folyamatokon keresztül szü-
lettek meg. Tisztázzuk velük, hogy ez 
a fotóeljárás három lépésből áll: a 
látvány rögzítése, a kép előhívása, a 
kép leöblítése a hívótól, a kép fixá-
lása, majd újabb öblítés, ezt követi a 
szárítás.

Eszközszükséglet: írásvetítők, 
színes fólia vagy celofán, olló, 
digitális fényképezőgép, vagy 
mobiltelefon, számítógép moz-
góképszerkesztő programmal 
ellátva (amennyiben a kivetí-
tett látványt képekben rögzí-
tettük, absztraktfilm készíthető 
belőle).

Eszközszükséglet: fotópapírok, 
fénykép hívó, fixír, hívótálak, 
esetleg fotószárító, fémcsi-
peszek a híváshoz, tárgyak, nö-
vényi részek, piros fényű lámpa. 
Digitális fotogram készítéséhez 
szkenner, számítógép, esetleg 
nyomtató szükséges.

20. ábra: Fotogram készítése szkennerrel, 
tanulói munka, 6. o. Edelény, Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskola Óvoda és 

Alapfokú Művészet Iskola

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban
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Fotogram digitálisan is készíthető. A fotópapírt a szkenner helyettesíti, ennek 
a felületén hozzuk létre a képet, amelyet kinyomtathatunk, vagy tovább szer-
kesztjük egy állóképszerkesztő program (pl.: Photoshop) segítségével.

Ajánlott munkaforma: páros

Bővebb információk, példák:
www.vous.hu
www.fotonlog.hu
maimano.hu

Kapcsolódó területek: mozgóképkultúra, kémia, vizuális kultúra.

21. ábra: Fotogram szkennerrel, tanulói 
munka, 6. o. Edelény, Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskola Óvoda és 
Alapfokú Művészet Iskola

22. ábra: Fotogramok hagyományos 
fotóeljárással - Molnár Gábor, Kovács Ádám, 
Szécsi Anna, Sinka Hanna 5. b. o. Szent István 
Sport Általános Iskola és Gimnázium

http://www.vous.hu/hir/20161223-fotogram-tortenete-tippek-otthonra
https://www.fotonlog.hu/2010/07/lapos-dolgok-fotozasa-digitalis-fotogram-keszitese.html
http://maimano.hu/gyik-muhely-az-alkotas-csodakamraja/
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Fotómontázs, fotókollázs készítése
A tevékenység leírása: A tevékeny-
ség előtt tisztázzuk a gyerekekkel a 
fotókollázs és a fotómontázs fogal-
mát (fotómontázs készítésekor csak 
fotókat használunk, míg a kollázsnál 
más anyagokat is).

Motivációként levetíthetjük Reisenbüchler Sándor: Boldog világvége c. animá-
ciós filmjét. A feladat előtt mindenképpen határozzuk meg a tevékenység kere-
teit, elkerülve a csak humoros megközelítéseket. Mutathatunk képzőművészek 
által készített példákat is. A képekhez társíthatunk szövegeket is.

Ajánlott munkaforma: egyéni, páros

Kapcsolódó területek: bábművészet, mozgóképkultúra, animáció, vizuális 
kultúra, képzőművészet

Eszközszükséglet: olló, képes 
magazinok vagy/és kinyomta-
tott fotók, ragasztó, különböző 
felületű papírok.

23. ábra: Fotómontázs – tanulói munka, 6. o. Edelény, Szent Miklós Görögkatolikus Általános 
Iskola Óvoda és Alapfokú Művészet Iskola

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban

https://www.youtube.com/watch?v=djqPnbedTG4
https://docplayer.hu/802958-Munkaanyag-banyasz-judit-vizualis-megjelenites-montazs-kollazs-kulonbozo-technikak-a-kovetelmenymodul-megnevezese-divat-es-stilustervezes.html
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Digitális fényképezőgép, mobiltelefon, digitális videokamera
Folyamat, történet mesélése fotózással
A tevékenység leírása: A gyerekeknek bemutatjuk pl. Deák Kristóf: Mindenki c. 
filmjét (2016), amelyen megfigyeljük a klasszikus történetmesélés szerkezetét.

1. Kiinduló állapot – jön egy új tanuló az iskolába, aki nagyon örül, hogy 
bekerült az énekkarba.

2. Az állapotot megváltoztató ok – a tanárnő azt kéri az új tanulótól, hogy ne 
énekeljen, csak tátogjon éneklés helyett.

3. Bonyodalom – az új kislány nem mondja el bánatát, kiderül az új tanuló 
barátnője számára, hogy a tanárnő nem csak az új tanulót, hanem többe-
ket nem enged énekelni, ezért a gyerekek szövetkezni kezdenek.

4. Tetőpont – a kórus megmérettetése, az új tanuló barátnője vezetésével, 
nyilvános fellépésen minden kórustag csak némán tátog éneklés helyett.

5. Új helyzet áll elő – a tanárnő megszégyenülve elhagyja a színpadot, a 
gyerekek közösen gyönyörűen énekelni kezdenek.

Megvizsgálhatjuk a meséket is, regényeket, novellákat, ott is hasonló szerkezet 
mutatható ki. Beszélünk a plánokról, kameraállásokról.

24. ábra: Fotókollázs, szöveggel - Tábori 
Zsófia 5. o. A lányt Lilinek hívták Szent István 
Sport Általános Iskola és Gimnázium

25. ábra: Adott település építészeti em-
lékeiből új képek létrehozása kollázs, 
montázs technikával (Noszvaj, Figedy 
János Általános Iskola)

https://www.dailymotion.com/video/x5dcrzf
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Bővebben: Szabó Gábor: Filmes könyv – Hogyan kommunikál a film? AB OVO 
KIADÓ, 2002. ISBN 9789639378070

A megbeszélt szempontok figyelembevételével a gyerekek egyszerű történe-
teteket építenek fel, amelyet nem hoznak nyilvánosságra, majd erről fotósort 
készítenek. Bemutatáskor a gyerekek közösen értékelik egymás munkáját. 

Ajánlott munkaforma: csoportos

26. ábra: Deák Kristóf: Mindenki c. filmje (2015) egy jelenetének4 képei

4.  Egy jelenet addig tart, amig meg nem változik a helyszín, vagy adott helyszínre újabb szereplő nem érkezik, vagy 
egy szereplő el nem távozik.

Ez a feladat könnyen folytatható a képregényben. A szerkesztésre PowerPoint 
program megfelel, és könnyen kezelhető.

Kapcsolódó területek: irodalom, 
mozgóképkultúra, animáció, vizuá-
lis kultúra, erkölcsi nevelés.

28. ábra: Képregény fotózással – tanulói 
munka, 6. o. Edelény, Szent Miklós 

Görögkatolikus Általános Iskola Óvoda és 
Alapfokú Művészet Iskola

27. ábra: Jelenet (folyamat) fotózása, 6. o. (Noszvaj, Figedy János Általános Iskola, 2015.)

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban
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Társadalmi kérdések feldolgozása, bemutatása fotósorral
A tevékenység leírása: A gyere-
keknek fotósorozatokat muta-
tunk, megbeszéljük velük, miről 
szólnak.

Témák: egy közterület állapo-
ta, épületek állapota, fák sorsa, 
emberi helyzetek: magányosság, 
öregség, munkavégzések, stb.

Eszközszükséglet: Digitális fény-
képezőgép vagy mobiltelefon, szá-
mítógép, nyomtató, amennyiben 
kollázs technikával készül, olló, ra-
gasztó.

29. ábra: Sorozat - Feleki Károly: Hóstát, 1979-1984 című kiállításának anyagából. 
Forrás: multikult.transindex.ro

Helyi értékek, műemlék dokumentálása, feldolgozása fotózással, mozgóképpel 
(dokumentumfilm, riportfilm)

A tevékenység leírása: A gyerekekkel beszélgetünk a helyi értékek megőrzé-
sének, népszerűsítésének fontosságáról. Helyi értékeket bemutató ismertetők 
nézegetése, megbeszélésük: Mi a közös bennük? Milyen a szöveg és a kép vi-
szonya, milyen esztétikai minőséget képviselnek.

Ezek után a gyerekek fotósorozatot készítenek adott témakörben a településü-
kön, majd ezt megszerkesztik, kinyomtatják, vagy összevágják.

A feladat végterméke lehet PowerPoint prezentáció is. Ebben az esetben szük-
séges a program alapvető funkcióinak bemutatása.

http://multikult.transindex.ro/?cikk=11651
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Ajánlott munkaforma: páros, kiscsoportos

Bővebb információk, példák:
slideplayer.hu
www.tavirozsa-egyesulet.hu

Kapcsolódó területek: informatika, kiad-
ványszerkesztés, kommunikáció, vizuális 
kultúra.

30. ábra: A Békés Megyei Értéktár részlete. Forrás: ertektar.bekesmegye.hu

31. ábra: Ismertető a L’ Hullier Coburg kastélyról 
– Edelény, Szent Miklós Görögkatolikus Általános 

Iskola Óvoda és Alapfokú Művészet Iskola

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban

https://slideplayer.hu/slide/12701844/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwiEy9uWyI7gAhXLalAKHdjQBHcQFjAKegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tavirozsa-egyesulet.hu%2Fpdf%2FTavirozsa_Egyesulet_1996-2006_honl.ppt&usg=AOvVaw0QLsP-zmmiCzmbbbavmn74
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwiEy9uWyI7gAhXLalAKHdjQBHcQFjAKegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tavirozsa-egyesulet.hu%2Fpdf%2FTavirozsa_Egyesulet_1996-2006_honl.ppt&usg=AOvVaw0QLsP-zmmiCzmbbbavmn74
http://ertektar.bekesmegye.hu/wp-content/uploads/2015/10/BekesMegyeiErtektarKiadvany_Raszteres2015.pdf
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Egy tananyagrészhez fotók készítése
A tevékenység leírása: Megvizs-
gáljuk a saját tankönyveink szem-
léltetőanyagát, minősítjük őket, 
megbeszéljük, az könnyebb meg-
értést szolgálva hogyan lehetne 
gazdagítani az adott tanegység-rész képanyagát.

Másik megközelítés lehet az, hogy számonkéréshez prezentációt kell készíteni 
a tanulóknak adott tantárgy adott tanegység-részéhez. A gyerekek bemutatót 
tartanak.

Lehet olyan feladatot is adni, amely a tanterv szabadon felhasználható témáit 
szolgálja ki.

Ajánlott munkaforma: egyéni, páros

Kapcsolódó területek: informatika, kiadványszerkesztés, vizuális kommuniká-
ció, vizuális kultúra.

Szokatlan nézőpont, képkivágás
A tevékenység leírása: A környeze-
tünkben megfigyelteket leggyak-
rabban a tájékozódásunkat kiszol-
gálva, a legáltalánosabb módon 
szemléljük. Ha olyan nézőpontot, képkivágást választunk, amelyek ettől eltérnek, 
akkor valós látványon alapuló, de új megjelenésű absztrakt képet nyerhetünk.

Az így készült képekből szerkeszthetünk új képet is, akár a PowerPoint program-
ban, de kinyomtatás után montírozással is.

Az ilyen jellegű képivilághoz a konstruktivista 
művészeti alkotások, az absztrakt képzőművészet 
kiválóan kapcsolható.

Ajánlott munkaforma: egyéni, páros

Bővebben: enciklopedia.fazekas.hu

Kapcsolódó területek: vizuális kultúra, művészet-
történet, fotóművészet

Eszközszükséglet: digitális fényké-
pezőgép vagy ipad vagy, mobilte-
lefon, számítógép, projektor.

Eszközszükséglet: digitális fényké-
pezőgép vagy ipad vagy, mobilte-
lefon, számítógép.

32. ábra: André Kertész: New 
York, 1965. Forrás: www.sothe-
bys.com

http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/konstruktivizmus.htm
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/photographs-n09020/lot.92.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/photographs-n09020/lot.92.html
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33. ábra: Tóth Zsuzsanna: Egy lépcsőházban készült fotósora (2009)

34. ábra: Tóth Zsuzsanna: Kompozíció 01, 
(2009) Folyosórészlet és egy világítótest 
fotójából komponált kép

35. ábra: Tóth Zsuzsanna: Kompozíció 02, 
(2009) Folyosórészlet és egy világítótest 
fotójából komponált kép

36. ábra: Kassák Lajos (1887-1967): Konstruktivista kompozíció – 5 Forrás: pinteraukcioshaz.hu

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban

https://pinteraukcioshaz.hu/konstruktivista-kompozicio-15
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Az én helyem – fotósor az otthoni személyes teremről
A tevékenység leírása: A sze-
mélyes terek bemutatása sok 
mindent elmond a benne élő 
emberről. A feladatot fotók 
megtekintésével kezdhetjük, és 
beleképzeljük a személyes tér 
tulajdonosát, használóját, mi-
vel foglalkozhat, foglalkozha-
tott, a természetét, korát, stb.. 
Az elképzelt személyről min-
denki írjon egy történetet.

A feladat további részében 
mindenki készítsen a saját te-
réről felvételeket.

Javasolt munkaforma: egyéni

Kapcsolódó területek: vizuális 
kultúra, művészettörténet, kö-
ryezetkultúra, tárgykultúra, képzőművészet, fotóművészet

Eszközszükséglet: digitális fényké-
pezőgép vagy ipad vagy, mobiltele-
fon.

37. ábra: Tornyai János: Szentendrei műterem 
festményei Forrás: mek.oszk.hu

38. ábra: Juhász Ferenc költő dolgozószobája. Forrás: konyves.blog.hu

http://mek.oszk.hu/05300/05369/html/dokumentum.htm 
https://konyves.blog.hu/2016/08/19/igy_nez_ki_juhasz_ferenc_dolgozoszobaja
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Az ember és tér – fotósor személyről kedvenc környezetében
A tevékenység leírása: Itt azt vizsgál-
juk, hogy az ember és a tér milyen 
viszonyban állnak, milyen módon 
hatnak egymásra. A feladat az, hogy 
fotózzuk le egy osztálytársunk ked-
venc terét, majd kérjük meg, hogy 
helyezkedjen be a térbe és fotóso-
rozatot készítünk. A megbeszélés 
elején csak az üres teret mutassuk, 
az a feladat, hogy a többiek találják 
ki, kinek a kedvenc terét látják. Majd 
mutassák be a tanulók a fotósoro-
zatot is, beszéljék meg, milyen új 
információk derülnek ki a fotózott 
személyről?

Javasolt munkaforma: páros

Kapcsolódó területek: vizuális kultúra, művészettörténet, képzőművészet, fo-
tóművészet, filmművészet.

38. ábra: Juhász Ferenc költő dolgozószobája. Forrás: konyves.blog.hu

39. ábra: Dragomán György dolgozószobája. 
Forrás: konyves.blog.hu

40. ábra: Privát szoba Forrás: jezsuitakiado.hu

Eszközszükséglet: digitális fény-
képezőgép vagy ipad vagy, mo-
biltelefon.

41. ábra: Bodnár Dániel hallgató fotója, 
Eszterházy Károly Főiskola (2012)

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban

https://konyves.blog.hu/2016/08/19/igy_nez_ki_juhasz_ferenc_dolgozoszobaja
https://konyves.blog.hu/2016/08/22/igy_nez_ki_dragoman_gyorgy_dolgozoszobaja
https://jezsuitakiado.hu/cikkek/gyertyafeny-romantika-nelkul/
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Fény és árnyék – játék a fénnyel, megfigyelés, gyűjtés
A tevékenység leírása: A fény 
és az árnyék elválaszthatatla-
nok egymástól, olykor árnyékos 
helyre esik a fény és fordítva, az 
árnyék a fényes helyre. Mindkét 
esetben egy összefoglaló jelen-
téssel bíró látvánnyal, egy összegzéssel van dolgunk. Az alábbi két képen lát-
ható egy nő árnyéka, a másodikon maga a szereplő is. Attól függetlenül, hogy 
mind a két felvétel kifejező, mégis más a viszonyunk hozzájuk. Az első kép ese-
tében a képzeletünk egészíti a konkrét szereplő látványát, míg a másodiknál 
erre nincs szükség.

Megváltozik a kép hatása, ha az árnyékot adó formát eltávolítjuk a képről. 
Nagyobb mértékben bevonódik a képzeletünk, minek segítségével a látványt 
kiegészítjük.

Eszközszükséglet: digitális fényké-
pezőgép vagy ipad vagy, mobiltele-
fon, esetleg lámpák.

42. ábra: Bodnár Dániel hallgató fotója, 
Eszterházy Károly Főiskola (2012)

43. ábra Gyöngy Péter hallgató fotója, 
Eszterházy Károly Főiskola (2012)
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A vetülő árnyék és a felület, ame-
lyen megjelenik, nem csak kom-
pozíciós elemként kaphat szere-
pet a látványban, hanem a két 
jelentés (az árnyék és a felület) 
összeadódhat.

Az ellenfényben az előtérben levő 
elemen elvesznek a részletek, a 
képi elem összeadódott formája 
látszik.

A sötétbe verődő fény egy olyan 
világból érkezik, amelyről nem 
tudunk konkrétumokat. Ugyanak-
kor a bejövő fény feltárja a belső 
tér részleteit.

A tárgy árnyéka, vagy a tárgy és 
az árnyéka más hatást váltanak ki 
a nézőből. A vetülő árnyék az ár-
nyékvető tárgyról közvetít infor-
mációt, de kapcsolatba kerül az-
zal a formával is, amelyre vetül az 
árnyék. Az így keletkezett vizuális 
összhatás az absztraktól a beazo-
nosíthatóig terjedő megjelenést 
eredményezhet.

A vizuális probléma példákon ke-
resztüli megbeszélése után ha-
sonló felfogású fotók készítése a 
feladat.

Javasolt munkaforma: egyéni, 
páros

Kapcsolódó területek: vizuális 
kultúra, művészettörténet, képzőművészet, 
fotóművészet, filmművészet.

44. ábra: Czinkéné Kis Ilona hallgató fotója, 
Eszterházy Károly Főiskola (2012)

45. ábra: Tóthpál Tamás hallgató fotója, 
Eszterházy Károly Főiskola (2012)

46. ábra: Tóthpál Tamás hallgató módosított 
fotója, Eszterházy Károly Főiskola (2012)

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban
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47. ábra: André Kertész önportré 
fotója, 1927. 
Forrás: www.britannica.com

48. ábra: Kévés Gergely hallgató fotója,  
Eszterházy Károly Főiskola (2012)

49. ábra: Bálint Rita hallgató fotója, 
Eszterházy Károly Főiskola (2012)

50. ábra: Herner Dániel hallgató fotója  
Eszterházy Károly Főiskola (2012)

51. ábra: Kuczera Dalma hallgató 
fotója, Eszterházy Károly Főiskola 
(2012)

52. ábra: André Kertész: Villa, 1928.  
Forrás: fotomuzeum.hu

https://www.britannica.com/biography/Andre-Kertesz
http://fotomuzeum.hu/fotografiak/kertesz__andre__villa__parizs__1928
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Egymással kapcsolatban lévő képsor 
kiegészítése hanggal (hangdramaturgia)
A tevékenység leírása: Fentebb már volt szó 
egy esemény fotókkal történő bemutatásá-
ról. Ez a feladat kiegészülhet a hanggal úgy, 
hogy az állóképeket bevisszük egy vágóprog-
ramba, majd a képen látható tartalomhoz 
atmoszférahangot rendelünk. A képek lát-
hatóságának hosszát szándékunknak meg-
felelően megváltoztathatjuk. A hangokat a 
környezetből gyűjtsék össze a gyerekek.

Javasolt munkaforma: egyéni, páros

Kapcsolódó terültek: filmkészítés, irdalom, 
dramaturgia, informatika (vágóprogram 
működtetése), vizuális kultúra, mozgókép-
kultúra.

Bővebb információ, példa: Koccanás

53. ábra: Weston Edward: Tojásszeletelő, 1930. 
Forrás: flickr.com

54. ábra: André Kertész: Árnyékfotó, 
1928. Forrás: google.com

55. ábra: Tóth Zsuzsanna: Folyosó 
(2009)

Eszközszükséglet: digitá-
lis fényképezőgép vagy 
mobiltelefon vagy ipad, 
egyéb hangrögzítésre al-
kalmas eszköz, számító-
gép.

56. ábra: Herner Dániel hallgató fotósora, Eszterházy Károly Főiskola (2012)
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https://www.youtube.com/watch?v=9dWXAAYkyzE
https://www.flickr.com/photos/gail/1548733
https://www.google.com/search?q=andr%C3%A9+kert
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Fénygrafika készítése
A tevékenység leírása: egyvonalas port-
rék készítése, majd esti városképeket, 
fényrajzokat mutatunk a gyerekeknek, 
megbeszéljük velük, hogyan készültek 
(fotográfia vagy rajzolás), tisztázzuk az 
expozíciós idő szerepét, jelentőségét a 
fényképezésben.

Javasolt munkaforma: közös

Ezt követően csoportokban fényrajz-terveket készítenek a gyerekek, megbe-
szélik, milyen fényforrás szükséges a megvalósításhoz. Majd elkészítik a felvé-
teleket több expozíciós idővel, különböző színű, erősségű fényforrásokkal.

Javasolt munkaforma: csoportos, de egy gyerek kezeli a fényképezőgépet.
Kapcsolódó területek: fizika, matematika, vizuális kultúra. 

Eszközszükséglet: digitális 
fényképezőgép, amelyen vál-
toztatható az expozíciós idő 
(zársebesség), fényforrások 
(pl. elemlámpa, mobiltele-
fon, karácsonyfa égősor) pro-
jektor, számítógép, sötétíthe-
tő tér.

59. ábra: Esti városkép, Forrás: flickr.com

57. ábra: Fényrajz 01. Pantyi Petra, 2. évfolyamos 
hallgató Édes jóm c. animációs filmjéből. Eszterházy 
Károly Egyetem (2016)

58. ábra: Fényrajz 02. Pantyi Petra, 
Édes jóm c. animációs filmjéből. 
Eszterházy Károly Egyetem (2016)

60. ábra: Picasso: Fényrajz, forrás: 
index.hu

https://www.flickr.com/photos/gail/1548733
https://index.hu/kultur/life/life_gjon_milli/
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Mozgókép
Interjú, beszélgetés készítése pl. érdekes foglalkozású emberrel, vagy az 
osztálytárssal, adott kérdéskörben
A tevékenység leírása: interjúkon 
alapuló dokumentumfilm megnézé-
se után megbeszéljük a gyerekekkel 
a látottakat. Milyen helyszínen tör-
tént a felvétel? Milyen képkivágás-
ban láttuk a megszólalót? Milyen 
viszonyban volt a megszólaló a hely-
színnel? Hogyan irányítjuk a beszél-
getést? Milyen körülményeket kell 
teremtenünk a forgatáson? Hogyan 
viszonyulunk a szereplőnkhöz? Stb..

Javasolt filmekből részletek:
Vági Barbara, Talán Csaba: Elboronál-
va (2006)
Farkas György: Élet a világ végén - 
első rész (2015)
Zsigmond Attila: Székelyföldi betyá-
rok (2016)

Javasolt munkaforma: kiscsoportos (3-4 fő)
Kapcsolódó terültek: filmkészítés, mozgóképkultúra, hon- és népismeret, em-
ber és társadalom.

Videoklip készítése
A tevékenység leírása: A videoklip 
korunk népművészete, sokszínűség 
jellemzi. A komoly mondanivalóval 
bíró klipektől egész a ritmusra vágott, 
absztrakt képek egymásutániságáig 
terjed a repertoár. Ez a mozgóképes 

Eszközszükséglet: Videokamera 
vagy mozgókép készítésére al-
kalmas digitális fényképezőgép 
vagy mobiltelefon, esetleg ka-
merához csatlakoztatható mik-
rofon, kameraállvány, stabili-
zálható szelfibot, számítógép.

61. ábra: Dokumentumfilm forgatása. Noszvaj, 
Figedy János Általános Iskola, 2015.

Eszközszükséglet: Videókamera 
vagy mozgókép készítésére al-
kalmas digitális fényképezőgép 
vagy mobiltelefon, esetleg ka-
meraállvány, szelfibot, számító-
gép.

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban

https://www.youtube.com/watch?v=5a7F1JaQDHs&t=288s
https://www.youtube.com/watch?v=5a7F1JaQDHs&t=288s
https://www.youtube.com/watch?v=cCm7kVkvJdQ
https://www.youtube.com/watch?v=cCm7kVkvJdQ
https://www.youtube.com/watch?v=BW2QLKj7YwM
https://www.youtube.com/watch?v=BW2QLKj7YwM
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műfaj nagyon közel áll a gyerekekhez, a legújabb zenéket is inkább klipeken 
keresztül azonosítják be.

A feladatot klipek megtekintésével, megbeszélésével kezdjük. Megbeszéljük a 
klip-műfaj sokszínűségét, készítésének módjait.

Javasolt munkaforma: csoportos

Kapcsolódó terültek: filmkészítés, mozgóképkultúra, konfliktuskezelés, 
ének-zene, tolarencia.

Javasolt klipek: 

Valovi Rap
TANULNI AKARUNK!
Herman Ottó Gimnázium: We Are The World (cover) Rendezte: Kiss Zoltán
Miénk az utca (mobiltelefon-videóklip)
Marton Viki - Semmi és minden (Art Music Video)
A Tudás Hatalom
Metallica Nothing Else Matters című balladájából egy diáklány készített klipet

Animációs film készítése
Az animációs film nagyon közel áll szinte minden korosztályhoz, de leginkább 
a gyerekekhez. Ennek oka talán abban keresendő, hogy az animációban min-
den lehetséges, a fantáziának semmi nem szab határt. Maga a kifejezés, ani-
ma, jelentése: lélek. Animálni annyit jelent, hogy lelket adunk valaminek, ami 
általunk teremtődik, mozdul meg. A műfaj önmagán belül is nagyon változatos, 
használja a képzőművészet összes eszközét, alkalmas csupán vizuális élmény-
nyújtásra és történet elmesélésére is, de befogadta a népművészet tartal-
mi- és formavilágát is. Az animációs filmkészítésbe jól beépíthetők a vizuális 
kultúra eszközei: a rajzolás, festés, a kollázs, a montázs, a plasztikai megoldá-
sok, a fotózás, tárgyak, különböző anyagok (kavics, homok, papír, liszt, mag-
vak, stb.). A magyarországi animációs filmművészetet nemzetközi körökben 
is a képzőművészeti animációhoz szokták sorolni, de jócskán akadnak doku-
mentarista animációs filmek is. Az animáció mindenütt jelen van: a televíziós 
főcímekben, a reklámban, a tudományban, a szemléltetésben, a számítógépes 
játékokban, stb..

https://www.youtube.com/watch?v=Ff2jw_cALEk
https://www.youtube.com/watch?v=yfR4dzjGKJs
https://www.youtube.com/watch?v=mALG0gnN2v4
https://www.youtube.com/watch?v=BuE0NQugOMc
https://www.youtube.com/watch?v=3B9XbRgfT7o
https://www.youtube.com/watch?v=m46y9dR7lLI
https://lajk.startlap.hu/2017/11/17/metallica-rabolintott-gyongyosi-diakok-klipjere/
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Kollázsanimáció
Sandor Reisenbuchler: A fény pillana-
ta
Festett, átváltozásos animációs film
Rajzfilm
Gipszanimáció
Festményanimáció
Bábanimáció
3D animáció
Papírkivágásos animáció 1.

Papírkivágásos animáció 2. 
Homokanimáció
Népballadát feldolgozó animáció
Játék anyagokkal
Gyurmaanimáció
Pixilláció
Gyermekek animációi 1.
Gyermekek animációi 2.
Gyermekek animációi 3.

Bővebb információ: Bartók István - Bleier Edit: Mozgás Az animáció tankönyve

További ötletek:
 Kollázsanimációk készítése: pl. művészettörténeti, népművészeti vonat-

kozásúakat (festmény elemeinek, népimotívumoknak megmozgatása). 
 Animáció készítése valamilyen tantárgyhoz kötötten, pl. biológia: sejtosz-

tódás, vagy történelem: egy csata bemutatása térképen.
 Tárgy átlényegítése (pl. háromszögű vonalzó repülőgépként szerepel).

Ajánlott munkaforma: csoportos

Tárgyanimáció

A tevékenység leírása: tárgyakat nézegetünk 
a gyerekekkel; megbeszéljük anyagukat, 
működésüket, díszítésüket. Lehetőleg olyan 
tárgyakat válasszunk, amelyek kapcsolatba 
hozhatók vagy személlyel, vagy más tárgy-
gyal. Versrészleteket olvasunk fel, amelyek-
ben tárgyakhoz köthető költői képek vannak.

Eszközszükséglet: külön-
böző tárgyak, digitális 
fényképezőgép vagy di-
gitális videókamera, mo-
biltelefon, állvány, világí-
táshoz olvasólámpák.

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban

https://www.youtube.com/watch?v=Gb0X0YOMLlI&index=4&list=PLJgtMBwzzVfg3xQKextXohY4e87GudihI&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Gb0X0YOMLlI&index=4&list=PLJgtMBwzzVfg3xQKextXohY4e87GudihI&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cYjBs0rqgPQhttp://greatwomenanimators.com/dora-keresztes/
https://www.youtube.com/watch?v=btNJGzvAwo8
https://www.youtube.com/watch?v=TPHlkeLa2zs
https://www.youtube.com/watch?v=GUQdmDrPgBY
https://www.youtube.com/watch?v=oJpefUZU6KI
https://www.youtube.com/watch?v=X1h_Zd7VKwM&list=PL59rkJTqNrpH8fFzMOrSHe30yJtJ6KCHy&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=9BoaOsvZmpw
https://www.youtube.com/watch?v=BbP4m0qXh3w
https://www.youtube.com/watch?v=EuX-8soqSw0
https://www.youtube.com/watch?v=ioMvSjTu0Dg
https://vimeo.com/99961406
http://Gyurmaanimáció
https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY
http://szonyitabor.hu/animacio_es_fotografia_tabor.html
https://www.youtube.com/watch?v=axToIIAuz_4
http://taborozas.uni-eszterhazy.hu/hu/tabor/galeria/eszterhazy-taborok-egerben-2018/c/iii-rajz-es-animacios-filmkeszito-tabo
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Zelk Zoltán: Gyermekbánat (Részlet)
A hokedli öregasszony:
nagyanyó,
a sparherd meg öregember:
nagyapó.
Az asztal meg templomoltár,
a székek
körülötte letérdelnek,
miséznek.

József Attila: Altató (Részlet)

Lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház,
dunna alatt alszik a rét -
aludj el szépen, kis Balázs.

Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
velealszik a zümmögés -
aludj el szépen, kis Balázs.

A villamos is aluszik,
- s mig szendereg a robogás -
álmában csönget egy picit -
aludj el szépen, kis Balázs.

Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább -
aludj el szépen, kis Balázs.

Kifejezéseket mondunk: rebben a függöny, döcög a vonat, táncolnak a fale-
velek, karót nyelt, nyílegyenes, stb.. Megbeszéljük a jelentésüket, tisztázzuk, 
hogy a megnevezett tárgyak melyik tulajdonsága lett átvíve egy másikra, ill. a 
tárgyakhoz milyen emberi megnyilvánulások társultak.

Ezek után megnézzük Foky Ottó:  Ellopták a vitaminomat animációs filmet 
(1966).

62. ábra: Tárgyfotó szöveggel 
kiegészítve – a tárgy 
tulajdonságaiból eredeztethető 
tulajdonság - Edelény, Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskola 
Óvoda és Alapfokú Művészet Iskola

https://www.youtube.com/watch?v=3pwaKPxDRL8
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Megbeszéljük, a filmben megjelenő tárgyak hogyan kapcsolódnak a filmbeli 
szereplők tulajdonságaihoz.

Ezek után tárgyakat fotózunk különböző megvilágításban, azt kérjük a gyere-
kektől, hogy ruházzák fel a tárgyakat olyan jelentéssel, amely a tárgy megje-
lenéséből, valamilyen tulajdonságából eredhet, de túlmutat önmagán, majd 
egészítsék ki szöveggel a képet.

Tárgy kiválasztása, animációval megmozgatjuk úgy, hogy a tárgy, valamilyen 
tulajdonsága alapján egy másik tárgyat, élőlényt képviseljen.

Javasolt munkaforma: közös, egyéni, kiscsoportos
Kapcsolódó területek: irodalom, tipográfia, plakátművészet, tárgykultúra, fo-
tóművészet

Animáció készítése festéssel

A tevékenység leírása: Közösen megnézzük 
Borbás Annamária: Ciklus - vizsgafilm, (2013) 
Eztán a gyerekeket megkérjük, hogy csoma-
golópapíron, szeles ecsettel fessék egymást 
körbe. A mozdulatokat befotózzuk, majd vá-
góprogramban a képeket egymásután rakva 
(egy kép kb. 8 képkocka beállítással), zenére 
összeszerkesztjük.

Javasolt munkaforma: közös, páros
Kapcsolódó területek: festészet, mozgókép, ének-zene

Eszközszükséglet: digitá-
lis fényképezőgép, mo-
biltelefon, videókamera, 
stb., számítógép vágó-
programmal, festék, szé-
les ecsetek, csomagoló-
papír.

63. ábra: Mozdulatok – animáció festéssel, nyári Rajz és animációs filmkészítő tábor, 
Eszterházy Károly Egyetem (2016)

Képi kommunikáció 2: mozgókép az oktatásban

https://www.youtube.com/watch?v=_JpKTnnzYOg
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Absztraktfilm, zörejzene és kép

A tevékenység leírása: A gyerekek hangokat 
gyűjtenek, ezeket dallamszerűen megvágják, 
majd az így  kapott hanganyaghoz, fotózás-
sal, absztrakt képeket, felületminőségeket 
gyűjtenek, ezekből klipet vágnak össze

Rófusz Kinga: Etűd c. animációsfilmje (1994)

Javasolt munkaforma: páros
Kapcsolódó területek: absztrakt képzőmű-
vészet, mozgóképkultúra, ének-zene

Eszközszükséglet: hang-
rögzítésre alkalmas esz-
köz (mobiltelefon, videó-
kamera, stb.), számítógép 
vágóprogrammal.

http://www.daazo.com/film/5d090d0a-8962-11e0-ba3e-0050fc84de33
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1. Digitális eszközök a vizuális nevelésben: 
módszertani tapasztalatok

Általános tendencia, hogy minden modern tanterv kidolgozásában, így 
a vizuális nevelésben is egyre nagyobb az igény a digitális technológiák 
beemelésére. (Biró, 2017., 165. o.)

2012-től indultak Kárpáti And-
rea vezetésével hazánkban 
és Szlovákiában azok a ku-
tatások, melyek már óvodás 
és alsó tagozatos gyermekek 
digitális rajzait is vizsgálják. 
(Kárpáti, 2015) A kutatásban 
részt vevő gyerekeket megkér-
ték, hogy egy-egy rajzi felada-
tot készítsenek el előbb ha-
gyományos eszközökkel, majd 
digitálisan is. Az iskolákban 
mindkét esetben negyvenöt 

Képi kommunikációs képességek  
fejlesztése hagyományos és informatikai 
eszközökkel: az Informatika és a Vizuális 
kultúra tantárgyak együttműködése

Kovács Hajnalka és Gergelyné Kiss Melinda

1. kép: Egészalakos önarckép. Filctollrajz. 9 éves 
fiú. NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, 
Kecskemét. (Saját rajzgyűjteményből)
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perces tanórai keret állt a di-
ákok rendelkezésére, hogy a 
képeket befejezzék. A digitális 
munkákat informatika terem-
ben kellett elkészíteni, hogy 
minden gyermek számítógép 
elé ülhessen, és használhassa 
a Paint szoftvert. A begyűjtött 
rajzok összehasonlításakor 
arra a kérdésre keresték a vá-
laszt a kutatók, hogy a kétféle 
eszköz hogyan befolyásolja a 
rajzok kommunikatív értékét 
és milyen hatással van a raj-
zi képességek fejlődésére. Az 
egyik szituatív feladat egésza-
lakos önarckép rajzolása volt, 
a következő instrukció szerint: 
„Rajzold le magadat kétszer: 
egyszer vidáman, a legked-
vesebb ruhádban, egyszer 
pedig szomorúan, egy olyan 
viseletben, amelyet nem szeretsz!” A4-es rajzlapra, dolgoztak a gyerekek úgy, 
hogy a fekvő formátumú lapot előbb félbehajtották majd kinyitották, így a 
hajtásvonallal két egyenlő részre osztották. Ezután filctollal a lap mindkét 
felére egy-egy figurát – egy szomorú és egy vidám egészalakos önarcképet 
– rajzoltak. A számítógépeken pedig a tanár által előre beállított egységes 
formátumot és méretet használtak a diákok, a felületet pedig maguk osztot-
ták két egyenlő részre. Egy kisfiúnál a kétféle – a manuális és a digitális – 
megoldás között jelentős eltérés mutatkozott. Előbb a filctollrajza készült el  
(1. kép). Ezen a rajzon egyensúlytalan kompozíciót látunk, mely csupán a lap 
egy részét, a felső felét tölti ki, meglehetősen kisméretű figurákkal, melyek nem 
érik el a korosztályra jellemző rajzi színvonalat. Meglepő módon, ugyanennek a 
gyermeknek a 3 hónappal később készült digitális rajza egészen mást mutat (2. 
kép). A rajzoló itt a teljes felületet igénybe veszi, a figurák nagyobb méretűek, 
a kezek ábrázolása arányosabb, több színt alkalmaz a gyermek, sokkal dekora-

2. kép: Egészalakos önarckép. Digitális rajz. 
9 éves fiú (azonos alkotó). NJE Petőfi Sándor 
Gyakorló Általános Iskola, Kecskemét. (Saját 
rajzgyűjteményből.)

Míg például a filctollrajzzal vagy a fes-
téssel „letett” kép már javíthatatlan, 
addig a digitális rajzolás a variálható-
sága miatt feloldja azt a görcsöt, hogy 
elronthatjuk a munkát, biztonságot ad 
és felszabadíthatja az alkotóképessé-
get. 
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tívabb, kiegyensúlyozottabb a 
kompozíció. Az eltelt idő nem 
volt olyan hosszú, hogy indo-
kolt volna egy ilyen jelentős 
rajzi fejlődést. A gyermek rajz-
tanára is meglepődött, a szo-
katlanul jól sikerült munkán. 
Annak, hogy egy jellemzően 
nem szívesen rajzoló, saját 
maga és a környezete szerint 
kevésbé ügyes gyermek ilyen 
jó színvonalú digitális rajzot 
készített, megfigyeléseim sze-
rint a következőkben rejlik az 
oka: a méret, a szín, a forma 
változtatható, ennek megta-
pasztalása felszabadítóan hat 
arra, aki bizonytalan a saját 
kézügyességét, képességeit 
illetően, nincsenek sikerél-
ményei, gyakorlatlan, esetleg 
még ügyetlennek is tartja 
magát vagy kapott már mun-
kájáról negatív visszajelzést. 

Erre példák egy 9 éves lány 
képei, melyeket kedvenc me-
sehősének otthonáról ké-
szített. Az első, szabadkézi 
munkát nagyfokú bizonyta-
lansággal, a rajzlapot ceruzá-
jával épphogy érintve (gyen-
ge nyomatékkal) rajzolta meg, 
olyan halvány vonalakkal, 
melyeket a szemlélő szinte 
alig lát (3. kép). Elkészítette a digitális változatát is ugyanennek a témának  
(4. kép), mely sokkal expresszívebb – szinte plakátszerűen dekoratív lett.  

3. kép: Kedvenc mesehős otthona. Ceruzarajz. 
9 éves lány. Béke Általános Iskola, Kecskemét.  
(Saját rajzgyűjteményből.)

4. kép: Kedvenc mesehős otthona. Digitális rajz.  
9 éves lány (azonos alkotó). Béke Általános Iskola, 
Kecskemét. (Saját rajzgyűjteményből.)
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Ebben az esetben a Paint program a maga konkrét alakzataival, erőteljes élénk 
színeivel határozottabb képalakításra késztette az egyébként bizonytalanul, 
halványan rajzoló gyermeket. Ez a tapasztalat felveti azt a módszertani meg-
fontolást is, hogy bizonyos manuális munkáknak jó előkészítője, tervezési fázi-
sa lehet a digitális rajz, melynél bátran próbálgathatják a gyerekek a különböző 
ötleteket, megoldásokat, és ez alapján eldönthetik, hogy például egy plakátot 
melyik változatban festenek meg.

Az egyes gyermekek személyisége, képességei, attitűdje és a konkrét feladat 
határozza meg, hogy a digitális előkészítés után következzen-e az analóg ki-
vitelezés, vagy pedig a szabadkézi rajz kifejező forma- és karakterkereső pró-
bálkozásai készítik elő jobban a felkínált modulok bátrabb és magabiztosabb 
alkalmazását a digitális médiumokban. Tanmeneteinkben érdemes mindkét 
megoldásra tervezni feladatokat, mert így jobban tudatosíthatjuk a képépí-
tés általános törvényszerűségeit is, és diákjaink is megtalálhatják a számukra 
megfelelő utat.

A kutatás nem csak arra talált példákat, hogy a hagyományos eszközökkel ke-
vésbé ügyesen rajzoló gyermekek számára a digitális technika alkalmazása a 
rajzi színvonal emelkedését és a képi kifejezés meglepő gazdagodását ered-
ményezheti, hanem arra is, hogy a jól rajzoló gyerekek nem feltétlenül hozzák a 
hagyományos eljárásokkal készült rajzaiknál megszokott színvonalat a digitális 
munkáknál. Sőt nemegyszer redukáltabb formai és kompozíciós megoldások 
jelennek meg ezeknél a gyermekeknél, amikor képszerkesztő programokkal 
dolgoznak (5-6. kép). Ennek 
pedig az lehet a magyará-
zata, hogy a hagyományos 
eszközöket magabiztosan, 
ügyesen használó tanulók 
számára a digitális eszköz 
alkalmazása még okozhat 
technikai nehézségeket és 
nem kedvez a differenciált, 
aprólékos, részletgazdag 
ábrázolásnak sem, ami pe-
dig ezeknek a gyerekeknek 
az erőssége. Ellensúlyoz-

5. kép: Szomorú és vidám egészalakos önarckép. 
Filctollrajz. 8 éves lány. NJE Petőfi Sándor Gyakorló 
Általános Iskola, Kecskemét. (Saját rajzgyűjteményből)

Képi kommunikációs képességek fejlesztése...
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ható ez a hatás az eszköz-
használat gyakorlásával, 
amit célzott feladatokkal 
és több idő ráfordításá-
val segíthetünk. Ebben az 
esetben pedig a szabadké-
zi rajzok, vázlatok készíthe-
tik jól elő az átgondoltabb, 
sikeresebb digitális művek 
létrehozását. A gyermekek 
eltérő képességei, attitűdjei 
is indokolják tehát a kétfé-
le – manuális és digitális – 
kép alkotási mód egymást 
kiegészítő alkalmazását. 

A Vizuális kultúra túl a 
technikai eljárások megta-
nításán, azok megismerte-
tésével egyidejűleg, a képi 
gondolkodást, a szemlé-
letet is fejleszti. Ugyanak-
kor a gyerekek nem csak a 
rajzórákon és az iskolákban 
találkoznak képekkel. Azok 
a programok, alkalmazá-
sok, játékok, amelyekkel a 
kisiskolások szabadidejük-
ben foglalkoznak, hatnak 
a szemléletükre, formálják 
képi világukat, ízlésüket, s 
ez rajzaikban is megjelenik. 
Erre példa a Minecraft (egy 
számos platformon elér-
hető, nyílt játékterű videó-
játék) hatását mutató rajz, 
melyet egy 9 éves fiú vidám 

6. kép: Szomorú és vidám egészalakos önarckép. 
Digitális rajz. 8 éves lány (azonos alkotó). NJE Petőfi 
Sándor Gyakorló Általános Iskola, Kecskemét. (Saját 
rajzgyűjteményből.)

7. kép: Vidám egészalakos önarckép. Digitális rajz. 9 
éves fiú. Minecraft pályázatra készített, otthoni digitális 
munka. NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, 
Kecskemét. (Saját rajzgyűjteményből.)
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egészalakos önarcképként készített Paint programmal (7. kép). Korunkban a 
digitális képi környezet adottság, nem tudjuk semmisnek tekinteni, figyelmen 
kívül hagyni. Ellenben építhetünk a hozott képi és a hozzá kapcsolódó élmény-
világra úgy, hogy az a gyermekeknek érdekes kiindulási alapként szolgáljon.

Rávilágít erre, hogy egy 7. osztályos diák milyen örömmel és kreatívan adap-
tálta a blokkokkal való téralakítás általa jól ismert, Minecraft-féle módszerét 
azon az otthoni munkáján, melyet egy Minecraft pályázathoz készített (8. kép). 

8. kép: Kecskeméti városháza. Minecraft pályázatra készített otthoni digitális munka. 12 éves 
fiú. NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, Kecskemét.

Felmerül a kérdés: vajon a digitális eszközök nem szegényítik-e, nem unifor-
mizálják-e a rajzokat? Valóban vannak a hagyományos „maszatolós-pancso-
lós” technikáknak olyan sajátosságai, előnyei, melyekkel a digitális képalko-
tás nem versenyezhet. Egyszeri és megismételhetetlen minden, az emberi kéz 
nyomát közvetlenül magán viselő munka. Jellemzője a felületek gazdagsága, 
az anyagszerűség, a tapintás, tapinthatóság élménye (pl. látható és tapintás-
sal is érzékelhető, hogy egy felületen az anyag hogyan, milyen vastagon van 
felhordva). Utánozhatatlan a személyes kézjegy megnyilvánulása a vonalmi-
nőségben, mint a különböző nyomáserősség, a változó vonalvastagság stb.  
A dinamika, a spontaneitás, az összetett színárnyalatok vonatkozásában (pl. 
egy színfelületen belül is érzékletes módosulásokat eredményez az anyag 
tulajdonságának eltérése – a különböző sűrűségű, áttetszőbb vagy fedőbb, 
lazúrosabb és pasztózusabb rétegek stb.) szintén figyelemre méltó. Az analóg 
rajzok, festmények (kézzel, hagyományos eszközökkel készült munkák) ese-
tében jól visszaolvashatók az anyagok tulajdonságaiban megmutatkozó, az 
anyagok felvitelére hatással levő egyéni motoros és pszichés jellemzők. 

Képi kommunikációs képességek fejlesztése...
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2. Gyakorlatok az együttműködésre az 
Informatika és a Vizuális kultúra órákon 
Korunk technológiája, a digitális rajztáblák, érintőképernyős eszközök és 
megfelelő grafikai programok már képesek anyagszerűséget és az összes 
festői technikát imitálni. Ezek az eszközök már rég óta rendelkezésre állnak, 
a velük való találkozás az iskolai gyakorlatban is fontos és elkerülhetetlen. 

A megszerzett érzékszervi tapasztalatok folyamatosan szintetizálódnak, így a ta-
pintás nélküli anyagélmény folyamatosan része életünknek. A faktúrák látványa 
is képes bekapcsolni egy tapintási tapasztalat „képzetét”, így az anyagélmény 
nyomtatás nélkül, virtuális alapon is létrejöhet, de ma már anyagszerű felületek 
nyomtatására is léteznek technikák. Az iskolai gyakorlatban ezek a lehetőségek 
azonban széles körben nem elérhetők, alkalmazásukról általánosságban nem 
beszélhetünk. Kérdés az is, ha egyre kevesebb tapasztalatunk lesz a hagyomá-
nyos eljárások és anyagok működésével kapcsolatban, akkor mennyire tudjuk 
megfelelően, értőn alkalmazni azok imitációit. A vizuális kultúra oktatásában a 
digitális képalkotás jelentőségét nem az adja, hogy mennyire tudjuk utánozni a 
manuális megoldásokat. 

Digtális képalakítás
Más szempontokat figyelembe véve felfe-
dezhetjük a digitális képalakítás kézenfek-
vőbb előnyeit is. Vannak olyan, a geometri-
ához kapcsolódó vizuális műveletek, mint 
például az elforgatás, tükrözés, kicsinyítés, 
nagyítás, melyek manuálisan nehezebben 
kivitelezhetők, mint a számítógépes programok segítségével, ugyanakkor sze-
repük a képalakításban, a díszítésben jelentős. A komponálást is megkönnyíti 
a digitális eljárás, mert lehetővé teszi mind a formák átgondoltabb elhelyezé-
sét a felületen, mind a színek differenciáltabb kiválasztását, összerendezését.  
A program által felkínált ábra- és képalkotó lehetőségek felhasználásában valós 
és komoly motivációs erő rejlik. Ebből adódik, hogy a képi közlésekhez felhasz-
nálható műveletek tudatos alkalmazásának sorát fejlesztési célokként is érde-
mes megfogalmazni.

A variabilitás, a próbálga-
tás és átalakítás lehetősé-
ge biztonságot adhat, mert 
nem kell tartani attól, hogy 
elrontjuk a művünket, hi-
szen az javítható. 
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A digitális képalkotás az iskolában
A hagyományos, azaz analóg képalkotó eljárásokhoz hasonlóan a digitális meg-
oldásokat is változatos témákba ágyazva és változatos módszerekkel tanítjuk. 
Az itt bemutatott példák a kecskeméti Neumann János Egyetem Pedagóguskép-
ző Karán kidolgozott és kipróbált Vizuális kommunikáció modul felső tagozatos 
programjából valók1. A technikával történő kezdeti ismerkedés szakaszában, de 
az egyes témák, témakörök bevezetéséhez is a vizuális játékokat javasoljuk. 

Vizuális játékok
A vizuális játékoknál nem elsősorban a produktum a fontos, hanem a játékos 
tapasztalatszerzés, mely irányulhat anyagok, eszközök, technikák megismeré-
sére vagy egy-egy vizuális probléma megértésére. Ezek a játékok, miközben 
nagyon motiválóak, egyúttal hatékonyan formálják a szemléletet, remekül al-
kalmasak rajzórai feladatok vagy akár projektek előkészítésére is.

Jó példa erre különböző belelátásra alkalmas, érdekes formák, foltok keresése, 
észrevétele, megfigyelése és rögzítése – legegyszerűbb a lefényképezés mobil-
telefonnal –, ami történhet az iskolaudvaron vagy otthon, szabadidőben. Majd 
ezt követi a fotó kiegészítése a tanórán: a formába belelátott figura, motívum 
megrajzolása digitális eszközzel (9-10. kép).  

1  A tantervfejlesztő program a „Moholy-Nagy Vizuális Modulok - a 21. század képi nyelvének tanítása, 2016-2020” 
elnevezésű projekt keretében valósul meg, az MTA támogatásával.

9. kép: Érdekes formájú faág. Mobiltelefon-
nal készített fotó. NJE Pedagógusképző Kar 
hallgatójának munkája

10. kép: „Krokodil” - kiegészített, 
továbbrajzolt kép. Digitális rajz (Paint). 
NJE Pedagógusképző Kar hallgatójának 
munkája (Saját módszertani gyűjtemény.)

Képi kommunikációs képességek fejlesztése...
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Egyéni és kollektív alkotások
A digitális munkák is lehetnek 
egyéni és kollektív alkotások 
egyaránt. Példaként említjük a 
9-10. képen bemutatott vizuá-
lis játék egy változatát, amely-
nél szintén foltba való bele-
látás, kiegészítés a feladat. 
Ebben az esetben azonban mi 
állítjuk elő a belelátásra alkal-
mas, érdekes foltot, mégpedig 
egészen személyes módon: 
saját nevet írunk le, sok vízzel 
kikevert festékbe vagy színes 
tintába mártva az ecsetet. Ez-
után a papírunkat félbehajt-
juk, lesimítjuk, így képezünk 
foltot a még nedves, szétte-
rülő festékkel a nevünkből. A 
papír szétnyitása után a kelet-
kezett foltokat lefényképezzük 
(egyetlen mobiltelefon ele-
gendő ehhez), vagy lehetőség 
szerint beszkenneljük, majd 
digitális táblán kivetítjük azo-
kat. Megnézünk egyet a kapott 
formák közül, és meghallgat-
juk a gyerekek ötleteit, együtt 
gondolkodunk arról, hogy mit 
lehet belelátni a kivetített folt-
ba. Ezután közösen megrajzol-
juk a képet úgy, hogy egymás 
után kijönnek vállalkozó di-
ákok a táblához, rajzolnak a 
foltra, kiegészítik, folytatva az 

12. kép: Névlény / Névkép. Fotó kiegészítése digitális 
táblánál, kollektív munka. 6. évfolyam. NJE Petőfi 
Sándor Gyakorló Általános Iskola, Kecskemét. (Saját 
módszertani gyűjtemény.)

11. kép: Foltösszenyomás (ecsettel írt saját névből). 
Anilines festék fénymásoló lapon, egyéni munka. 
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előző diák rajzát, amíg késznek nem ítéljük a képet (11-12. kép). Néhány ilyen 
közös gyakorlat után – melynek lényege az együtt gondolkodás, az ötletek szó-
ban elhangzó megfogalmazása, egyúttal a szemléltetés – már hozzáértőbben 
és motiváltabban végeznek önállóan hasonló feladatokat a tanulók egyéni 
munkában is a számítógépeken.

A digitális képalkotó feladatok kivitelezéséhez a Paint program kiválóan alkal-
mazható az alapozó szakaszban. Jól megválasztott, a gyermeki fantáziát meg-
mozgató témák keretében a diákok  begyakorolhatják az alakzatokkal (négyzet, 
téglalap, háromszög, kör stb.) való képépítést, a műveleteket, transzformá-
ciókat (kijelölés, másolás, kicsinyítés, nagyítás stb.), a különböző eszközök 
(ecset, toll, kréta stb.) alkalmazását, a színekkel való kitöltés módszerét. Saját 
gyakorlatunkból javasoljuk a Világűr (bolygókkal, csillagokkal, rakétákkal stb.) 
és a Várak tematikákat (13-14. kép); szabadabb rajzolás kipróbálásához pe-
dig a Tenger című feladatot (halakkal, vízinövényekkel, medúzákkal, elsüllyedt 
hajókkal, kincsekkel, buborékokkal stb.).

13. kép: Világűr. A Paint program alapjainak 
elsajátítása, digitális rajzok készítése. 2. 
évfolyam, Béke Általános Iskola, Kecskemét. 
(Saját kutatás.)

14. kép: Vár. Digitális rajz. Példa a Paint 
program alakzataival megoldott képépítés-
re. 4. évfolyam. NJE Petőfi Sándor Gyakorló 
Általános Iskola, Kecskemét. (Saját rajzgyűj-
temény.)

Képi kommunikációs képességek fejlesztése...
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Direkt közlések
A direkt közlések (praktikus 
információkat objektivitásra 
törekvő, közérthető formában 
közlő ábrák – pl. térképek, 
piktogramok stb.) bár igen je-
lentős szerepet töltenek be 
mindennapi életünkben és 
a különböző szakmákban is, 
nem jelennek meg kellő súly-
lyal az iskolai vizuális neve-
lésben. Pedig éppen ez az a 
terület, amelynek gyakorlati 
haszna nagyon egyértelmű, és 
a direkt közlések körébe tar-
tozó képek készítése azoknak 
a gyerekeknek is sikerélményt 
adhat, akik kevésbé érdek-
lődnek a rajz iránt. Ezeknek a 
tanulóknak például az adatok 
vizualizálása, úgynevezett infografikák készítése is érdekes téma lehet. Ilyen 
feladatokhoz találunk jó ötleteket Martin & Simon Toseland: Infografika – A 
világ más szemmel című könyvében (Toseland, 2013). 

A térképek készítésénél – akár valós, akár kitalált helyet ábrázolnak – szintén 
jól alkalmazható az analóg mellett a digitális rajzolás technikája az általános 
iskolában. Kiváltképp azért, mert az erre a műfajra jellemző megoldásokat – 
az ismétlődő stilizált formák, jelek variálását valamint a nagyobb és egységes 
színfoltokkal való felületkitöltést – megkönnyítik a számítógépes alkalmazások 
(16. kép).

15. kép: Térkép. 9 éves fiú. Digitális rajz (Paint). NJE 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, Kecske-
mét (saját rajzgyűjteményből).

16. kép: Térkép. 9 éves lány. Digitális rajz (Paint). NJE 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, Kecskemét 
(saját rajzgyűjteményből).
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Mozgókép
A mozgókép egyre nagyobb 
teret kap a mindennapi lát-
ványvilágban. Egyszerű animá-
ciók készítésére is kézenfekvő 
megoldás a digitális eljárás 
alkalmazása. Már két, nem túl 
bonyolult rajz elegendő, hogy 
megmozduljon a gyerekek által létrehozott kép, és átéljük a figura „életre ke-
lésének” csodáját. 5. évfolyamon valósítottuk meg azt a feladatot, amelyben 
egyszerű, kétfázisú (két mozzanat összekapcsolásával megjeleníthető) mozgá-
sokat kerestünk. Ilyen például a kacsintás, pislogás, melyhez a Paintben egy-
szer megrajzolt arcot lemásolva, s azon keveset változtatva, végül a két fázis 
folyamatos egymás utáni lejátszásával mozgóképet állíthatunk elő (17-18. kép). 

Dokumentálás
A dokumentálás, a környezetünkben lévő látványok, valamint az órai munkák 
rögzítése, megőrzése kapcsán is fontos eszközünk a digitális fényképezés. A 
színes rudakból épített várak fotózása ürügyén részletesen leírjuk majd, hogy 
milyen újabb vizuális problémákkal szembesülünk, amikor dokumentálni sze-
retnénk a munkáinkat (206. oldal). Ennek a mozzanatnak tehát fontos szerepe 
van a Vizuális kultúra tanításában. Nem egyszerűen dokumentálunk, hanem 
újabb képet, képeket készítünk. Hatványozottan így van ez abban az esetben, 
ha a rögzített képeinkkel tovább dolgozunk. 

Projektekben is sikeresen használhatjuk a hagyományos technikával készült 
műveink digitalizált változatait, valamint az eleve számítógépen szerkesztett 
munkáinkat is. Animációk készítésének több lepésből álló folyamata is lehet 
ilyen. Tantervi programunkba beépítettünk egy olyan projektet, amelynek a 
célja egyfajta szintézis létrehozása a diákok munkáiból. A szükség hozta az öt-
letet, mert állandó problémánk, hogy a tanulók szeretnék hazavinni az alkotá-
saikat, mi pedig szeretnénk megőrizni azokat. Nehéz ugyanakkor megfelelően 
tárolni a begyűjtött munkákat, ráadásul úgy, hogy azokat ne csak megőrizzük, 
hanem meg is mutassuk, láthatóvá tegyük. Mivel tanárként több alkalommal 
készítettünk posztereket, melyeken demonstrálhattuk szakmai munkánkat, stí-
lusunkat, hitvallásunkat, arra gondoltunk, hogy hasonló személyes tablókat a 
gyerekekkel is összeállíthatunk a műveikből. 

17-18. kép: Kacsintó. Kétfázisú animáció 1. és 2. rajza  
(Paint). 11 éves lány. NJE Petőfi Sándor Gyakorló Ál-
talános Iskola, Kecskemét (saját rajzgyűjteményből).
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204 Vizuális kommunikáció az oktatásban

Posztert készítünk, azaz valójában képek sorát szerkesztjük egybe, oly módon, 
hogy az a személyt reprezentálja. Vannak kötelező elemek (pl. szignó, önarc-
kép, legjobb rajzom stb.) A méret és a forma adott, a kötelező elemeket meg-
határozzuk együtt (pl. 19-20. kép), és a szabadon felhasználható lehetőségek 
körét is. Nagyon izgalmas „én-posztereket” készíthetünk Power Point alkalma-
zással, melyben könnyen szerkeszthetünk, komponálhatunk és a fix mezőket, 
méreteket előre beállíthatjuk. Ennek az az előnye is megvan, hogy amennyiben 
nem materializálható a művünk, akkor is van egy szintézisünk digitálisan az 
eddigi munkáinkból, ami viszonylag könnyen tárolható, megőrizhető, sokszo-
rosítható, és vetítéssel is kiállítható. Amennyiben pedig van keretünk rá, ki is 
nyomtathatjuk a kész posztereket. 

A Vizuális kultúra tantárgy tanterveiben külön részterületként jelennek meg 
a technikák, mivel a rajztanításban az eszköztudás kiemelt jelentőségű. Ko-
runk képalkotó eljárásaiban már olyan hangsúllyal van jelen a digitális tech-
nika, hogy a hagyományos, analóg módszerek mellett a digitális eszközhasz-
nálat sem maradhat ki, amikor Vizuális kultúrát tanítunk. Pedagógusként nem 
célunk a gyermekek számítógép elé szögezése, szemük, gerincük fölösleges 
terhelése, egészségük rontása. Nem amellett kardoskodunk, hogy a diákok 
töltsenek még több időt a számítógép előtt, mint egyébként tennék. S nem 
szeretnénk azt sem, ha feledésbe merülnének, kiszorulnának az emberi kéz-
jegyeket közvetlenül hordozó, „maszatos” technikák. Azt azonban fontosnak 
tartjuk, hogy segítsük a gyerekeket a rendelkezésre álló IKT eszközök kreatív 
alkalmazásában, ezáltal ne egyszerűen a vizuális nevelés eszköztárát gazdagít-
suk, hanem adjunk egy olyan szemléletet növendékeinknek, mellyel a digitális 

19. kép: Szignó a „Saját poszter” 
projektből. Digitális grafika 
(Paint) 7. évfolyam. NJE Petőfi 
Sándor Gyakorló Általános 
Iskola, Kecskemét.

20. kép: Szignó a „Saját poszter” projektből. 7. évfolyam. 
NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, Kecskemét.
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világba nemcsak fogyasztókként, hanem alkotó egyénekként is sikerrel bekap-
csolódhatnak. Ezért nem szembe állítani akarjuk a kétféle eljárást, hanem in-
kább megmutatni azt, hogy mi a közös szemléleti alap és hogyan egészíthetik 
ki egymást, hogyan mélyíthető egy-egy ismeret, hogyan fejleszthető egy-egy 
képesség a párhuzamos alkalmazásukkal.

21. kép: Várak. Egy téma többoldalú körüljárása – hagyományos tér- és képépítéssel, valamint 
digitális képalkotó műveletekkel létrehozott alkotások. 6. évfolyam. NJE Petőfi Sándor Gyakorló 
Általános Iskola, Kecskemét. (Saját módszertani gyűjtemény.)

Azonban ahhoz, hogy a digitális képalkotás a rajzórák keretében megvalósul-
hasson megfelelő IKT eszközökkel felszerelt teremre és speciális tanári kompe-
tenciára lenne szükség. Ilyen feltételek pedig nagyon kevés iskolában adottak. 
Ugyanakkor a vizuális kultúra és az informatika tanárok együttműködésével, 
és a két szakterület feladatainak összehangolásával, nagyon jó eredmények 
érhetők el. A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Is-
kolájában folyó tantervfejlesztési program keretében megkerestük azokat a 
tantervi átfedéseket, lehetőségeket, melyeknél a digitális kompetencia és az 
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése egyszerre 
történhet. Olyan gyakorlati tapasztalatokról szeretnénk beszámolni, amelyek 
alátámasztják, hogy az Informatika és Vizuális kultúra szinergiája növeli a 
hatékonyságot és számos előnnyel jár a két műveltségterület, a tanárok és a 
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diákok szempontjából is. Kutatási modulunkban kifejezetten kerestük a kap-
csolódási pontokat, hogy hol tudja kiegészíteni és kiteljesíteni egymást a két 
tantárgy. A tanterveket abból a szempontból vizsgálva, hogy mivel gazdagít-
hatja az Informatika a Vizuális kultúrát, az alábbi elemeket emelnénk ki:

„Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az in-
formatikai eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, me-
lyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó 
tevékenység során alkalmazni tudnak.” (NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános 
Iskola informatika helyi tanterve, melynek az alapja a 51/2012. (XII. 21.) számú 
EMMI rendelet 2. melléklete)

Remek „Analógiákat”, azaz olyan témaegységeket is tervezhetünk, melyekben 
az analóg és digitális megoldások összekapcsolódnak, egymást kiegészítik (21. 
kép). Jó példa erre a várakkal kapcsolatos feladatsorunk, melyben először szí-
nes rudakból konstruáltak épületeket a gyerekek – előbb síkra fektetett rudak-
ból állítottak össze, majd a térben építettek meg különböző várakat elképze-
lés szerint, csoportmunkában. Ezután színes síkgeometrikus elemekből (papír 
négyzetek, téglalapok, háromszögek stb. felhasználásával) rakosgattak ki (épí-
tettek síkban) várformákat, szintén csoportmunkában, nagyméretű kartonlapo-
kon. A gyerekek a rajzórán végezték ezeket a feladatokat, amelyeknél konkrét 
téri tapasztalatokat szereztek. Fontos szerepet játszott, a tapintás, az anyagok-
kal, tárgyakkal való manipuláció, fejlődött a gyerek térérzéke, taktilis érzéke, 
kombinációs és konstruáló képessége. 

Emellett szükség volt az együttműködő készségre is, mert közösen, csoport-
munkával építették meg váraikat. Ugyanakkor kamerát is használtunk a rajzó-
rai munkák dokumentálására – itt már a digitális kompetenciák fejlesztéséről 
is szó van –, hiszen a színesrúd-építményeket nem tudjuk megőrizni, előbb-
utóbb szétszedjük, lebontjuk azokat. Újabb kérdéseket vet fel a nem maradan-
dó konstrukciók dokumentálása: mely nézőpontokból, milyen irányból, milyen 
szögből fényképezzük az építményünket, honnan látunk jellemző képet, hon-
nan mutat jól a vár és honnan érdekes, különleges. Felvetődik a háttér kérdése 
is: milyen háttér előtt fényképezzünk, milyen anyag, szín emeli ki a témánkat. 
Technikai problémával is szembesülünk: milyen eszközt (fényképezőgép, tele-
fon, tablet) és hogyan használjunk (pl. milyen fényeket állítsunk be), majd az 
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utómunkák, a további felhasználás, feldolgozás során milyen alkalmazással 
tegyük érdekessé, egyedivé, befejezetté a képet. 

Már itt egyértelmű az informatika és a vizuális nevelés összefonódása, a digi-
tális kompetencia és az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
együttes fejlesztése. A rajzórán térben és síkban szerzett tapasztalatok után 
azonban informatikaórán is tovább folytatódott a munka. A Paint program esz-
közkészletének használatával síkban „építettünk” várat. A diákok a számítógé-
peken egyénileg alkották meg a saját digitális építményüket. Paintben alak-
zatokat (geometrikus formákat: négyzet, háromszög, kör stb.) használhatunk 
képalkotáshoz, ami remek lehetőség (a színespapír-kollázsok készítéséhez ha-
sonló gondolkodásmóddal) várakat ábrázoló grafikák létrehozására. 

Fontos a digitális eszközök ismerete, az alkotói tevékenységekben való sze-
repük megismerése, az egyénre szabott alkalmazási lehetőségek kipróbálá-
sa. „Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat 
részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.” (NJE Petőfi 
Sándor Gyakorló Általános Iskola informatika helyi tanterve, aminek az alapja 
a 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. melléklete) Ezek közül elsősorban 
az informatikai eszközök használata és az alkalmazói ismeretek témakörök 
nyújtanak kapcsolódási pontot a Vizuális kultúra tantárgyhoz. 

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő esz-
közök kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videó szerkesztés-
sel, multimédia fejlesztéssel, prezentáció készítéssel, táblázatkezelés-
sel, adatbázis kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az 
alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások 
megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása.  
Az alkalmazói ismeretek fejlesztése többféle program használatát igény-
li, amelyek együttesen támogatják a kreativitást és az innovációt.” (NJE 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola informatika helyi tanterve, mely-
nek az alapja a 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. melléklete)

 A fenti idézet is rávilágít arra, hogy az Informatika tantárgy követelményeinél 
sok a vizuális megformálást, vizuális egységet igénylő feladat: kép-, rajz- és 
animáció szerkesztés, szöveges dokumentumok és bemutatók készítése, di-
agramok, esetleg egyszerűbb infografika (adatot szemléletesen megjelenítő, 
szöveget képpel ötvöző informatív grafika) készítése. Az informatika alkalmazói 
ismeretek témáinak a kimenetei valamilyen írott vagy audiovizuális produktu-
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mok. Ezeket minden informatikatanár megtölti valamilyen konkrét tartalom-
mal, amivel rendszerint különböző tantárgyi kapcsolatokat hoz létre. Iskolánk-
ban a kutatási program elindulása előtt általában a természettudományos és 
történelmi, esetleg irodalmi kapcsolódásokkal éltünk – a személyes informa-
tikatanári preferenciának megfelelően. Azonban a tantervfejlesztő kutatásban 
a Vizuális kultúrát tanító kollégával való együttműködés új megvilágításba 
helyezte az informatika adta lehetőségeket. Így például a Paint programmal 
megvalósított rajzok nem csupán öncélú firkálgatások, rutinfeladatok, hanem 
konkrét tartalommal töltöttük meg azokat a kutatási program alapján (10., 13. 
kép). Vizuálisan is átgondoltabb, színvonalasabb alkotások kerülnek így ki a 
gyerekek kezei közül.

Természetesen a Vizuális kultúra tantárgyban is fontos szerepet kaphatnak 
különféle infotechnikai elemek: forráskutatás interneten, fényképezés, mozgó-
képkészítés. Segítheti az Informatika a vizuális nevelést például a képek keresé-
sében, így a felhasználói ismereteket is bővítjük és az esztétikai kvalitáshoz a 
technikai minőséget is biztosítjuk. A gyerekeket az analóg rajzi feladatok digitá-
lis megvalósítása számos olyan problémahelyzet elé állítja, melyeket ha meg-
oldanak, akkor az alkalmazási és eszköztechnikai informatikai tudásuk sokkal 
maradandóbb lesz. Különösen igaz ez azokon a területeken, ahol a személyes 
érintettség miatt nagyobb motivációval dolgoznak a tanulók. Ilyenkor sokkal 
alaposabbak és átgondoltabbak az elkészült művek. Kihasználják a programok 
olyan eszköztárát is, melyek egy átlagos órán elő sem kerülnének, így érnek el 
egyéni, kreatív, sokszínű megoldásokat (22. kép).
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3. Digitális eszközök vizuális kommunikációs 
alkalmazási lehetőségei a tanórákon
Projektor 
 Digitális kivetítő eszköz, amihez szükséges egy olyan eszköz is, amiről kivetíthe-
tünk, ez általában számítógép, laptop szokott lenni; vetíthetünk falra, vászonra 
vagy interaktív táblára.

  Alap feladata a kivetítés, lehet ez ráhangoló, motiváló képek bemutatása. 
Különféle médiatartalmak (filmek, kisfilmek, reklámok, klipek, animációk) 
lejátszása, gondolatébresztő, figyelemfelkeltő, motiváló tartalommal. 

  Kivetíthetünk vele olyan képeket, alkotás részleteket is, amellyel egy na-
gyobb felületen, például a falon szeretnénk dolgozni (ilyen lehet például 
az átírás, kiegészítés, folytatás, továbbgondolás).

  Felhasználhatjuk arra is, hogy a gyerekek az árnyékokkal játsszanak, 
sziluetteket rajzoljanak, kivetített képben elbújjanak, kipróbálják a rej-
tőzködést. Árnyjátékhoz kivetíthetünk hátteret és a gyerekek ebben ját-
szanak el egy-egy jelenetet - egy tengeri jelenethez például vizualizál-
hatjuk a tengert különböző módokon: interneten keresett képpel, saját 
fotóval, digitális rajzzal, kollázzsal stb.

  Bábjátéknál a háttér, vagy a történet egy részletének (pl. álomjelenet) a ki-
vetítésére is használható. Iskolánkban a Vizuális kultúra és az Informatika 
közös projektjeként rendeztünk egy Háry János bábelőadást, és az egyes 
jelenetekhez digitális háttereket készítettek informatika szakkörön a diá-
kok, nagy lelkesedéssel és igen aprólékos munkával, a Paint programmal. 

Digitális (interaktív vagy aktív) tábla 
Olyan eszköz, ami lehetővé teszi egy szoftver segítségével, hogy a számítógép-
ről kivetített tartalmakat a tábláról is irányítsuk és az elkészült feladatokat le is 
menthessük a számítógépre. A modernebb változatokat egyszerre több ember 
is tudja használni.

  Használhatjuk csak kivetítésre is, mivel projektor szükséges a működé-
séhez, de így elpazaroljuk az alapvető funkciójában rejlő lehetőséget, az 
interaktivitást. 
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  Olyan feladatokat lehet vele kivetíteni, melyek megoldásában a tanulók 
aktívak tudnak lenni. Motiváló puzzle kirakása, különféle számítógéppel 
szerkesztett feladatok megoldása. Ehhez segítséget nyújtanak a táblához 
tartozó szoftverek, vagy internetes felületek. Egyik népszerű alkalmazás 
az interneten a learningapps.org oldal, ahol nemcsak mi készíthetünk 
feladatokat, de válogathatunk is már elkészült „tankockák” közül. 

  Kutatási programunk keretében mi egy közös névlény elkészítésére hasz-
náltuk az interaktív táblát és a hozzá tartozó szoftvert. A gyerekek saját 
nevükből hagyományos eszközökkel érdekes, egyedi mintázatú foltokat 
állítottak elő, amelyeket azután lefényképeztünk és feltöltöttünk a szá-
mítógépre, majd a tábla szoftverével a gyerekek közösen kiegészítették 
(9-10. kép).

Digitális fényképezőgép, kamera
  Jól használható dokumentálásra. A tanulók munkáit lefényképezve 

rögzíthető a készülő alkotás egy-egy állapota is, és megoldható a nem 
maradandó művek megőrzése (pl. a természetben és belső terekben 
végzett környezetalakítások, bábjátékok stb.). További előnye lehet a fel-
vételek készítésének, hogy a későbbiekben is feleleveníthető, visszanéz-
hető egy-egy munkafolyamat.

  Fázisfotók készítése, a munkák különböző állapotainak, több egymást 
követő képnek a rögzítése egy rövidebb videó, animáció elkészítésének 
az alapja is lehet. 

  Történetek vizualizálása – legyen az valós esemény rekonstruálása vagy 
kitalált történet – állóképekkel, képregényszerűen is megoldható, illetve 
dramatizált jeleneteket filmre is vehetünk. Ilyenkor célszerű a fázisokat 
lerajzolni (képernyőképet készíteni) és egy videószerkesztő program (pél-
dául Windows MovieMaker, Movavi Video Editor) használatára is szükség 
lesz. 

Okoseszközök – tablet, mobiltelefon: 
Olyan digitális eszközök, melyekkel sokféle műveletet elvégezhetünk a tanórá-
kon is. Jó, ha közvetlen interneteléréssel rendelkezünk, mert óra közben a gye-
rekek egymás közt megoszthatják a tartalmakat, saját munkáikat. Összehangol-
hatók a digitális táblákkal, amire közvetlenül is kikerülhetnek a megjeleníteni 
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kívánt tartalmak. Használhatjuk az okoseszközöket fényképezőgépként, köz-
ben a kamera alkalmazásaival át is alakíthatjuk az elkészült képet. Mozgóké-
pek készítésére, rövid videók felvételére is alkalmazhatók. 

A különféle „áruházakból” olyan applikációkat (appokat, azaz okoseszközös 
alkalmazásokat) tölthetünk le, melyeket használni szeretnénk a tanórákon. 
Ehhez persze komoly előzetes felkészülés kell, mivel a megfelelő alkalmazás 
megtalálásán kívül fel is kell telepíteni ezeket az összes használni kívánt esz-
közre.

Meg kell fontolni azt is, hogy a gyerekek saját okoseszközeit bevonhatjuk-e a 
tanórai munkába. Ekkor csak olyan feladatokra használhatjuk, melyekhez nem 
kötelező az egyforma felület (például fényképezés, videófelvétel készítés, ke-
resési munkák), vagy mérlegelhetjük azt is, hogy különböző alkalmazásokkal 
ugyanabból a kiindulópontból (például képből), más-más megoldáshoz jut-
hatnak a tanulók.

Szinte mindenhez van már valamilyen ingyenes applikáció (rajzoláshoz, képek 
és videók szerkesztéséhez is), érdemes ezek közül a saját megítélésünk szerint 
választani, természetesen kipróbálás után.

A képalkotó feladatokat saját tanítási programunkban többféleképpen valósí-
tottuk meg. A vizualizáció hagyományos eljárásait kiegészítettük, adaptáltuk, 
olykor helyettesítettük vagy éppen újraalkottuk digitális módszerekkel. Rajz és 
Informatika szakos kollégákként rendszeresen tartottunk előkészítő és meg-
beszélő órákat a közös projektekhez. Szükségszerűen szembesültünk technikai 
és szervezési feladatokkal, kérdésekkel, problémákkal is. Folyamatosan keres-
nünk kellett ingyenesen használható alkalmazásokat (például kép- és videó-
szerkesztő programok), melyekkel színesebbé tehetők a tanórák és a program 
elemei is megvalósíthatók. Az egyik fontos kérdés az volt, hogy hogyan lehet 
integrálni a Vizuális kultúra elemeit az Informatika tanmenetbe. Ahhoz, hogy 
ezt megoldjuk, át kellett csoportosítani tananyagrészeket, ami 7. évfolyamon 
már némi nehézségbe ütközik, hiszen itt már nem elsődleges téma a Paint 
program használata. Éppen ezért a már elkészült rajzórai munkákat adaptáltuk 
az aktuális témához, elsősorban a szövegszerkesztő program tanításához, Játék 
a szavakkal címmel. Így jól tudtunk kapcsolódni a Vizuális kommunikáció mo-
dul Szöveg és kép résztémájához.

Képi kommunikációs képességek fejlesztése...
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A feladatoknál gyakran alkalmaztuk a Paint programot. A rajzos tartalmak be-
emelésével többször is szükség volt olyan eszköztudást is megmutatni a gye-
rekeknek, melyeket egyébként nem, vagy csak ritkán használunk. A Névlények 
például olyan vizuális téma volt, amit többféleképpen is elkészítettek a gye-
rekek: csak hagyományos eljárással (ecsettel, anilines festékkel, műszaki rajz-
lapon); analóg és digitális technikákat kombinálva (a hagyományos eljárással 
készült foltösszenyomást digitális rajzolással egészítették ki); valamint kizá-
rólag digitális technikával (Paint eszközökkel írt név tükrözése, kiegészítése 
ugyanazzal a programmal). A kombinált változatnál a gyerekek lefényképezett 
rajzórai munkáit kellett felmásolni a számítógépeikre. Ezeknek a képeknek a 
megnyitására olyan technikát kellett megtanulniuk a diákoknak, ami a hagyo-
mányos tanmenetnek nem része, ez pedig a társítás volt (ennek lényege, hogy 
egy fájlt egy bizonyos programmal szeretnénk megnyitni). Ezek után a túl nagy 
képeket le kellett kicsinyíteni, amire az átméretezést kellett használniuk (ez 
szintén nem alaptananyag). Még egy problémával kellett szembesülniük a gye-
rekeknek: a nem üres lapon nem lehet „vödörrel” kitölteni, eleve kitöltött alak-
zatokat kellett használniuk. A tisztán digitális változatnál az átlátszó kijelölés 
fontosságát, alkalmazását és a forgatást kellett megtanulni.

A 6. évfolyamon készített pislogós animációhoz két fázisképet rajzoltak a 
tanulók. Fontos volt, hogy ugyanabban a pozícióban legyen mindkét kép, kü-
lönben ugrált volna az animáció. Ekkor történt, hogy az addig használt Win-
dows MovieMaker programot már nem lehetett elérni, ami alaposan próbára 
tette a kreativitásunkat. Végül a Pivot Animator ingyenes programot használtuk 
fel úgy, hogy a pálcikaembert eltávolítottuk, és a képeket háttérként töltöttük 
be a programba. Azóta is keresünk ingyenes videószerkesztő programot, ami 
könnyen használható.

Bármelyik témával, technikával foglalkozunk, fontos az alapos felkészülés, a 
programok beható ismerete, hiszen csak így tudunk a tanulókkal is minőségi 
munkát előállítani. Sokan azt gondolják, hogy a digitalizálástól személytelen, 
gyengébb minőségű munkák kerülnek ki a gyerekek kezei közül. Programunk-
ban már a témák megadásánál törekszünk a személyességre, hogy minél in-
kább magukról a diákokról szóljanak a művek (pl. Szignó, Névlény, Saját posz-
ter). A feladatok személyes jellege, hogy a gyerekek önmagukat fejezhették ki a 
munkáikban, motiváltabbá tette őket. Nemcsak letudni akartak egy feladatot, 
hanem élvezték az elkészítésüket, és többféle lehetőséget is kipróbáltak, ami 
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digitálisan sokkal egyszerűbben kivitelezhető, mint az analóg eljárások eseté-
ben. (pl. saját fotó szerkesztése – többféle, javított, átalakított verzió lement-
hető). A gyerekek jobban el tudtak mélyülni egy-egy témában, sőt bármikor 
visszatérhettek a digitális technikák révén az elmentett munkákhoz, és igény 
szerint kiegészíthették és átalakíthatták azokat. Egy-egy problémafelvetésre 
több megoldás is született. 

Annak, ha az informatikai és a vizuális nevelés összhangban, együttműköd-
ve valósul meg, számos hozadéka van. Mindenképpen elősegíti az informa-
tikai eszközök tudatosabb alkalmazását, amint ez célunk is: „Az információs 
társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon 
élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket.” (NJE Petőfi Sán-
dor Gyakorló Általános Iskola informatika helyi tanterve, melynek az alapja a 
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. melléklete).

Számunkra az egyik legfontosabb előny, hogy kibővül az kamatoztathatók for-
dítható szűkös időkeret, ha egy-egy megkezdett rajzi feladatot az informatika- 
órán is folytatni tudnak a gyerekek. Fordított esetben pedig akár a digitális 
eszközzel, informatika órán előállított képek is adhatják az alapot a hagyo-
mányos módszerekkel való folytatáshoz, átíráshoz, befejezéshez. Továbbá az 
informatikaórán megismert programokat a rajzórákon is tudják alkalmazni 
atanulók, ha erre adottak a feltételek. Tapasztalataink alapján az itt leírt mód-
szerek mindkét tantárgyban jól alkalmazhatóak, motiváló erővel hatnak a diá-
kokra, technikai tudásuk sokrétűbb lesz, szemléletük gazdagodik. 

A bemutatott munkák Koczkáné Sárközi Ilona Vizuális- és környezetkultúra 
tanár és Gergelyné Kiss Melinda Informatikatanár (NJE Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Kecskemét) óráin készültek, valamint Kovács Hajnalka grafikusművész 
(NJE Pedagógusképző Kar oktatója) saját kutatási és módszertani gyűjtéséből 
származnak.

Köszönetnyilvánítás 

A tanulmányban szereplő kutatások az MTA-ELTE Vizuális kultúra szakmódszer-
tani kutatócsoport, „Moholy-Nagy Vizuális Modulok - a 21. század képi nyel-
vének tanítása, 2016-2020” projekthez kapcsolódnak. A kutatásokat a Magyar 
Tudományos Akadémia Tantárgypedagógiai Kutatási Programja támogatta. 

Képi kommunikációs képességek fejlesztése...
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4. Hasznos linkek
The National Science and Media Museum, Bradford, BD1 1NQ, Sience + Me-
dia Museum

Infogram 

A pedagógus mesterség IKT alapjai. Eszterházy Károly Főiskola, Oktatás és 
kommunikációtechnológiai tanszék.

A LearningApps.org a LearningApps- interaktive learning modules nonprofit 
szervezet által kifejlesztett és fenntartott oldal.

Movavi Video Editor software  

Movavi program használatához videó ismertető (angol nyelven)

Pivot Animator (pálcikaember animáló szerkesztőprogram – egy tanítvá-
nyom mutatta meg még évekkel ezelőtt, azóta is használjuk az informatika 
órákon) 

A Pivot Animator program használatához videó ismertető 
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5. A szerzők bemutatása

Gaul Emil 
Gaul Emil PhD, DLA, építész, pedagógiai kutató, nyugalmazott egyetemi tanár. A Ma-
gyar Iparművészeti Főiskolán, majd Egyetemen 1991 és 2007 között a Tanárképző In-
tézet vezetőjeként irányította a rajz-környezetkultúra szakos középiskolai tanárképzé-
si programot. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének volt elnöke és főtitkára, 
a Nemzetközi Művészetpedagógiai Szövetség Világtanácsának volt tagja. Jelenleg az 
MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport tagja. Kutatási területe a 
tárgy és környezetkultúra tanítása valamint az ifjúság vizuális világa. 

Gaul-Ács Ágnes
Gaul-Ács Ágnes, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori 
Iskolájának hallgatója. A Moholy-Nagy Vizuális Modulok – A 21. század képi nyelvének 
tanítása című MTA-ELTE szakmódszertani kutatás asszisztense, az MTA-ELTE Vizuális 
Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport tagja. Mester szakos diplomáját a Szegedi Tu-
dományegyetemen szerezte, vizuális és környezetkultúra tanára és pedagógiai értéke-
lés- és mérés tanára szakokon. Kutatási területe a vizuális tehetség kvalitatív szemléletű 
vizsgálata.

Gergelyné Kiss Melinda
Gergelyné Kiss Melinda a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános 
Iskola matematika-informatika szakos tanára, az MTA-ELTE Vizuális kultúra Szak-
módszertani Kutatócsoport tagja.

Kárpáti Andrea
Kárpáti Andrea, a kötet szerkesztője Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudomá-
nyi és Nemzetközi Kapcsolatok Kara, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti 
Intézet egyetemi tanára, az MTA doktora, neveléstudományi kutató, művészettörté-
nész. Az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport és az UNESCO 
UNITWIN Multimédia az oktatásban kutatóhely vezetője, az Európai Vizuális Művelt-
ség Hálózat kutatói közösség tagja. Kutatási területei: a vizuális képességek fejlődésének 
vizsgálata (gyermekrajz és az ifjúsági szubkultúrák képi nyelve) hagyományos és digi-
tális médiumokban, a vizuális tehetség felismerése és gondozása, kompetencia alapú 
képességmérés.
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Klima Gábor
Klima Gábor, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori 
Iskolájának hallgatója, az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócso-
port tagja. Képzőművész, fotográfus, a budapesti Eötvös József Gimnázium vizuális 
kultúra és média tanára. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen diplomázott vizuális 
kommunikáció szakon, fotográfia szakirányon. Kutatási területe a vizuális kultúra és 
média tantárgyi innovációi, a digitális művészetpedagógia valamint a design alapú 
pedagógia.  

Kovács Hajnalka
Kovács Hajnalka, grafikusművész, tanársegéd és doktorandusz, a Neumann János Egye-
tem Pedagógusképző Kara Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszékének oktatója és az 
ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója, Mészáros Vincéné-díjas 
bábpedagógus. Az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport tagja, 
a Báron Bábos Műhely és a Magyar Gyermekkultúra Módszertani Központ (NJE PK) 
alapító tagja, a Magyar Bábjátékos Egyesület tagja. Kutatási területei: gyermekrajz és 
vizuális kommunikáció, hagyományos és digitális gyermekrajzok, vizuális képességek 
fejlődése, pedagógiai bábjáték, a vizuális nevelés módszertana.

Póczos Valéria
Póczos Valéria, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-
um vizuális kultúra vezetőtanára, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Isko-
la, Művészettudomány (designelmélet) PhD, Designkultúra-tudományi tagozatának 
doktorandusza, designer. Az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kuta-
tócsoport tagja, ahol a környezetkultúra és tárgykultúra modulban végez kutatási 
tevékenységet. Kutatási területe: designkultúra a közoktatásban. Diplomáit a Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetemen szerezte, textiltervező, majd vizuális-és környezet-
kultúra tanári szakon.

Tóth Tibor
Tóth Tibor, az Eszterházy Károly Egyetem, Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Vi-
zuális Művészeti Intézet, Mozgóképművészeti és kommunikációs Tanszék nyugalma-
zott főiskolai docense, dokumentumfilmes, az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmód-
szertani Kutatócsoport tagja. Fontosabb díjak: Dialektus Fesztivál 2007, néprajzi film 
kategória, a zsűri különdíja „Hát, elmentünk kaszavenni” c. dokumentumfilm, Roma 
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Élet – Közép-európai Dokumentumfilm Fesztivál 2014: Egy célt mindig el kell érni c. 
dokumentumfilm – kategóriadíj. Szakterületei: animációs- és dokumentumfilm készíté-
sének elmélete, gyakorlata, vizuális kultúra és a mozgóképkultúra médiaismeret - mód-
szertani gyakorlata.

Tóth Zsuzsanna
Tóth Zsuzsanna  az Eszterházy Károly Egyetem, Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, 
Vizuális Művészeti Intézet és Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet megbízott ok-
tatója, az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport tagja. Szakterü-
letei: vizuális antropológia, vizuális kommunikáció, magyar népi- és kisebbségi kultúra, 
kortársművészet, vizuális kultúra módszertan, animációs filmkészítés elmélete, gyakor-
lata, dokumentumfilmes. Dokumentumfilmjével szerepelt filmfesztiválokon (pl.: Szol-
noki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál, 2002), képzőművészeti alkotásaival ki-
állításokon (pl.: Tipozóna, Eger, 2017, ARKT Galéria, OFF BIENNÁLÉ egri helyszíne, 
2017).
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