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ÖSSZEFoGlalÁS

A 20. századi művészeti nevelés a hazai közoktatásban még fel nem dolgozott öröksége, a 
Bauhaus magyar mestereinek pedagógiai elvei és gyakorlata alapján négy, a jelenleg érvényben 
lévő, 2012-es Nemzeti Alaptantervben meghatározott követelmények és tartalmak lefedésére 
alkalmas oktatási koncepciót dolgoztunk ki. Az iskolai kísérletek az MTA tantárgy-pedagógiai 
pályázata támogatásával a „Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítá-
sa” című kutatási projekt keretében zajlanak 2016–2020 között, a vizuális kultúra (korábban rajz) 
tantárgy tanításának korszerűsítése érdekében. 

A Vizuális kommunikáció, Vizuális média, Környezetkultúra és A kortárs vizuális művészet taní-
tása című tantervi modulok az elmúlt évtizedek hazai művészetpedagógiai innovációira és az 
Európai Vizuális Műveltség Keretrendszerre építenek. A modulprogramok egyenként vagy kom-
binálva, a NAT egyéb tartalmaival kiegészítve is használhatók. A moduláris tervezés lehetővé 
teszi, hogy a tanár a tanulók érdeklődése és saját tanári stílusa szerint alakítsa a tanítási-tanulási 
folyamatot, és így egy-egy témát hosszabb időtartamban, ezáltal elmélyülten is tanulmányoz-
hassanak a tanulók. A kutatócsoport harmincnégy tagjának részvételével valamennyi modul-
hoz elkészültek a pedagógiai programok, az első tanéves tanítási-tanulási tervek és a tanítási ta-
pasztalatokat is tartalmazó digitális kézikönyvek, amelyek mind megtekinthetők honlapunkon. 
Cikkünkben a négy modult ismertetjük röviden.

aBSTraCT

A new methodology for art education and curricular modules are being elaborated by the 
MTA–ELTE Visual Culture Research Group, based on educational theories and practices of the 
Hungarian masters of the Bauhaus art and design college. This important educational legacy 
has not been utilised so far in Hungarian public education. The curriculum development to be 
carried out between 2016 and 2020 is entitled “Moholy-Nagy Visual Modules - teaching the visual 
lan guage of the 21st century” to modernise the contents and methods of “Visual culture”, the  
discipline for art education in Hungary 
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The curricular modules entitled Visual communication, Visual media, Design education, and 
Teaching contemporary art, are based on research and innovation in Hungarian art education 
and also on the Common European Framework of Reference for Visual Literacy developed 
by the European Visual Literacy Network. The modules can be used alone, or in combination 
with other contents of the National Core Curriculum. The modular structure offers a flexible 
planning approach, adaptable to the interests of students and teaching strategies of the art 
educator. Meanwhile it encourages longer periods of study focusing on one thematic area 
which will hopefully result in deep learning. With the contribution of the 34 members of the 
research group, pedagogical programmes and teaching plans have been published for all 
modules, supplemented by reports on the first piloting period. Supplemented by detailed 
and illustrated lesson plans, they are available on the project web site and may serve as an 
inspiration for teachers of art. This paper provides an overview of the four Moholy-Nagy 
Visual Modules.

Kulcsszavak: művészetpedagógia, tantárgy-pedagógia, művészetalapú kutatás, képességfej-
lődés 

Keywords: art education, curriculum development, arts-based research, skills assessment

a VIZUÁlIS KommUNIKÁCIó TaNíTÁSÁNaK SZaKmóDSZErTaNI KUTaTÁSa

A vizuális kommunikáció modul koncepciója több vonatkozásban rokon a 
Bauhaus német művészeti főiskola eszmerendszerével és egyik kiemelkedő kép-
viselője, Moholy-Nagy László művészetelméleti gondolataival. A Bauhaus egyik 
legfontosabb célja volt, hogy a művészetek egymás közötti és társadalmi elszi-
geteltségét megszüntesse. Moholy-Nagy így ír erről: „Az ipari korszakban a mű-
vészet és a nem-művészet, a kézművesség és a gépi technológia közötti megkü-
lönböztetés elveszti abszolút jellegét.” (Moholy-Nagy, 1944, idézi Passuth, 1982, 
345.) Felfogása szerint a modern kor – mivel kollektív gondolkodásra, cselekvésre 
és kollektív formateremtésre irányul – az alkotótevékenységben a megformálás 
objektív törvényszerűségeinek a kialakítását követeli meg. A műalkotás a tár-
sadalom minden rétegének szól: „Nekünk nem »összművészetre« van szüksé-
günk, amely elkülönül a mellette tovaáramló élettől, hanem az élet valamennyi 
mozzanatából felépülő szintézisre, amely végül összművé (életté) válik, amelyik 
egyúttal minden elszigeteltséget megszüntet, és amelyben minden individuális 
teljesítmény biológiai szükségszerűségből fakad, és egyetemes szükségszerű-
ségbe torkollik” (Moholy-Nagy, 1978, 15.). Kommunikációs vonatkozásban Mo-
holy-Nagy művészetelméletéből tehát aktív-dinamikus, társadalmi összefüg-
gésekre figyelő (művészeti) kommunikáció képe bontakozik ki. Moholy-Nagy 
szellemében a „Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének 
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tanítása” című kutatásban1 a vizuális kommunikáció modul pedagógiai koncep-
ciójának legfontosabb jellemzőit röviden a következők szerint foglalhatjuk össze:

a) A vizuális kommunikáció értelmezésében a vizuális világ egészére, a képi, 
tárgyi és környezeti alkotásfajták mindegyikére értjük, és társadalmi prob-
lémák feldolgozásával, a participációs kommunikáció (Nyíri, 2001) felfo-
gással hozzuk összefüggésbe.

b) A pedagógus és a tanítvány viszonyában a mentori szerep a meghatározó, 
a tanítványok és a célokra szerveződött tanulói csoportok egyedi tanulási 
utakat járnak be. A tanár szervező, segítő és bátorító mentorrá válik, a ta-
nuló pedig a korábbinál sokkal nagyobb választási és döntési pozícióhoz jut, 
amelyhez nagyfokú önállóság társul.

c) A koncepció részeként megfogalmazott témakörök karakterében a projekt-
módszer a legfontosabb, ahol társadalmi vonatkozásban hasznos, művészi 
vagy nem művészi vizuális alkotások egyenrangú alkalmazásával zajlik a 
feladatok feldolgozása. 

d) A vizuális kommunikációs projektekben a kommunikatív aspektus mindig 
valamilyen élethelyzetre irányul, az élet valamely problémájára keres meg-
oldást. A tanulók az együttműködés során kerülnek kommunikatív aspek-
tusba osztálytársaikkal, a tanárukkal és tágabb környezetükkel, miközben 
sokféle szocializációs és kommunikációs helyzetet élnek át.

Mindezek szellemében kiemelt célunk a tantárgyi feladatokban megjelenített, 
illetve azokon keresztül bemutatott egyéni, társadalmi, környezeti problémák 
iránti érdeklődés felkeltése. Ilyen módon a tanulókban erősítjük a kezdeménye-
zőkészséget, támogatjuk az alkotó-cselekvő magatartást, az együttműködési ké-
pességet és empátiát.

a VIZUÁlIS mÉDIa KommUNIKÁCIó SZaKmóDSZErTaNI KUTaTÁSa

„A film kultúrája a néző kultúrájával nőtt. A történelemben egyetlen hasonló 
folyamat sem állapítható meg az egyetemes, minden népet és földrészt magában 
foglaló kontrollt illetőleg valamely műfaj és annak fejlődésével kapcsolatban, mint 
a film esetében. Minden ember életében a számszerűleg nagy mozilátogatás miatt 
a legprimitívebb mozilátogató is képes a film felett kritikát gyakorolni s a te-
remtői elemek minden ellanyhulását regisztrálni. Mely irányból jöjjön azonban a 
teljesítmény, ha a művészt a teremtői folyamatból kikapcsolták?” (Moholy-Nagy, 
1934, 153.) Kutatásunk névadója a fenti idézetben olyan, a mai technikai fejlett-

1 A „Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása” című projekt 
honlapja: URL1.
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ség révén kiszélesedő folyamatot vázol, amely napjainkban is aktuális. A film, 
a mozgókép, a fotó, általában a technikai médiumok, a digitalizáció során egyre 
demokratikusabbá, mindenki számára elérhetővé, használhatóvá válnak, „a néző 
kultúrájával nőnek”. A másik jelenség, amelyre Moholy-Nagy felhívja a figyel-
met: az értő alkotó, a művész, nélkülözhetetlen a teremtő folyamatban.

Az „új képi világ” a fiatalok életét, társas kapcsolataikat minden elemében át-
szövi (Nyíri, 2001, o. n.). Az általuk alkotott, fogyasztott, preferált digitális képek 
mennyisége megnövekedett, tematikai jellegzetességei és a fiatalok „használati” 
szokásaiban bekövetkező változások is indokolják a médianevelés és a vizuális 
nevelés komplex átgondolását. A mai fiatalok nem egyszerűen passzív médiafo-
gyasztók, hanem a digitális technológiákat naponta használó, aktív médiaalkotók 
is. A nyitott és értő befogadásra nevelés mellett az alkotást is segítenünk kell, 
hogy a befogadói és az alkotói képességeket is integráló digitális kompetenciát 
alakíthassunk ki (Kárpáti–Gaul, 2011).

Miközben követjük a változó képiséget, technikai fejlődést és használati tren-
deket, szilárd művészetpedagógiai fókuszt is keresünk. Ezek az „állandónak” te-
kinthető tematikák a programban átszövik a vizuális kultúra óratevékenységeit. 
Ilyen téma, illetve tevékenység például a képolvasás, látványolvasás vagy a kép és 
a szöveg változatos kapcsolódási lehetőségei. A nézőpont vizuális, illetve tágabb 
értelmezése vagy a montázs képi és auditív értelmezése, különösen fontos terület. 
A mozgás és az idő ábrázolásának vizsgálata a mozgóképes gondolkodást alapozza 
meg. A képi, zenei és irodalmi alkotásokban egyaránt előforduló kifejezőeszközök 
(mint például a ritmus és a kommunikációs jelrendszerek) összefüggéseit tárgyal-
ják, míg a szituációs játékokon keresztül az üzenet kontextusait veszik számba. 

A médianevelés legfontosabb feladatai közzé tartozik a média változatos nyel-
vezetének, a szövegértési képességnek elsajátítása, de technikai, műfaji ismere-
teket is közvetíteni kell. A média közönsége az a fogyasztói csoport, amelynek 
szokásaival, igényeivel kell megtanulnunk azonosulni, akár felhasználók, akár 
alkotók vagyunk. A célközönség számára a különböző médiumok produktumai 
reprezentálnak valamilyen eszmét, értéket stb. A közösségi média különböző 
platformjai az önreprezentáció lehetőségét biztosítják. Korosztálytól függően és 
mértékben a technikai médiumok történetével, a médiaelmélet, manipulációel-
méletek, médiafilozófia és médiaesztétika témakörei régóta igényelt és minded-
dig hiányzó témák voltak a vizuális kultúra órán (Bodóczky, 1999, 6–28.).

A „Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása” 
„Vizuális média” moduljában, a felvázolt gondolatmenetet követve, az egymásra 
épülő 9–11. évfolyamokon különböző vizuális közlésformák és médiumok kap-
nak kitüntetett figyelmet. Először a kép, majd a szöveg, a kép és a szöveg kap-
csolata, majd ezek a kifejezőeszközök a közösségi médiumok kontextusában, a 
mozgókép, a médiaművészet különböző formái és végül a multimédia, valamint a 
virtualitás témakörei épülnek egymásra a tanítás során.
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a TÁrGY- ÉS KÖrNYEZETKUlTÚra TaNíTÁSÁNaK SZaKmóDSZErTaNI KUTaTÁSa

Moholy-Nagy László a Bauhaus tanáraként egyik megteremtője volt a kor igénye-
ire reflektáló új szakembernek, a designernek. A csővázas bútorok tervezőjeként 
is világhírre tett szert, csakúgy, mint Breuer Marcell, ám a tervezői munkás-
ságánál számunkra nagyobb jelentősége van pedagógiai életművének, amelyet 
a Bauhausban végzett tanári tevékenysége során írt művészetpedagógiai művei-
ből ismerhetünk meg. Az anyagtól az építészetig című 1929-es könyvében (Mo-
holy-Nagy, 1968) fekteti le máig érvényes nevelési alapvetését: a teljes ember 
neveléséről (szemben a „szelet emberrel”), a mindenkiben rejlő tehetség kibonta-
koztatásáról. Szerinte a technika nem cél, hanem felhasználandó eszköz, és nem 
a megtervezett tárgy, hanem az azt használó ember a fontos. A Bauhaus ethosza 
és nevelési elvei az építészetben és terméktervezésben még ma is, kilencven év 
múltán, világszerte elterjedtek. 

A „Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása” 
című kutatási programban ezúttal arra teszünk kísérletet, hogy a közoktatás szín-
terén tegyük a tanárok módszertani kultúrájának részévé pedagógiai elképzelé-
seit, és az általános műveltségbe építsük a környezetkultúráról vallott nézeteit. 
Különösen fontosak ezek egy olyan korban, amikor az épített és tárgyi környezet 
minőségének, benne formai karakterének jelentősége felértékelődik.

A tárgy- és környezetkultúra tanításának egyik célja, hogy elmélyítse az anya-
gi kultúra e speciális területének megismerését, felhívja a figyelmet a benne la-
kozó információkra és szépségekre, és ez által legalább ismerőssé, élhetővé és, ha 
lehet, akkor otthonossá tegye az ember alkotta környezetet. A környezetkultúra 
tágabb értelmezésében benne foglaltatik annak létrehozása: maga a tárgy, va-
lamint annak használata, és mindaz a tudás, ami az alkotáshoz és a környezet 
szakszerű használatához kell. A környezet alakításában központi helyet foglal el a 
lehetőleg szeretettel végzett, örömteli emberi munka, amit két szakaszra bontunk: 
a tervezésre és a tervek megvalósítására.

Egy épület vagy egy ipari tárgy tervezése és megvalósítása is több szakterület 
együttműködésével jön létre, így a környezetkultúra tanítása és tanulása magától 
értetődően közösségi tevékenység, és ekként fejleszti a kooperációs készséget és 
az empátiát (Kagan, 2001). A témakör szerepmodellje a tervező: mérnök, designer 
vagy építész, aki a rajz tantárgy hagyományos főszereplője, a festőművész mellett 
lép színre, és képviseli ezt a mindennapi életünk szempontjából oly fontos terüle-
tet (Kárpáti, 2015).

A fejlesztési célok között szerepel a vizuális kultúra tantárgy középpontjában 
lévő alkotóképesség és kritikai érzék kibontakoztatása és az érdeklődés felkeltése 
azon problémák iránt, amelyeknek a megoldása egy tárgy. A problémamegoldás 
gyakorlati válfaja ez, amelyet minél életszerűbb környezetben gyakoroltatunk. 
Különös és sajátos szerepe van a tervszerű gondolkodás fejlesztésében, az opera-
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cionális – eljárás jellegű és nem tudatosított – tudás kialakításában (Nagy, 1998), 
valamint a tapasztalati megismerésben. A fejlesztés módszereként a feladatok 
mellett nagy szerepet kaphatnak a projektek, amelyekben a tanár által ajánlott 
élethelyzetben kell felismerni a problémát, majd megoldást találni rá (Gaul, 2011).

JoHaNNES ITTEN ÉS a KorTÁrS műVÉSZET TaNíTÁSa

A Bauhaus művészeti főiskolán a megismerés kiindulópontja a „nyers”, „rendezet-
len” anyag volt. Ebből „hozták létre a világot”, „manuális szellemi tevékenység” 
során (Mezei, 1975). Az iskola talán legnagyobb hatású módszertani újítását, az 
Alapkurzust, vagyis az egyes művészeti ágak művelésére előkészítő tanfolyamot 
Johannes Itten svájci képzőművész-pedagógus szervezte meg és vezette 1919-től 
1923-ig. Koncepciójában az első célt így fogalmazta meg: „Felszabadítani a ta-
nulók alkotóerejét és ezáltal művészi adottságaikat úgy, hogy önálló élmények és 
felismerések vezessék őket az igazi munkához” (Mezei, 1975).

Elgondolása szerint a tevékenységnek felszabadító hatása van, a tevékenység 
során több érzékelési terület aktív, és ez megmutatkozik a készségek fejlődésé-
ben, a tanulók személyes karakterének kibontakozásában. A közvetlen átélés, a 
megismerés és a tudás szoros kapcsolatára alapozta tevékenységét, az ember pszi-
chikumát és fizikumát koordinált egységként ragadta meg. Szélső helyzeteket 
modellezett ellentétes fogalompárjaival, ezzel az állapotok között zajló, feszült-
ségkeltő kölcsönhatásokra irányította a figyelmet. 

Koncepciójában az elfogulatlan, feltáró megközelítést, a konstruáló erőt, a szer-
veződő struktúrát helyezte előtérbe, és háttérbe szorította a funkció meghatározó-
it. Itten megközelítése nem áll távol Martin Heideggerétől, a műalkotás eredetét 
vizsgáló, több mint egy évtizeddel későbbi előadásaiétól, utóbbit pedig pszicholó-
giai vizsgálatok és az agyi működés funkcionális aszimmetriájának vizsgálatai is 
alátámasztották (Heidegger, 1988; Taylor, 1983; Hámori, 1985). 

A kortárs művészet közvetítéséhez más megközelítésre van szükség, mint a ré-
gebbi korok művészetének tanításához, ahol egymás után újabb és újabb időréte-
geket építünk fel, hogy történetileg hiteles építményt alkothassunk. A kortárs mű-
vészet megközelítésében a kezdeményező attitűdnek van kiemelkedő jelentősége. 
Ahhoz, hogy valamilyen viszonyba kerülhessünk kortárs alkotásokkal, nekünk, 
nézőknek kell az első lépést megtennünk. Ha fiatalokat szeretnénk bevinni ebbe a 
világba, gondolkodásuk és érzelmi viszonyulásuk spontán megnyilvánulásait kell 
kiindulópontnak tekintenünk, ezáltal ők kerülhetnek a művel való kapcsolatuk 
középpontjába. Ez olyan pozíció, amely kedvez a szabad interpretációnak, és köz-
vetlenebb viszonyt teremt a világ jelenségeivel. Képletesen és konkrét értelemben 
is műhelyhelyzet alakulhat így ki. Egymástól távol eső elemek társulhatnak egy-
máshoz, feszültségük, dinamikájuk feltáró és alkotó folyamatokat kezd el táplálni. 
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A műhelymunka során több személyes interpretáció találkozik, ennek révén 
az első személyes kiindulópontok átszerveződhetnek, bekapcsolódhatnak egy 
többelemű, nagyobb egységbe. A kortárs művek elsősorban környezetként van-
nak jelen. A velük való foglalkozás során parafrázisok, aktualizált új variációk 
keletkeznek. Több kortárs alkotás kapcsolódhat egymáshoz, és interpretációjuk 
által új, sajátos művészeti közeg szerveződhet. Az érzékletes képi, tárgyi és az 
elvont fogalmi megközelítés összekapcsolódhat. Ebben a nyitott műértelmezési 
helyzetben előre nem jósolható meg, hogy mi lesz a végső állapot – a folyamatoké 
a főszerep. A műtörténeti elemző folyamatot a kereső, kutató attitűd határozza 
meg. Itt is a jelen idő a kiindulópont, innen elindulva tárulnak fel „régebben volt 
jelenek”, ezzel az aktuális jelen köre kitágul. A kör nemcsak a múlt felé terjed ki, 
hanem a jelenben már benne rejlő jövő irányába is.
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