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KOMPLEX
MŰVÉSZETI NEVELÉS
AZ ISKOLÁBAN
Egész napos iskola nevelésoktatási programok

Pallag Andrea

Komplex művészeti nevelés Magyarországon

A komplex művészeti nevelés helyzete
• Sem a tantárgyi rendszer, sem a pedagógusképzés nem
támogatja a komplex művészeti nevelést
• Nincs hagyománya a komplex művészeti fejlesztésnek

• Nehezen értelmezhető a komplex művészeti nevelés
fogalma
• Létező hazai példái gyakoribbak az iskolai kereteken kívül
• Iskolai példái iskolakísérletek vagy alternatív pedagógiai
irányzatokhoz köthetők

Kutatási kérdések a fejlesztés érdekében

• Hogyan értelmezhetjük a komplex művészeti
nevelés fogalmát?
• Milyen fejlesztési hatásai vannak a komplex
művészeti nevelésnek?
• Hogyan valósítható meg valós haszonnal a
komplex művészeti nevelés az iskolai keretek
között?

A kutatási fókusz

Kutatás a programfejlesztés érdekében
Előzetes vizsgálatok
KMN és fejlesztő hatásának vizsgálata
• Szakirodalom vizsgálata
• Delphi módszer
• Fogalomtérkép vizsgálat

Hatásvizsgálatok

Köztes vizsgálat
A program megvalósíthatóságának vizsgálata
• Részvételi akciókutatással

Utólagos vizsgálat
A program hatásának vizsgálata
• Pedagógusok kérdőíves attitűdvizsgálata
• Egyéni és fókuszcsoportos interjúk az iskolai szereplőkkel
• Diákok kérdőíves bemeneti-kimeneti mérése

A program hogyan befolyásolja a tanulást?

Mire használjuk az előzetes kutatásokat?

Fejlesztés:
Megalapozza a komplex
művészet nevelési-oktatási
program koncepcióját

Hatásvizsgálat koncepcióját

Tanulási-tanítási program
Tanítási-tanulási egységek

Eszközrendszer
Értékelési rendszer
Célzott továbbképzés
Támogatás

Kutatás:
Megalapozza a komplex
művészet nevelés lehetséges
hatását mérő bemeneti és
kimeneti mérést

A komplex művészeti nevelés fogalma és
fejlesztő hatása

Komplex művészeti nevelés fogalomértelmezése

Módszerek:
Forráselemzés
Pedagógusinterjú

„Összművészeti”
Tudomány+művészet
„Emberművi”

• Egység, egészlegesség
• Közösségi
• Alkotó/problémamegoldó jellegű
• Személyközpontú – mellérendelő
• „Nem törvényszabó, hanem irányállító”
• Játékos
• Eszközfüggetlen

Komplex művészeti nevelés fejlesztő hatása
Módszerek:
Delphi módszer
Fogalomháló

Mi a komplex művészeti
nevelés fejlesztő hatása?

• Legfontosabb feladata a
személyiségfejlesztés – személyes
és társas + kognitív képességek
• Különösen alkalmas a szociális
kompetencia (pl. együttműködés,
empátia) fejlesztésére
• Sokféle önkifejező alkotó
tevékenységen keresztül az –
segíti az önismeretet, önértékelést
• Életszerű helyzetekből indulva
célja a problémamegoldás – a
kreativitás fejlesztése
• Hatékony közege a kommunikáció
fejlesztésnek
• Alkalmas a belső motiváció
fokozására

A művészet a fejlesztés eszköze és
nem a célja

A komplex művészeti nevelés program
koncepciója

A komplex művészeti nevelés
megvalósíthatósága
Módszer:
Akciókutatás
Iskolai kipróbálás

Hogyan valósítható meg az
iskolában?

• A fejlesztés legfőbb céljai – kiváltképp felső
tagozaton – nem azonosak a művészeti tárgyak
tantárgyi céljaival
• Nem elsősorban a tehetséggondozás eszköze, így
céljai az alapfokú művészeti oktatás céljaitól is
eltérnek
• A foglalkozások komplexitását a problémamegoldás
érdekében megjelenő sokféle játékos tevékenység –
beszéd, mozgás, éneklés, rajzolás, festés – biztosítja
• A moduláris építkezés flexibilis rendszere segíti a
sajátos iskolai lehetőségek kiszolgálását – a tanítás
egysége a modul
• Módszertana a konstruktivista, humanisztikus
tanuláselméleteken alapul
• A fejlesztési folyamat része a fejlesztő értékelés
folyamatos érvényesítése
• Igényli a nyitott iskolai légkört és gondos
tanulásszervezést
• A megvalósítás igényli a pedagógusok célirányos
felkészítését és iskolai együttműködését
• A program eszközszükséglete a minimalitás elvén,
az újrahasznosítás szemléletén alapszik

Modulkoncepció – modultémák, feldolgozási
fókuszok

Komplex művészet modulok jellemzői

• Minden modul egy adott
modultéma köré épül
• Egy modul 3 tanórányi koherens
egység
• A témák a problémamegoldó
gondolkodást serkentő, absztrakt,
több rétegű, sokféle
asszociációra, széles értelmezési
tartományban mozgó fogalmaik
• A modultémák három altémára
bomlanak
• A három altéma a fejlesztés
személyes társas és kognitív
fókuszait erősíti

Modultémák:
Véletlen, Álom, Idő, Energia,
Mikrovilág, Háló/Hálózat,
Kontrasztok, Csoda/varázslat,
Körforgás, Végtelen,
Állandóság, Nyugalom, Titok,
Metamorfózis, Láthatatlan,
Igazság, Kapu, Sugárzás,
Utazó, Érzékek, Illúzió, Más,
Visszhang, Kilátó, Nyomok,
Egységben, Lendület

Modulkoncepció a fejlesztési feladatok
támogatására
ÉN

KAPCSOLATAIM

A KÖRÜLÖTTEM LÉVŐ VILÁG

Modul (3 x 45 perc)

Modultéma: Körforgás
1Fejlődés
x 45 perc

1 x 45 perc
Hasonlóságok

1 x 45 perc
Ismétlődések,
ritmusok

Altémák: fejlesztési cél szerint

Modultéma: Láthatatlan
1 x 45 perc
Rejtőzködés

1 x 45 perc
Ami igazán fontos…

1 x 45 perc
A látható láthatatlan
Altémák: fejlesztési cél szerint

Modulkoncepció – problémaközpontú feldolgozás

Modul Utazó témában – 5-6. évfolyam
Az „ÉN” dimenziójából
Probléma
Kérdés
Hol vagyok?
Milyen az én utazó Avatárom?

Feldolgozás
Tevékenység – Feladat
Ráhangolás
1: Fantáziajáték irányított beszélgetéssel
2: Mi lennél, ha… játék
Tevékenység: Avatár kártya
Elképzelt lény megteremtése, amely
vizualizálja a tanuló pozitív és negatív
belső tulajdonságát, amely megkönnyít
vagy nehezít egy nagy utazást.
Legalább két képes és szöveges
tulajdonságkártya elkészítése.

Beszélgetés: Mit látsz a másik avatárján?
Milyen külső-belső jegyre tudunk
következtetni?
Tulajdonság kavalkád
Játékszabály megalkotásával játék az
elkészített kártyákkal kis csoportokban.

Változatok/Elágazások
Pi élete - filmrészlet

Megoldás/Produktum
Időterv
10 p

15 p

Elvárt eredmény
Minél több tanulót bevonó
szabad asszociációs játékban
való aktív közreműködés
Avatár kártya
(Formákkal és színekkel,
szimbolikával és metaforákkal
kommunikáló informatív
fantáziarajz, amely képes
megjeleníteni a kiválasztott
tulajdonságokat.)
+ szöveges tulajdonságkártyák

10 p

Az adott témához tartozó aktív,
érveket is ütköztető beszélgetés

10 p

Egyszerű játékszabály
elkészítése és kipróbálása
kiegyensúlyozott
együttműködéssel

Modul Utazó témában – 5-6. évfolyam
A „KAPCSOLATAIM” dimenziójából
Probléma

Feldolgozás

Kérdés
Hol vagyunk?
Ki vagy a közösségben?
Milyen szerepben érzed jól
magad?

Tevékenység – Feladat

Megoldás/Produktum

Időterv

Ráhangolás: Hol tart az utazás
(fantáziajáték folytatása)

5p

Tevékenység: „Az én házam, a mi
várunk” (csoportos feladat)
4 csoport kialakítása. Minden csoportban a
megadott szerepek (küldött, hadvezér,
király, kincstárnok stb.) szerint a szerepek
elosztása, majd közös „várépítés”
egyszerű anyagokból és a terem tárgyaiból

35 p

Beszélgetés:
Ki hogyan tudott megfelelni a kiosztott
szerepének? Hogyan sikerült megvalósítani
a közös feladatot?

Változatok/Elágazások
-

5 perc

Elvárt eredmény
Minél több tanulót bevonó
szabad asszociációs játékban
való aktív közreműködés
Érdekes megoldásokat mutató
átrendezett terem/tér
4 „vár”, amely aktív közös
munkával jött létre

Az adott témához tartozó aktív,
érveket is ütköztető beszélgetés

Modul Utazó témában – 5-6. évfolyam
A „KÖRÜLÖTTEM LÉVŐ VILÁG” dimenziójából
Probléma

Feldolgozás

Kérdés
Hová tartunk?
Milyen a jó útiterv?
Mi kell a jó útiterv
elkészítéséhez?
(Mit szimbolizál neked az út?)

Tevékenység – Feladat
Ráhangolás: Útélmények
Beszélgetés az utazó ember élményeiről:
szemlélődés vagy célorientáltság, a
megélés fontossága (pl. az utazás a cél,
nem a megérkezés mondat értelmezése) –
pár perces belső koncentrálás
vagy: Vezető ‒ látogató

Tevékenység:
Úton az avatárral (csoportos feladat)
Képes útiterv készítése egy szabadon
választott valós célpontból kiindulva, egy
szituációs kártyán kihúzott problémahelyzet
megoldásával.
Beszélgetés:
A problémahelyzetekre adott
feladatmegoldások ismertetése.

Változatok/Elágazások
-

Megoldás/Produktum
Időterv

Elvárt eredmény

5p

Az adott témához tartozó aktív,
minél több tanulót bevonó
beszélgetés

35 p

Képes útiterv elkészítése
közösen, amely figyelembe veszi
a valós célpont körülményeit és
a nehezítő körülményként
megkapott problémahelyzetet

5p
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