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Absztrakt
A digitális kompetencia fejleszté-
sére és a médiatudatos fogyasztói 
szerep kialakítására helyezett nagy 
hangsúlyt a Magyar Tudományos 
Akadémia tantárgy-pedagógiai ku-
tatását megvalósító Moholy - Nagy 
Vizuális Modulok egyik kísérleti 
programja. A vizuális médiakul-
túra modul az általános iskolai és 
gimnáziumi oktatást érintően, az 
informatika, képzőművészet, moz-
góképkultúra és médiaismeret 
tantárgyak kapcsolatát erősítve, 
korszerű tananyag és módszerta-
ni segédletek kidolgozását tűzte 
ki célul, majd ezek kipróbálását 
különböző oktatási környezetben 
valósította meg. A nyíregyházi Eöt-
vös Gyakorlóiskolában két gimná-
ziumi osztály diákjai vehettek részt 
az innovatív módszereket alkalma-
zó, korszerű ismereteket feldolgo-
zó vizuális kultúra tanórákon, ezek 
eredményességét és hatékonysá-
gát több fejlesztési területet érintő 
mérésekkel is igazolták a kutatás 
során. 

A módszertani kutatás háttere
A 21. század technikai médiumai 
rengeteg információt közvetítenek, 
ezek egyaránt szolgálják a szóra-
koztatást, sokrétű tájékozódásra 
adnak lehetőséget, és napjaink-
ban már az online oktatás nélkü-
lözhetetlen eszközévé is váltak. 
A digitális kultúra az információs 
társadalom „virtuális alapszövete”, 
olyan tartalmak és tevékenységek 
összessége, ami a digitális plat-
form által segíti elő a művelődést, 
a szocializációt, és ma már életünk 
szinte minden területét áthatja. A 

technika fejlődésével szinkronban 
jelent meg az a pedagógiai törek-
vés, hogy az oktatási intézmények-
nek új alapokra kellene helyezni a 
tehetségek ösztönzését és a kreati-
vitás kibontakoztatását. Az új NAT 
2020-ban már tantárgyként is defi-
niálja a digitális kultúrát, korszerű 
tartalommal, melyben az online 
kommunikációhoz és a médiatuda-
tossághoz kapcsolható fejlesztési 
területek hangsúlyosan vannak je-
len. Az új alapokra helyezett okta-
tási környezetben más tantárgyak 
esetében is markánsabban jelen-
nek meg a virtuális térrel, különbö-
ző digitális tartalmakkal kapcsola-
tos ismeretek és azok elsajátítására 
vonatkozó követelmények. 

Az általános iskola felső tagozatá-
ra, és a négyosztályos gimnáziumi 
képzés évfolyamaira a Magyar Tu-
dományos Akadémia által támo-
gatott szakmódszertani kutatás 
keretein belül dolgoztak ki olyan 
korszerű pedagógiai programokat, 
melyek az új Nemzeti alaptanterv-
ben megfogalmazott célkitűzések-
kel is szinkronban vannak. A prof. 
dr. Kárpáti Andrea által vezetett 
Moholy-Nagy Vizuális Modulok 
kutatásaiba több hazai felsőok-
tatási intézmény, középiskola és 
általános iskola kapcsolódott be; 
a digitális kultúra és vizuális kul-
túra szinergiáján alapuló vizuális 
médiakultúra modulhoz dr. Tóth 
Tibor (Eszterházy Károly Egyetem), 
dr. Orosz Csaba és Havasi Tamás 
(Nyíregyházi Egyetem) készítettek 
pedagógiai programot, a kutatásba 
felkért általános iskolai és gimnázi-
umi tanárok pedig saját intézményi 

adottságaiknak és lehetőségeiknek 
megfelelően tanítási-tanulási prog-
ramokat állítottak össze, majd ezek 
alapján kísérleti tanórákat valósí-
tottak meg.

A Nyíregyházi Egyetem fenntartá-
sában működő Eötvös Gyakorlóis-
kolában két gimnáziumi osztályt 
érintett a szakmódszertani kuta-
tás. A 9. évfolyamtól 11. évfolyamig 
kidolgozott tanítási-tanulási prog-
ram féléves periódusokban hatá-
rozta meg azt a korszerű tartalmat, 
ismeretanyagot és tanulói feladat-
sort, melyben a digitális technoló-
gia kiemelt szerepet kapott vizuális 
kultúra tanórákon, így a diákok a 
manuális eszközök mellett okoste-
lefonokat, digitális fényképezőgé-
peket, informatikai eszközöket 
használtak. A féléves programok 
zárásaként, vizuális önértékelő la-
pok segítségével gyakorolhatták az 
önreflexiót, és saját munkájukról 
alkothattak véleményt, miközben 
kijelölték azt a fejlődési irányt, me-
lyet a következő félévre maguknak 
megcéloztak. Az általam írt taní-
tási-tanulási programok a tanórák 
nagy részében a csoportmunkát 
támogatták, a közös alkotás flow 
élményére, szociális kompetenci-
át erősítő szerepére koncentrál-
va fogalmazódtak meg ezekben 
a – kreativitást is nagymértékben 
fejlesztő – tanulói tevékenységek, 
feladatok. 

A gimnáziumi program 
bemutatása
A kilencedik évfolyam tanítási-ta-
nulási programjában a fényképe-
zés, a digitális képalkotás alapvető 

Vizuális kultúra tanítása digitális 
környezetben
Innovatív módszerek a nyíregyházi Eötvös Gyakorlóiskolában

Nagy Angelika Ágnes, Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
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technikai ismereteinek átadása, 
illetve vizuális gyakorlatok során a 
médiumban rejlő kifejezési lehe-
tőségek feltérképezése jelent meg 
markánsan. A diákok alkotófolya-
matokon keresztül sajátíthatták el 
a technikai médium által közvetí-
tett tartalmak vizuális formanyel-
vét. Gyakorlatorientált tanórákon 
játékos kísérleteket végezhettek 
csoportban és egyénileg, ez lehető-
séget biztosított arra, hogy válto-
zatos képi kifejezőeszközök alkal-
mazásával megtanulják a tartalom 
és forma szintézisének megterem-
tését. A képzés eredményeként a 
tanulók képessé váltak a közvetlen 
érzéki tapasztalat és a technikai 
reprodukciók virtuális világának 
megkülönböztetésére.

A 20. századi és kortárs fotográfu-
sok válogatott műveinek elemzése 
a képolvasás, befogadás képességét 
fejlesztette, ezáltal a művészi látás-
mód kibontakozását segítette elő. A 
képek technikai, tartalmi elemzésén 
túl, a tanulók kifejleszthették a fo-
tografikus, vizuális nyelv vonatkozá-
sában a kritikus attitűdöt is. 

Az élményközpontú tanórákon a di-
ákok érdeklődése és produktív al-
kotótevékenysége rávilágított arra, 
hogy milyen fontos törekvés új irá-
nyokat keresni és találni a vizuális 

kultúra tanításában. A csoportos 
gyakorlatoknál a fiatalok segítet-
ték, inspirálták egymást. Bizonyos 
témakörök a kísérleti tanítások ál-
tal részletes, alapos feldolgozásra 
adtak lehetőséget, ide tartoznak 
például a médiatudatos gondolko-
dást elősegítő, képmódosítást és 
képi manipulációt feldolgozó tanó-
rák, melyek egyúttal új perspektí-
vát is adtak a fiataloknak az önkife-
jezésben.

A modern világunk képi kultúrájá-
ra és technikai apparátusára épülő 
pedagógiai program elősegítette, 
hogy tanórákon a hagyományos 
kereteket meghaladva, attól kicsit 
elrugaszkodva újragondoljuk a ta-
nulói alkotófolyamatot és a műal-
kotások befogadását célzó kompe-
tenciák fejlesztését. A diákok egyre 
ügyesebbek lettek, egyre tudato-
sabbak és kritikusabbak is saját 
munkáikat illetően. A fotográfiai 
gyakorlatok tapasztalatait kama-
toztatták a műalkotások befogadá-
sánál, hiszen a művészettörténet 
kiemelkedő festészeti alkotásai-
ban is könnyűszerrel felismerték 
később az alkotói koncepció és a 
képi kifejezőeszközök kapcsolatát, 
és meg tudták fogalmazni a nézői 
figyelem irányításának vizuális esz-
közeit. 

1. kép: Csoportos vizuális gyakorlat a pozitív 
és negatív képek témakörében 

2-4. kép: Színtani és komponálási gyakorlatok 
a fotográfia eszközével 9.évfolyamon 

5-7. kép: Képi manipulációt prezentáló tanulói munkák 
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A képalkotással kapcsolatos is-
meretek elsajátítását követően, 
tizedik évfolyamon a diákokkal 
már a szöveg és kép kapcsolódási 
lehetőségeit vizsgáltuk különböző 
gyakorlatok segítségével. Vizuális, 
szöveges elemek változatos kap-
csolatrendszerének kifejezőeszkö-
zeit és az elemek jelentésmódosító 
hatását ismerhették meg a médi-
ához köthetően. A tanulási-tanítá-
si egység kiemelt projektfeladata 
egy médiaüzenet (plakát, hirdetés) 
megvalósítása volt, melyben a vizu-
ális és a szöveges üzenet szintézise 
jelent meg. A tanulók a társadalmi 
felelősségvállalás, fenntartható-
ság, médiatudatosság témaköröket 
alaposan körbejárva társadalmi, 
közérdekű problémák megjelení-
tését vállalták fel tetszőlegesen 
választott manuális eszközökkel. 
Alkotásaikat utólag digitalizálták, 
majd számítógépes programok 
segítségével különböző módon 
illesztették a szöveget a felületre, 
melyek így megváltoztatták a kép 
eredeti jelentését és kiegészítették 
a médiaüzenetet. Módosíthatták a 
képet, a szöveg betűtípusát, variá-
ciókat készíthettek a kifejezés érde-
kében, alaposan megvizsgálhatták 
a különböző megoldásokban rejlő 
jelentésmódosító hatásokat. 

A félévet érintő másik projekt so-
rán a fiatalok megismerhették a 
nyomtatott újságok formai jellem-
zőit és egy újság szerkesztőségé-
nek működését. Mini szerkesztő-
ségeket alakítottak és kooperatív 
csoportmunkában informatikai 
eszközök segítségével adott téma-
körben dolgoztak egy sajtótermék, 
kiadvány kivitelezésén. Az előző 
tanórák tapasztalatait alkalmazták, 
azonban új kihívásként jelent meg 
a tipográfia és a szöveg tördelése 
(a plakáthoz, hirdetéshez képest 
itt több szöveggel kellett dolgozni), 
illetve a szövegrészek és képek kö-
zötti harmonikus kapcsolat meg-
teremtése az olvashatóság és az 
esztétika érdekében.

Mint látható, a tanítási - tanulási 
programban megjelenő, egymásra 
épülő projektfeladatok fokozato-
san bontanak ki egyre komplexebb 

módon egy tematikai egységet (je-
len esetben a szöveg és kép kap-
csolatát). Fontos volt számomra a 
program kialakításánál, hogy min-
den esetben legyen szoros kapcso-
lódás az új és a korábban tanult 
ismeretek között, illetve az egyéni-
leg megoldandó feladatokat cso-
portmunka előzze meg, melyben 
a tanulók inspirálhatják, motivál-
hatják egymást. A tizedik évfolyam 
második félévére tervezett, több 
tanórát igénylő projektben online 
felületek, weblapok vizuális terve-
it készítették el, általuk választott 
tematikát, területet érintve. A fel-
adat szépen illeszkedett a koráb-
bi projektek sorába, érezhető volt 
a diákoknál a rutin, ami a korábbi 
gyakorlatok tapasztalatait tükrözte. 
A feladat kiemelt célja az internetes 
platformok vizuális eszköztárának 

8-11. kép: Green screen technika alkalmazása csoportmunkában

12. kép: Kreatív fotográfiai gyakorlatok változatos technikákkal csoportmunkában

13. kép: Kreatív fotográfiai gyakorlatok 
változatos technikákkal csoportmunkában
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megismerése, a weblapok formai 
jellemzőinek megfigyelése és ösz-
szevetése volt a sajtótermékekkel, 
illetve a plakátokkal. 

Tizenegyedik évfolyamon a tanítá-
si-tanulási programban megjelenő 
tematika feldolgozása az első félév-
ben az elméleti ismeretek, alapve-
tő fogalmak tárgyalásával nyitotta 
meg a tanórák sorát, melyben a 
mozgókép kialakulásának technikai 
hátterét érintettük. A tanulók kü-
lönböző optikai játékokat ismertek 
meg, miközben megfogalmazták 
azok működési elvét. Az állóképek 

sorozatának kapcsolódási lehető-
ségeit vizsgáltuk összetett folyama-
tok megjelenítésével, majd műalko-
tások megtekintésével, feltárva az 
animáció önkifejezési lehetőségeit, 
vizuális formanyelvét, fejlesztve 
ezzel a befogadói kompetenciákat. 
Ezt követően a kísérletezés követ-
kezett, ahol a tanulók ismereteiket 
alkalmazva, stop motion techni-
kával, különböző gyakorlatokat 
végeztek egyénileg és csoportban, 
okostelefon és digitális kamera esz-
közökkel, több tanórán keresztül, 
majd a legjobban sikerült alkotáso-
kat kiválasztva bemutatták azokat, 

14-16. kép: Tematikus újság oldalainak digitális tervei (csoportmunka)

17-19. kép: Tematikus újság oldalainak digitális tervei (csoportmunka)

20. kép: Csoportos animációs gyakorlat
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összegezhették tapasztalataikat. 
A gyakorlati feladat a fotografikus 
képsorból létrehozott mozgókép 
kettős természetét is hivatott pre-
zentálni, miszerint annak egyszer-
re eleme a valóság, de legkisebb 
egységeinek sajátos kapcsolódása-
it és vizuális hatását illetően, képes 
szürreális látvány megteremtésére. 

A tizenegyedik évfolyam második 
félévében kiemelt szerepet kapott 
az online tér megtapasztalásá-
ra irányuló pedagógiai törekvés, 
melynek célja volt, hogy a tanulók 
befogadóként és aktív szereplőként 
is átfogó ismereteket szerezzenek, 
illetve tapasztalatokat gyűjthesse-
nek az online kommunikáció for-
máiról. A különböző platformokra 
jellemző digitális tartalmak meg-
ismerése lehetőséget adott arra, 
hogy a diákok a feladatokat meg-
oldva aktív résztvevőként tapasz-
talják meg az online tér lehetősége-
it, korlátait, miközben kialakíthatják 
a médiatudatos szemléletet. Koráb-
ban már készítettek weblapokat, 
így megfigyelhették azok szerke-
zeti elemeit, tartalmukhoz illesz-
kedő formai jellemzőiket. A blog 
mint webnapló műfaji sajátossá-
gainak megismerését a weblapok 
és az irodalom irányából egyszer-
re közelítettük meg. A tanórákon a 
naplóírás, a napló műfajának klasz-
szikus, irodalmi példáit tekintettük 
át, összevetve az észrevételeket 
a blogok jellemezőivel. Művészet-
történeti ismeretek felelevenítésé-
vel, kreatív feladatként a tanulók 
megkísérelték Howard Carter ré-
gész „bőrébe bújva” megidézni egy 
meghatározó régészeti lelet feltárá-
sát, szöveges és képes, rajzos nap-
ló formájában.

A tanulók a következő projektben 
már informatikai eszközökkel, léte-
ző online tárhelyre, felületre a saját 
érdeklődésüknek megfelelő blogot 
készítettek, azokat fotókkal, vide-
ókkal, rajzokkal illusztrálhatták. 
Alkalmazták a korábbi ismereteket, 
az őket érdeklő területet vizsgálva 
a feladat abszolválása előtt kuta-
tást végeztek, megnézték az inter-
neten fellelhető tartalmak (blogok/
vlogok) formai jellemzőit, különb-
ségeit, majd verbálisan és írásban 
is megfogalmazták saját elképzelé-
seiket. Kialakították a felület vizu-
ális arculatát, majd két bejegyzést 
készítettek, ezek mutatták a blogok 
karakterét. 

Az utolsó kísérleti félév során fog-
lalkoztunk még a közösségi olda-
lakon megjelenő új műfajok ér-
telmezésével, megbeszéltük ezek 
szerepét a véleményformálásban, 
mindezt etikai kérdések, normák 
érintésével, megvitatásával.

A záró projektfeladat a marketing 
és reklám kapcsolatához köthetően 
termékek népszerűsítése, reklám-
felületek készítése volt. A tanulók 
beható ismereteket szereztek a 
reklám történetéről, a techniká-
val párhuzamosan változó, fejlődő, 
népszerűsítést szolgáló módsze-
rekről. A különböző médiumokban 
megjelenő vizuális, verbális „eszkö-
zöket” vizsgálva, a tanulók maguk 
is reklámot, reklámfelületet tervez-
tek kitalált termékekhez. Készült a 
projektben rádiós reklámhoz forga-
tókönyv, webes hirdetés, reklámp-
lakát, reklámfilmhez storyboard.

A diákok igyekeztek a népszerűsí-
tésnek azt a formáját megvalósítani, 

21. kép: Szöveges és képes tanulói naplók 

22. kép: Tanulói meme

23. kép: Tanulói blog (könyvajánló) 
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amit a kitalált termékükre vonatko-
zóan hatékonynak találtak az érté-
kesítés szempontjából. 

A digitális technológia térhódítása 
új fejezetet nyitott a vizualitás és a 
vizuális kultúra berkeiben is, hiszen 
a képalkotás, képrögzítés egysze-
rűbbé vált, ennek köszönhetően 
pedig elképesztő mennyiségű képi 
információ keletkezik napról nap-
ra. A Moholy-Nagy Vizuális Modu-
lok kísérleti programja rávilágított 
arra, hogy napjainkban a vizuális 
nevelés és a tehetségfejlesztés ha-
tékonyságához ma már nélkülözhe-
tetlen a modern technika lehetősé-
geit is megragadni, hiszen ezeken 
keresztül akár a hagyományos 
alkotási folyamatokat is élménysze-
rűen lehet megismertetni a tanu-
lókkal. A gimnáziumi éveikben járó 
diákok már sokkal jobban érdek-
lődnek a korszerű technika iránt, 
az ő szavaikkal élve, ezekkel az 
eszközökkel sokkal „életszerűbb”, 
hasznosabb és élvezetesebb tevé-
kenységként élik meg az alkotást. A 
kísérleti tanórák eredményességét, 
hatékonyságát a kutatásban több 
fejlesztési terület vonatkozásában 
mérésekkel is igazolták.

A vizuális médiakultúra modulhoz 
íródott pedagógiai program, tanítá-
si-tanulási program (melynek tar-
talmi elemeit részben írásomban is 
ismertettem), illetve a kísérleti taní-
tások tanulói munkákkal illusztrált 
dokumentációja elérhető a kutatás 
hivatalos honlapján.

Hivatkozások: 
Moholy-Nagy Vizuális Modulok 
honlapja: http://vizualiskultura.elte.
hu

Kárpáti Andrea - Tóth Tibor: Kézi-
könyv a vizuális médiakommuni-
káció tanításához a 9 -11. osztály 
számára a „Moholy-Nagy Vizuális 
Modulok – a 21. század képi nyelvé-
nek tanítása” című kutatási prog-
ramhoz http://vizualiskultura.elte.hu

Kárpáti Andrea – Nagy Angelika 
(2019). Digitális kreativitás – a vizu-
ális és informatikai kultúra szinergi-
ája. Iskolakultúra, 29 (4-5), 86-98.

24-26. kép: Tanulók munka közben, tanulói alkotások 
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