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Absztrakt
2016 és 2020 között zajlott az 
MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmód-
szertani Kutatócsoport nagysza-
bású országos kutatási projektje, 
„Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 
21. század képi nyelvének tanítása” 
címmel. A kecskeméti Neumann 
János Egyetem Pedagógusképző ka-
rán vállaltuk a Vizuális kommunikáció 
5-8. modul gondozását. A projekt 
lezárultával szeretnénk beszámol-
ni élményeinkről, eredményeinkről, 
annál is inkább, mert a kutatásveze-
tők eredeti szándéka az volt, hogy 
a modulok a vizuális kultúra főbb 
területein adjanak jól használható, 
kipróbált módszertani bázisgyűjte-
ményt, melyekből a pedagógus az 
iskola irányultsága, lehetősége sze-
rint válogathat, illetve az ajánlások 
alapján akár tovább is fejlesztheti a 
számára inspiráló példákat.

A 21. század képi nyelvének 
tanítása a felső tagozaton
2016-ban csatlakoztunk az MTA 
által támogatott Moholy Nagy Vi-
zuális Modulok – a 21. század képi 
nyelvének tanítása elnevezésű or-
szágos szakmódszertani kutatás-
hoz. A Vizuális kommunikáció modul 
felső tagozatos kísérleti tantervi 
programját magam dolgoztam ki, a 
kecskeméti Neumann János Egye-
tem Pedagógusképző Karán. Az 
osztálytermi órákat Koczkáné Sár-
közi Ilona vizuális- és környezetkul-
túra tanár valamint Gergelyné Kiss 
Melinda informatikatanár valósítot-
ták meg az egyetem gyakorlóisko-
lájában. A folyamat két végpontját 
összekapcsoló, megbeszélő, elő-
készítő munkát, a tanmenetek ki-
dolgozását, kolléganőimmel együtt 

végeztük. Nagy örömmel fogtunk 
neki a faladatnak, mert úgy érez-
tük, hogy mindazokat a tapaszta-
latainkat, gyakorlatainkat, gondo-
latainkat, ötleteinket, amelyeket 
jónak tartunk végre rendszerezet-
ten beépíthetjük egy igazán mo-
dern kísérleti tantárgyi program-
ba. Nagyon inspiráló volt, hogy a 
Kárpáti Andrea irányította kutatás 
modulvezetőivel és módszertano-
saival rendszeresen lehetőségünk 
volt szakmai bemutatkozásokra, 
eszmecserékre, sőt publikálásra, 
képzéseken és konferenciákon való 
részvételre is. Ezáltal mi magunk is 
sokat tanultunk a projektből, töb-
bek között az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy a mai állandóan változó, új és 
újabb témákat, problémákat felve-
tő társadalmi és pedagógiai kör-
nyezetben mennyire fontos az ilyen 
típusú, szélesebb körű kooperati-
vitás, tudásmegosztás. A projekt 
lezárultával szeretnénk beszámolni 
élményeinkről, eredményeinkről, 
abban a reményben, hogy ezzel 
hozzájárulhatunk a felső tagozaton 
vizuális kultúrát tanító szakembe-
rek munkájához. 

Programunkhoz jó háttér volt 
egy a kecskeméti Neumann János 
Egyetem Pedagógusképző Karán 
2015-ben indult kutatás, melyben 
alsó tagozatos gyerekekkel hagyo-
mányos és digitális rajzokat készí-
tettünk – kapcsolódva a Kárpáti 
Andrea által elindított gyermek-
rajzkutatásokhoz. Mivel ebben a 
programban a kisdiákok több rajzi 
feladatot is készítettek Paint szoft-
verrel, át kellett gondolni az ilyen 
rajzok elkészítésének lehetőségeit, 
módszertanát.

Digitális és analóg munka
Nagyon erős az a késztetés, hogy a 
legújabb információs, digitális tech-
nikákat módszertani szempontból 
megfelelő módon bevigyük tantár-
gyainkba, hiszen ma már ezek min-
dennapjaink természetes részei. 
Színesítik a vizuális kultúra tanítá-
sának eszköztárát, érdekességük, 
ismerősségük, a korosztályhoz való 
közelállóságuk révén nagyon moti-
válóak a diákok számára. Integrálá-
suk az erősen anyaggazdag rajzos 
hagyományba mégis megkíván egy 
olyan tudatos koncepciót, mely-
ben az új szemlélet és technikák 
jól felelnek a hagyományos vizuá-
lis kultúra értékeire. Hogy napjaink 
látványos és gyors eredményt hozó 
képkészítő technikái ne tegyék ol-
csóvá, ne egyszerűsítsék le túlsá-
gosan a vizuális gondolkodást és 
igényességet, olyan feladatokat cél-
szerű összeállítani, ahol az alkotó 

Maradhatok a szünetben is?
Reflexiók a Vizuális kommunikáció modul 5-8. osztályos kísérleti 
programjának megvalósításáról

Kovács Hajnalka, grafikusművész, művésztanár
az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport tagja

1. kép: Világűr - alsótagozatos diákok 
képalkotó gyakorlata Paint szoftverrel
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gondolkodás összetett folyamatát 
tudjuk működtetni, és a mívesség 
iránti igényt is meg lehet valaho-
gyan tartani. Szemléletünkben 
igyekszünk követni a projekt név-
adóját, Moholy-Nagy Lászlót, aki 
nagy kreativitással és nyitottsággal 
alkalmazta korának legújabb képal-
kotó eszközeit a vizuális hagyomá-
nyok újraértelmezésénél. 

Modulunk egyik legfontosabb alap-
elve, hogy a vizuális tartalmakat 
úgy közelítsük meg, hogy az átjá-
rás a digitális és a hagyományos 
eszközökkel készült munkák között 
meglegyen, sőt bizonyos összefüg-
gések világossá váljanak, egymásra 

építkezések megtörténjenek. Rá-
adásul mindez az aktuális iskolai 
körülmények között, az éppen elér-
hető anyagok és eszközök (esetünk-
ben például leselejtezett matema-
tikai színes rudak) felhasználásával 
történjen. 

Portré készítés
Az általános iskolai projektet meg-
előzően és azzal párhuzamosan 
pedagógushallgatókkal is dolgoz-
tunk, így fontosnak tartottuk a 
velük szerzett tapasztalatokat is 
beépíteni a modulunkba. Termé-
szetesen a fiatal felnőtteknél szá-
mos megoldás egyszerűbben kivi-
telezhető, például lehet alapozni a 
digitális eszközök önálló, otthoni al-
kalmazására. Egy-egy témát az órai 
felvetések alapján akár otthon is 
meg tudnak oldani. Ilyenek voltak 
a portrékonvencióknak – vagyis az 
arcképek bevált, hagyományosan 
gyakran alkalmazott formáinak – a 
megismerését, a művészettörténe-
ti jártasság elmélyítését és a port-
réfotó elkészítésének manuális és 
digitális munkálatainak gyakorlatát 
ötvöző feladatok. 

Paul Klee mesevilága
Azt is szerettük volna elérni, hogy a 
pedagógushallgatók átvigyék azt a 
szemléletet az osztálytermi mun-
kájukba, melyet ezeknél a felada-
toknál alkalmaznak. Például Paul 
Klee világában „utazva” hallgatók 
kisebb munkacsoportjai – 3-4 fő a 
csoportlétszámtól függően – előbb 
elkészítették az általuk kiválasz-
tott Klee kép téri makettjét, majd 
erről fotók készültek különböző 

szögekből. A műalkotás alapos 
megfigyelése – makettkészítés- 
tárgy-alkotás – fotózás-képalko-
tás egymásra épülő folyamatában 
megtapasztaltuk a sík-tér-sík át-
tételt, valamint a különböző mé-
diumokba való átalakítás gyakor-
latát, és valójában tanulmányokat 
készítettünk egy mű kapcsán. Ez a 
folyamat idő és elgondolás függ-
vényében még több lépcsőben 
folytatható, fejleszthető (példá-
ul a fotók utómunkálataival, vagy 
éppen azok alapján készülő új 
festmények, díszletek létrehozá-
sával). Ehhez hasonló „világépítő” 

2. kép: Várak. Egy téma többoldalú 
körüljárása – analóg és digitális 
megközelítések, 6. évfolyam. NJE Petőfi Sándor 
Gyakorló Általános Iskola, Kecskemét. 

4. kép: Utazás Paul Klee világában
makettek elöl- és felülnézetből

3. kép: Frida Kahlo: Önarckép majmokkal Parafrázis - hallgatói munka 
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folyamatjátékot a felső tagozatos 
modulba is terveztünk.

Vizuális játékok
Egyes feladatsorokban konkrét 
anyagok felhasználásával jutunk 
el a virtuális képig, máskor egy di-
gitális kép adja az anyagba, térbe 
formált alkotások alapját. Fontos-
nak tartjuk, hogy mindkét irányú 
folyamatról legyen tapasztalatuk a 
diákoknak. Az elérhető rajzprogra-
mok közül mi a Paint, az Art viewer 
és a PhotoFiltre szoftverekkel is-
merkedtünk.

A tantárgyi program megalkotásá-
nál fontos vezérelv volt számomra, 
hogy abból olyan vizuális kultúra 

órákat lehessen majd tartani, 
amelyeken én magam is örömmel 
vennék részt diákként - így minden 
bizonnyal a mai kiskamaszok is él-
vezni fogják. Ezért a játékosságot 
ebben a korosztályban is kiemelten 
szem előtt tartva, nagy hangsúlyt 
kapnak a felfedezés örömét adó, já-
tékos feladatok és a vizuális játékok. 
A vizuális játékoknál nem elsősor-
ban a produktum a fontos, hanem 
a játékos tapasztalatszerzés, mely 
irányulhat anyagok, eszközök, tech-
nikák megismerésére vagy egy-egy 
vizuális probléma megértésére. 
Ezek a játékok, miközben nagyon 
motiválók, egyúttal hatékonyan 
formálják a szemléletet, remekül 
alkalmasak rajzórai feladatok vagy 
akár projektek előkészítésére, ezért 
szerepüket ennél a korosztálynál 
is kiemelten fontosnak tartom. A 
vizuális játékokhoz is alkalmaztunk 

digitális eszközöket, erre példa az 
5. kép. Itt a fiatalok számukra érde-
kes foltokat kerestek a körülvevő 
látványvilágban, majd az ezekbe 
belelátott formákat, figurákat „rá-
tették” grafikus szoftverrel a képre, 
így konkretizálva az ötletet. Köny-
nyed, játékos feladatnak tűnik – ez 
a jellege kedveltté is tette – ugyan-
akkor technikai problémákkal is 
szembesíti a készítőt a képalkotás 
során.

A bábozás mint Gesamtkunst
Ide kapcsolódik a bábjáték szerepé-
nek fontossága a programban. In-
dokoltságát nem csak a játékosság 
elve adja, hanem a komplexitás, 
hogy a létrehozott tárgy „működés-
be” kerül, vizuális-akkusztikus-ki-
netikus egységben. A különböző 
tanulási típusú gyerekekre is gon-
dolunk, így például a kinesztetikus 
módszereknek is teret hagyunk. 
Ugyanakkor olyan fontos tartalma-
kat taníthatunk meg a bábkészítés 
és a bábjáték során, mint a jelalko-
tás, típusalkotás, szimbólumkép-
zés. Ilyen feladatunk a rögtönzött 
bábok készítése. Első lépésben 
érdekes formájú köveket gyűjtünk, 
nézegetünk, majd kis kiegészítéssel 
arcokat alakítunk ki rajtuk. Az így 
kapott fejeket harisnyaszárba, póló 
levágott ujjába bújtatott kezünkbe 
fogjuk. Az elkészült marokbábokkal 
párokban, csoportokban etűdöket 

5. kép: Belelátást fejlesztő vizuális játék. Bal oldalon: telefonnal készített fotó, jobb oldalon: 
kiegészített fotó – digitális grafika

6. kép: Pedagógushallgatók kövekből rögtönzött marokbábjai
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rögtönözhetünk. Így egy 45 perces 
óra alatt megvalósulhat kicsiben a 
báb komplexitása.

Montázs, karakter, 
kommunikáció
Síkbábok készítését 2 órában tud-
tuk megoldani úgy, hogy először 
„ollóval rajzoltunk” egyszerű for-
mákat fehér, A 6-os fénymásoló-
papírból. A páros elemeket – mint 
fülek, mancsok – félbehajtott la-
pokból duplán készítettük él. Majd 
az elemeket rakosgattuk, végül 
a nekünk tetsző módon rögzítet-
tük (ragasztással, miltonkapocs-
csal) véglegesítettük a karaktert. 
A rögzítésig lehetséges az elemek 
átrendezése, cserélgetése, a ka-
rakter alakítása, finomítása. Ennél 
a mozzanatnál lehetőség van az 
animációs szemlélet fejlesztésére. 
A rendezgetés fázisainak rögzítése 
fotózással már egy egyszerű ani-
mációs film alapja lehet. A végle-
gesített figurát felpálcázva (hurka-
pálcika ráerősítésével) kezdődhet a 
játék! A kommunikáció – természe-
tesen a vizuális alapú is – mindig 
érintkezés, kapcsolatfelvétel, ami 
itt a bábok „használatbavételével” 
válik teljessé.

Infografika a felső tagozaton
Az is célunk volt, hogy a felső ta-
gozatos tananyag nyomasztó 
mennyiségét ne növeljük, inkább 

biztosítsuk az örömteli alkotás le-
hetőségét, ámde ismertessük meg 
a diákokat olyan vizuális eszközök-
kel, amelyek például az informáci-
ószerzést, a prezentációkészítést, 
a tanulást és az egyéni fejlődést 
támogatják.

Az eddigi tantervekhez képest 
igyekeztünk minél szélesebb me-
rítést adni a praktikus vizuális in-
formációk köréből. Így került be 

egy digitálisan megszerkesztett 
titkosírás készítés, vagy a szintén 
grafikus szoftverrel való napirend / 
órarend készítés. Nagyon jó ins-
pirációkat szereztünk David Mc-
Candless: Az információ gyönyörű és 
Martin Toseland - Simon Toseland: 
Infografika - A világ más szemmel 
című könyvéből. Tapasztalataink 
szerint a felsősök és a középiskolá-
sok is szeretik nézegetni, értelmez-
ni az infografikákat, különösen az 

7. kép. 6. osztályosok marokba fogható kövekből rögtönzött bábfigurái

8. kép: „Ollóval rajzolt” papírelemekből kartonra rögzített síkbábok; melyek árnybábként is 
használhatóak
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őket érintő, érdeklő témákban. Ez 
az a terület, melynek tanításában 
még rengeteg kibontatlan ötlet rej-
lik. Itt kell elmondani, hogy ennek 
a modulnak az is célkitűzése volt, 
hogy feladatainkkal a nem kifeje-
zetten rajzos beállítottságú diáko-
kat támogassuk a tanulásukban, a 
pályaválasztásukban, ezeknek a vi-
zualizációs megoldásoknak a meg-
mutatásával.

PowerPointot is használtunk – hi-
szen ez a program remekül alkal-
mas több képből álló vizuális egy-
ség szerkesztésére. A feladatokhoz 
szükség volt IT eszközökre. 2016-
ban egy informatika teremben áll-
tak rendelkezésre minden gyermek 
számára számítógépek, és elsősor-
ban a Paint szoftverrel dolgoztunk, 
ezenkívül az osztályteremben a di-
gitális táblát és mobiltelefont hasz-
náltunk a képalkotó feladatokhoz. 

Azóta pályázati forrásból tovább 
bővültek a lehetőségeink.

A fotózás is nagy szerepet kapott a 
programban, mivel napjaink nép-
szerű és mindenki számára köny-
nyen elérhető képalkotó eszköze, 
mely ugyanakkor a festészeti kon-
venciókat (bevett műfaji hagyo-
mányokat) is továbbviszi – ezáltal 
azok jól tudatosíthatóak. Ugyan-
akkor a fotón végezhetők további 
utómunkálatok is – szerkesztések, 
transzformációk, stb. –, ahogyan a 
vizuális játéknál is bemutattuk. A 
tanmeneteinkben konkrét ajánlá-
sok találhatóak, melyek azonban 
saját gyűjtéssel kiegészíthetőek, 
helyettesíthetőek. Kifejezetten biz-
tatjuk a tanárokat, hogy keressék 
meg a saját példáikat, ezen belül 
a környezetükhöz, lakóhelyükhöz 
köthető alkotókat. Mi Balla András 
kortárs fotóművész Teraszon című 
fotóját választottuk kiindulásként 
ahhoz a feladathoz, amelyben a mi-
mikri különböző változatait jártuk 
körül.

Animáció két fázissal
Az állóképi konvenciók kibontá-
sa mellett nagy szerepet kapott 
a modulban a mozgókép készíté-
séhez kapcsolódó hagyományok-
kal, gondolatokkal, technikákkal 
való ismerkedés. Itt is az volt a 

vezérelvünk, hogy kihívást jelen-
tő és alapos elmélyülést igénylő 
témákat kapjanak a gyerekek. Arra 
azonban minden esetben töre-
kedtünk, hogy legyen „működő” 
eredmény – lehetőleg a 45 perces 
időkeretbe is beleférve – megmoz-
duljon a gyerekek által létrehozott 
kép, és átéljük a figura „életre kelé-
sének” csodáját.9. kép: Balla András: Teraszon (Mimikri) 1989

10. kép: Mimikri - formák keresése és elrejtése digitális táblán saját objekt elrejtése a vizuális környezetben – 
festett kavics

11.kép: 2 fázisból álló mozgásokhoz Paint 
szoftverrel készült rajzok
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Egyszerű animációk készítéséhez 
két, nem túl bonyolult rajz elegen-
dő. 5. évfolyamon valósítottuk meg 
azt a feladatot, amelyben egyszerű, 
kétfázisú (két mozzanat összekap-
csolásával megjeleníthető) moz-
gásokat kerestünk. Ilyen például 
a kacsintás, pislogás, melyhez a 
Paintben egyszer megrajzolt arcot 
lemásolva, s azon kevés változta-
tást eszközölve, végül a két fázis fo-
lyamatos egymás utáni lejátszásá-
val mozgóképet állítottunk elő.

Montázs, karakter, 
kommunikáció
Nagyon élvezték a diákok azokat a 
feladatokat, melyekben mozgásillú-
zió keltése volt a cél, egyszerű, ma-
nuális eszközökkel. Geometrikus 
képeket készítettek fekete filctollal. 
A kiindulást Ernesto Briel munkái 
adták, de Vasarelly és Bridget Riley 
műveiből is válogathatunk. A kész 
munkákra vonalazott fóliát helyez-
ve, majd azt elhúzva, mozgatva, op-
tikailag mozgásérzetet idéztek elő. 
Ebben az estben a pedagógus ké-
szített el néhány, fekete fóliafilccel 
bevonalazott, hosszútávú haszná-
latra alkalmas A4-es fóliát. (Megol-
dás lehet a fóliára nyomtatás, fény-
másolás is, bár ezek a megoldások 

kevésbé lesznek összhangban a 
tanulók manuális munkáival.) Kü-
lönböző vonalvastagságú fóliákkal 
kísérletezni is lehetett. A címben 
idézett mondat – Maradhatok a 
szünetben is? – ennek az órának a 
végén hangzott el, mutatva, hogy 
ez a feladat mennyire népszerű 
volt a diákok körében. Azoknak is 
sikerélményt nyújtott, akik kevésbé 
érdeklődnek a rajzi feladatok iránt, 
mivel egyszerűen kivitelezhető, 
számos variációs lehetősége van, 
továbbá igazán motiváló a záró ak-
ciója, azaz az ábra megmozdítása. 
Ezután a „mívesebb” szakasz után 
következett a mozgásillúzió meg-
örökítése, rögzítése: felvétel kame-
rával, vagy telefonnal.

Pörgető
Hasonlóan kedvelt feladat volt a 
pörgethető füzet készítése. Első 
lépésben összehajtott papírszala-
gon kétfázisú mozgásokat jelení-
tettünk meg. A papírszalag egy-
mást fedő két szélére ugyanannak 
a rajznak két, kissé eltérő változa-
tát rajzolták meg a tanulók. Majd 
ceruzával sodorva, a két rajz gyors 
ide-oda váltogatásával létrejött a 
mozgásillúzió. Ezután következett a 
flipp book, melynél az összefűzött 

lapokat ujjainkkal gyorsan pörget-
ve már sokkal több fázisrajzból álló 
mozgásfolyamatot, rövidke törté-
netet lehet bemutatni. 

Igazi filmkészítés
Ezután tértünk át a tényleges film- 
készítésre. Koczkáné Sárközi Ilona 
Metamorfózis című feladatának 
alapja szintén a szabadkézi fázis-
rajzok sorozata volt. Lényege: ani-
máció készítés kulcsképek alapján. 
Mindenki kapott 2 vonalas rajzot, 
a hátulján megszámozva, hogy 
egyértelmű legyen, melyik az első 
és melyik a második. A diákoknak a 
köztük lévő fázisokat kellett meg-
rajzolni úgy, hogy az első képtől 
jussanak el a második képig, és 
körülbelül 10-12 rajz készüljön el. 
Megbeszéltük, hogy a képeken 
vannak fix részek, melyeket csak át 
kell rajzolniuk ugyanoda és van-
nak a változó motívumok, melye-
ket mindig egy kicsivel arrébb kell 
mozdítani az előző képen látható 
helyzetéhez képest A két végpont 
egymásba való átalakulásának fá-
zisrajzait készítették el ceruzával. A 
fázisok egyenletes elosztású meg-
rajzolása volt az, amit itt tudatosí-
tottunk és gyakoroltunk. A képek 
összefűzése a könnyen elérhető 
Movie Maker videószerkesztő prog-
rammal történt.

A vizuális konvenciók hagyomá-
nyos és digitális változatai mellett 
a praktikus közlő ábráknak és a 
betű-szöveg-kép kapcsolatának is 
nagy szerep jut a modulban. Azon-
ban még az objektív vizuális közlé-
sek esetében is igyekeztünk sze-
mélyességet vinni a feladatainkba. 
Igyekeztünk olyan témákat találni, 
amelyek vagy az önismeret mélyí-
tését segítik vagy a társakhoz, a 

13. kép: Saját készítésű flipp book

11. kép: Op art ihletésű vonalas grafikák készítéseErnesto Briel munkái

12. kép: Op art ihletésű grafikákon csikos fólia mozgatása, optikai hatások megfigyelése, 
mozgásilluzió keltése
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csoporthoz való tartozást erősítik. 
Tantervi programunkba beépítet-
tünk egy olyan projektet, amelynek 
a célja egyfajta szintézis létrehozá-
sa a diákok munkáiból. Az ötletet 
részben a szükség hozta, mivel 
állandó problémánk, hogy mi, ta-
nárok, szeretnénk megőrizni az óra 
munkákat, a tanulók pedig szeret-
nék hazavinni az alkotásaikat. A 
begyűjtött munkák tárolása sem 
egyszerű feladat, és a bemutatá-
sukról, kiállításukról még nem is 
beszéltünk. Arra gondoltunk, hogy 
személyes tablókat a gyerekekkel 
is összeállíthatunk a munkáikból. 
Olyan posztert készítünk, melyben 
képek sorát szerkesztjük egybe, 
oly módon, hogy az a személyt 
reprezentálja. Megadunk kötele-
ző elemeket (pl. szignó, önarckép, 
legjobb rajzom stb.). Adott továbbá 
a méret és a szerkezet. A kötelező 
elemeket meghatározzuk együtt, 
és a szabadon felhasználható le-
hetőségek körét is. Az „én-poszte-
reket” 7. évfolyamon készítettük el. 
PowerPoint alkalmazást választot-
tunk, mellyel könnyen szerkeszt-
hetünk, komponálhatunk, és a fix 
mezőket, méreteket előre beál-
líthatjuk. Az az előnye is megvan 
ennek, hogy amennyiben nem 

materializálható a művünk, digi-
tálisan akkor is készíthetünk egy 
szintézist az eddigi munkáinkból, 
ami könnyen tárolható, megőriz-
hető, sokszorosítható, és vetítés-
sel is kiállítható. Amennyiben van 
rá keretünk, úgy kinyomtatva is 
kiállíthatjuk a kész posztereket. Az 
én-poszter egyik kötelező eleme 
volt a saját szignó – ehhez sok-sok 
változatát készítették el a tanulók a 
nevüknek kézírással, majd grafikus 
szoftverrel. Ez a feladat is népszerű 
volt, szívesen elmélyültek benne a 
diákok. 

Számunkra sem volt egyszerű a 
digitális eszközök rajzórai alkal-
mazását megoldani, hiszen ehhez 
feltételek és tanári kompetenciák 
szükségesek. Gyakorló iskolánkban 
a vizuális kultúra és az informatika 
tanárok együttműködésével, és a 
két szakterület feladatainak össze-
hangolásával, nagyon jó eredmé-
nyek születtek. Érdemes megkeres-
ni azokat a tantervi lehetőségeket, 
átfedéseket, ahol a digitális kom-
petencia és az esztétikai-művészeti 
tudatosság és kifejezőképesség fej-
lesztése párhuzamosan történhet.

Feladatainkkal a téri-vizuális in-
telligencia sokoldalú fejlesztését 
céloztuk meg. Törekedtünk arra 
is – hogy az aktuális, korosztályos 
életfeladatnak megfelelően – a 
diákokat hozzásegítsük a jobb ön-
ismerethez, a gondolatok vizuális 
megjelenítéséhez és értelmezésé-
hez, hangsúlyozva a vizuális kom-
munikációnak a pályaválasztásban 
és a szakmai orientációban betöl-
tött szerepét is.

A modul koncepciójáról, valamint 
az egyes feladatokról részletesebb 
leírások találhatók az alábbiakban: 

http://vizualiskultura.elte.hu/

Koczkáné, S., I., Kovács, H. (2018). 
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14. kép: Saját szignó - írásváltozatok készítése 
filctollal, tustollal, ecsettel, majd a választott 
verzió továbbalakítása grafikai szoftverrel
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