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Nevelés a vizuális média által
A digitális technológia lehetőségei a vizuális művészetek területén

Biró Ildikó, SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-művészettörténet Tanszék

BEVEZETŐ

A vizuális kultúrával és annak oktatá-
sával foglalkozó irodalom a vizuális 
műveltség kortárs kontextusba he-

lyezésével kapcsolatosan számos fontos 
témát érint: a vizuális információ közlé-
sének és fogyasztásának növekedését, 
a vizuális írástudás és a populáris vizu-
ális kultúra összefüggéseit, vagy éppen 
annak fontosságát, hogy megtanuljuk a 
körülöttünk lévő vizuális jeleket értelmez-
ni. Mindezeken túl rendszeresen felme-
rülő kérdés a technológia és az új média 
napjaink vizuális kultúrájában betöltött 
szerepe is. Ez azért is kiemelt jelentőségű, 
mert egyre gyorsuló sebességgel hala-
dunk egy technológától függő társadalom 
kiépülése felé, ahol a technológia nélkü-
lözhetetlen része a mindennapi életünk-
nek. Épp ezért szükséges a vizuális kultú-
rán belül foglalkoznunk a technológiával 
és annak a vizuális médiára gyakorolt 
befolyásával is. 

A vizuális médiának óriási hatása van a 
gyermekekre. Ezen eszközök megfelelő 
használata a tanulásban, az új ismereta-
nyagok elsajátításában hatékony segítsé-
get nyújthat számukra. Több potenciális 
lehetőség rejlik bennük, mint a tanulás 
hagyományos szöveges modelljeiben, és 
a vizuális műveltséghez is hozzá tarto-
zik ezen technológiáknak a használata 
információk és ötletek közléséhez, ezáltal 
szélesítve egyéb műveltségeink körét. 
Új igényeink vannak, amelyek a renge-
teg új lehetőségből, rendszerből, infor-
máció-kommunikációs tudományból 
és technológiából, új koncepciókból, az 
információs robbanásból és a technikai 
változásokból fakadnak. Mindez azon-
ban zavart okozhat az oktatásban, ha a 
változásokra reagálva nem újítjuk meg és 
alakítjuk át időben. A vizuális műveltség 
segítségével az új képalkotási eljárásokat 

ötletek kifejezésére tudjuk használni, 
hiszen az új médiatechnológia minde-
nütt jelen van, és fontos részét képezi a 
komplex információ létrehozásának és 
átadásának. Annak, hogy a művészet és 
technológia integrálódott a kommuniká-
ciós rendszerekbe, nagy hatása van. De 
sajnálatos módon az eredmények ijesz-
tőek is lehetnek, amennyiben a közlők és 
befogadók esztétikailag műveletlenek és 
vizuálisan funkcionálisan írástudatlanok. 

A mai tanároknak nincs könnyű dolguk. 
Gyakran csak nehezen képesek megérte-
ni és megbirkózni azokkal a vizuális alapú 
technológiákkal, amelyekben diákjaiknak 
már nagy jártasságuk van, hiszen ők már 
annak a digitális generációnak a tagjai, 
akik az iskolába érkezve nagyon jól tudják 
használni a legújabb technológiákat és 
eszközöket. A fiatalok sokféle multimédi-
ás technológiát széles körűen és könnye-
dén használnak számos célra. 

A vizualitás jelentősége és potenciális 
hatása – a szöveggel szemben – növek-
szik. Valószínűleg ez az egyik oka annak, 
hogy egyre többen foglalkoznak játéka-
lapú tanulás fejlesztésével is. A diákok a 
matematikától a természettudományo-
kon, a történelmen keresztül az iroda-
lomig játékalapú platformokon keresztül 
tanulhatják a különböző tantárgyakat, 
ám érdekes módon a művészetoktatás 
valamiért kimaradni látszik ebből. Pedig a 
digitális technológiában a vizuális művé-
szetek területén rengeteg kreativitás fej-
lesztő lehetőség rejlik. Ezért is választot-
tuk újságunk negyedik számának kiemelt 
témájaként a vizuális médiát. Több cikken 
keresztül igyekszünk bemutatni, hogyan 
lehet a média innovációit és kreatív lehe-
tőségeit a tananyagba integrálva a vizuá-
lis nevelés területén is felhasználni: 
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A Művészeti mémek az oktatásban című 
tanulmány az interneten terjedő vi-
zuális mémek jelenségét mutatja be, 
melyek a klasszikus művészeti alkotá-
sokat aktualizálva kötik össze a múl-
tat a jelennel. Megtudhatjuk miként 
adott teret a digitális oktatás speciális 
helyzete a meseillusztrációk készítésé-
re fókuszáló, MoMeTeRa – Móni mesél, 
Te rajzolj! elnevezésű projekt megszü-
letésének, amelyben alsó tagozatos 
diákok Balsai Móni színművész által 
elmondott mesékhez készítettek rajzo-
kat. A meséket nem csupán a gyerekek 
illusztrálták nagy örömmel, a külön-
böző tantárgyakat tanító pedagógu-
soknak is segítséget nyújtott izgalmas 
online feladatok kidolgozásához.

Az új oktatási eszközök alkalmazása, il-
letve az azok használatához szükséges 
technikai tudás elsajátítása a témája a 
Digitális lelkek, avagy hogyan fejlesszük 
a Z és Alfa generációt? című cikknek, 
mely az IKT kompetenciafejlesztéssel 
foglalkozik a középiskola és a tanár-
képzés szintjén. Ehhez a témához a 
kapcsolódva két további írásban is fog-
lalkozunk a 3D tervező alkalmazások 
rajzpedagógiába való integrálásának 
lehetőségeivel: a Digitális kreativitás 
fejlesztés távoktatási környezetben a kö-
zépiskolásokra fókuszálva, a Számító-
gépes grafika és modellezés az iskolában 
című pedig egy, az általános iskolás 
korosztály számára kifejlesztett digitá-
lis kompetenciafejlesztő foglalkozásso-
rozatot mutat be. Az általános- és kö-
zépiskolán túllépve megtudhatjuk azt 

is, hogyan használhatók az egyetemi 
szintű vizuális művészeti nevelésben 
a számítógép által segített festésze-
ti médiumok. Erről szól az Interakció 
a számítógéppel a képzőművészetben 
című írás.

Előző számunkhoz csatol vissza a Vizu-
ális média és kommunikáció, melyben a 
Moholy-Nagy Vizuális modulok – a 21. 
század képi nyelvének tanítása  szak-
módszertani kutatás, azon belül is a 
vizuális média kommunikáció modul 
programjának eredményei kapcsán 
arról olvashatunk, mennyire fontos a 
mozgóképkultúra, a médiaismeret és a 
kommunikáció, valamint az alternatív 
tanítási-tanulási folyamatok beillesz-
tése a vizuális kultúra tananyagaiba. 
Szintén a mozgóképkultúra tanítása 
és a művészetpedagógia megújítása 
volt a témája annak az országos kiter-
jesztésű módszertani programnak, 
melyről a Korszerű tematika és hatékony 
módszerek a mozgóképkultúra tanításá-
ban című cikkben olvashatunk.

Végül bemutatjuk a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság által működtetett 
Bűvösvölgy médiaértés-oktató köz-
pontokat is, melyek ingyenes foglalko-
zásokat és oktatási segédanyagokat 
kínálnak a 9-16 éves diákok számára a 
média tudatos és biztonságos haszná-
latának elsajátításához.

Reméljük sok, a mindennapi munka 
során is hasznosítható információt ta-
lálnak majd olvasóink!

Biró Ildikó: Metropolisz (részlet), digitális grafika, 70x70 cm, 2020


