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A tankönyv ismeretanyaga illeszke-
dik a tantárgyra vonatkozó keret-
tantervi követelményekhez. Célja, 
hogy fejlessze a gyerekek vizuális 
kultúráját, a képi világ megisme-
résének képességét, bővítse az 
önkifejezés technikai lehetőségét, 
a művészet érzelmi és értelmi ha-
tásának segítségével hozzájáruljon 
személyiségük fejlődéséhez. Fej-
lessze a koncentráló-, megfigyelő- 
és reprodukáló készséget, a krea-
tivitást. Megismertesse a valóság 
leképezésének lehetséges módjait, 
ezzel fejlesztve a síkon történő és 
a térbeli tájékozódás képességét. 
Művészeti alkotások megismerte-
tésével, a kultúra alapértékeinek 
közvetítésével törekszik az élmény-
szerző tanításra. Az egyes felada-
tok fejlesztik a koordinációt, a fi-
nommotorikus mozgást, az érzéki 
tapasztalást, különböző érzékszer-
vek észleléseinek összekapcso-
lását, az anyagi minőségek meg-
különböztetését, a személyes és 
tágabb környezet elemeinek megfi-
gyelését, dekódolását. A síkábrázo-
láson túl különös jelentőséggel bír 
a térlátás kialakítása, erősítése, a 
szabadkézi rajzokon túl a műszaki 
rajzok értelmezése, célnak megfe-
lelő készítése, az ábrázoló geomet-
ria alapelemeinek megismerése. A 
digitális környezetre vonatkozó fel-
adatok -felvillantva a lehetőségeket 
és a veszélyeket- segítenek eliga-
zodni az intermediális világban, a 
diákok jelentős lépéseket tehetnek 
a tudatos médiahasználat felé.

Cél, hogy a tanulók módszereket, 
„eszközöket” kapjanak az őket érő 
vizuális információk befogadására, 
értelmezésére, kritikus feldolgozá-
sára, a saját gondolataik képi, tár-
gyi megfogalmazására. A befogadó 

és alkotó tevékenység során fejlő-
dik a diákok önismerete, ízlésvilága, 
együttműködő képessége, techni-
kai tudása, kritikai érzéke, önérté-
kelő és véleménynyilvánító, elemző 
képessége. A tanulók sokféle tevé-
kenységi formát végeznek: gyűjtő-
munka, konstrukció-rekonstruk-
ció, reprodukció. Az egyes témák 
lehetőséget biztosítanak különböző 
tanítási és tanulási munkaformák 
alkalmazására, egyéni, páros és 
csoportmunkára, differenciált tan-
anyagfeldolgozásra is.

A tankönyv célja az egyéni képes-
ségek kibontakoztatása, a sajátos 
nevelési szükségletekhez igazodó 
ismeretszerzés biztosítása, a szű-
kebb és tágabb környezet megis-
merése, az abból eredő értékek 
tudatosítása, az alkotás örömének 
megélése, a kognitív kompetencia 
fejlesztése, a személyiség építése.

A kiadvány különlegessége, hogy a 
gyakorlati élet jelenségeit, hétköz-
napjainkat kapcsolja össze művé-
szettörténeti ismeretekkel. Fejeze-
tei: Képírás – képolvasás, Színek és 

képek, Hétköznapjaink, Képi üzenet, 
Életünk vonalai, Életünk terei. 

Műalkotásokkal, rajzokkal, fotók-
kal, ábrákkal illusztrálva esik szó a 
vizuális kommunikáció különböző 
módjairól – plakát, divat, óra, kéz, 
árnykép, portré, … –, az életünk, 
környezetünk dolgairól – tükör, 
ökológiai lábnyom, házak, hidak, …. 

Nagyon foltos szempont volt, hogy 
olyan könyv legyen, ami a tananyag 
tanításán túl praktikus ismereteket 
is közvetít. 

Vizuális nevelés, műszaki rajz
tanítását támogató tankönyv koncepciója sajátos nevelési igényű 
tanulók részére

Kele-Szabó Ágnes, Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium
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A koncepció kialakítása után az 
első lépés a mintafejezet elkészí-
tése volt, melyben Balázs János, 
roma származású, salgótarjáni 
kötődésű festőművész munkáit 
mutattam be. Az alkotó életútjának 
rövid ismertetésén túl képértelme-
zés, képelemzés, színskála festése 
a színelméleti ismeretek alkalma-
zásával, szubjektív színélmények 
megbeszélése és fekete-fehér grafi-
kából színes kompozíció készítése 
szerepel a feladatok között. Ez a 
téma alkalmat ad az eltérő kulturá-
lis örökség megismerésére, elfoga-
dására is. A kiegészítő információk 
a Dornyay Múzeum gyűjteményé-
ből szerezhetők, melyhez link vagy 
QR-kód viszi az olvasót.

A mindennapi élet egyik legfonto-
sabb eleme a vizuális kommuniká-
ció. Fontos szempont volt a tan-
tárgy és a valóság kölcsönhatása, 
a gyakorlati életben is jól használ-
ható ismeretanyag közvetítése. Az 
új ismeretek tantárgyi koncentrá-
cióval a korábbiakba ágyazódnak. 
Játék, versenyzés, humor, élmény, 
hangulat. A képolvasási, képírá-
si konpetenciák fejlesztésén túl az 
egész könyvben hangsúlyos a szö-
vegértés, a szókincsbővítés, az álta-
lános műveltség fejlesztése is.

Olyan témakörök is szerepelnek, 
melyek más tantárgyak keretében 
ritkán kerülnek szóba – Hétköznap-
jaink. Mindezek – többek közt – se-
gítik az egyéni stílus kialakítását is. 
Az órákon használható – sőt, hasz-
nálandó – a mobiltelefon, hiszen 
ezzel lehet további információkhoz 
jutni, az ajánlott zenét meghallgat-
ni, fotózni, … A példák között nem 
csak a régi korok műalkotásai sze-
repelnek, hanem napjaink ismert 
csoportjai, művészei, sztárjai is.
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Vonalak, felületek témakörben a 
salgótarjáni Dornyay Múzeum Mi-
hályfi gyűjteményének grafikái 
kiválóan alkalmasak az elemzésre, 
a különböző rajzi előadásmódok ta-
nulmányozására, a motiválásra.

Az Életünk vonalai fejezet kétfé-
le módon értelmezhető. 1. Isko-
lai: vonalak – felületek – testek. 2. 
Mindennapi: életünk vetületei. Az 
ismeretek gyakorlati alkalmazásá-
val, geometriai kapcsolatokkal, él-
vezhető feladatokkal jutunk el egy 
nehezen értelmezhető művészeti 
stílusig, a geometrikus absztraktig. 
Ezekhez is kapcsolódnak játékos 
feladatok a könyvben és a mellék-
letekben egyaránt.

Az ábrázoló geometriai fejezetek 
a praktikumra építve értelmezik 
a különböző leképezési módokat. 
Mindezeket szemléletesen össze-
kötő elem a fiam kisautója. 

Életünk vetülete a modern világ-
nak való megfelelést célozza az 
ismeretbővítéssel – ÖKO lábnyom, 
megújuló energia, energiatakaré-
kos életvitel –, statisztikai adatok 
értelmezésével, felhasználásával. A 
tanultak alkalmazásával praktikus 
feladatok megoldása is lehetséges. 
Összekapcsolódik a megfigyelés, 
értelmezés, mérés, tervezés, szá-
molás, megvalósítás.



VIZUÁLIS KULTÚR A,  2022.  2/1 .

28

MŰVÉSZET ÉS ÉLET

VIZUÁLIS NEVELÉS, MŰSZAKI RAJZ

Az egyes témák kutatásra is ösz-
tönzik a diákokat. Felhívják a fi-
gyelmet a környezet tárgyaira, 
építményeire, jelenségeire, ösz-
szefüggéseire. A megfigyelésen túl 
bíztatnak ezek elemzésére, meg-
örökítésére, sőt hasonlók tervezé-
sére, modellezésére. Frontális, cso-
portos és egyéni feladatok váltják 
egymást. A könyv végén játékos fel-
adatokkal történik a visszacsatolás. 

A rejtvényeken kívül a melléklet-
ben található memóriajáték neves 
magyar alkotók képeivel játszva 
fejlesztheti a megfigyelőkészséget, 
gyarapíthatja a vizuális ismerete-
ket. A művészeti alkotásokon túli 
képeket, rajzokat, ábrákat, fotókat 
én készítettem, és a tanítványaim 
alkotásait is felhasználtam.

Összességében egy kicsit Nógrád 
megyei, salgótarjáni könyv szüle-
tett, hiszen a Salgótarjáni Madách 
Imre Gimnázium diákjainak munká-
in kívül a képanyag magyar vonat-
kozású műalkotásai a Dornyay Béla 
Múzeum – Mihályfi Gyűjtemény – 
tulajdonát képezik.

Egy olyan könyv készítése volt a cé-
lom, ami nagyon sok képet, fotót, 
műalkotást tartalmaz, gyerek és 
tanár számára egyaránt könnyen 
kezelhető, nem kötődik kizárólag az 
előkészítő évfolyamhoz –természe-
tesen lefedi a kerettantervi követel-
ményeket –, bármilyen iskolatípus-
ban használható, egyes fejezetei 
más tantárgyak tananyagába is 
beilleszthetők.

A könyvben szereplő alkotások 
nagyméretű képe megtalálható 
egy közel 100 oldalas mellékletben, 
ami kiváló technikai minőségben 
nyomtatott képzőművészeti album, 
viszont nincs összefűzve, hogy az 
egyes témakörökhöz, feladatokhoz 
egyenként is kiemelhetők legyenek 
a képek, amik akár tantermi deko-
ráció céljára is felhasználhatók. A 
kiegészítő ismeretekre QR kódok, 
linkek segítségével lehet rákeresni. 

Örömmel ajánlom az eredetileg 9. 
előkészítő évfolyamra készült kiad-
ványt szélesebb körben is, hiszen 
könnyen adaptálható az általános 
iskolák felső tagozatának vagy a kö-
zépiskolák 9-10. évfolyamának vizu-
ális kultúra, sőt egyéb tanóráira is. 


