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ELŐSZÓ

Je len kiad vány cél ja, hogy se gít sé get nyújt son azok nak, akik a kép ző mű vé sze ti
té ren te het sé ges ta nu lók fej lesz té sé vel fog lal koz nak. Kü lö nö sen ajánl juk a Ma-
 gyar Te het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé ge ál tal lét re ho zott „Te het ség gon do zás
a köz ok ta tás ban a kép ző mű vé sze ti ké pes sé gek te rü le tén” cí mű akk re di tált, 30
órás pe da gó gus-to vább kép zés részt ve vői fi gyel mé be!

A szer zők





Mező Ferenc

I. 
A KÉPZŐMŰVÉSZ TEHETSÉGEK

GONDOZÁSÁNAK PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI





1. gya kor lat.
Be me le gí tő gya kor lat

Cél: a té má val kap cso la tos vé le mé nyek kiala kí tá sá ra és meg fo gal ma zá sá ra kész te tés,
ér dek lő dés fel kel tése
Szük sé ges esz köz: krea tív el me
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 5 perc feladat megol dás + 4 perc meg vi ta tás = 10 perc

Inst ruk ció: Az aláb biak ban né hány gon do lat éb resz tő kér dést ol vas ha tunk. Kér jük,
hogy a pon to zott vo na lak ra ír ja be e kér dé sek re adott vá la szait! A „Vá lasz:” felira tok
után „igen”, „nem”, „le het”, „nem le het” jel le gű dön té se ket ír jon, majd az „In dok lás:”
felirat után rö vi den fejt se ki ál lás pont ját! A kér dé sek:
1. Igaz az, hogy a te het sé ges ta nu ló min den ben – így a kép ző mű vé sze tek gya kor lá sá ban
is – je les ke dik, ki tű nik a töb biek kö zül? Vá lasz: ………… In dok lás: ..................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Te het sé ges nek te kint he tünk-e egy „raj zo lás ra kép te len” ta nu lót? Vá lasz: ...................
In dok lás: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Kép ző mű vé sze ti tár gya(ka)t ok ta tó ta nár ként le het-e va la mi lyen sze re pem a fi zi ká -
ban, ma te ma ti ká ban, bio ló giá ban, tol las lab dá ban, kony ha mű vé szet ben stb. kiemel ke -
dő ta nu lók te het ség gon do zá sá ban? Vá lasz: ......................................................................
In dok lás: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Ha rá né zek egy osz tály ra, meg vizs gá lom ma ga tar tás be li, szor gal mi és ta nul má nyi je -
gyei ket, ak kor rög tön meg tu dom ál la pí ta ni, ki te het sé ges és ki nem az? Vá lasz: ............
In dok lás: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. Le het-e ta nu lás ban aka dá lyo zott vagy ér tel mi aka dá lyo zott em ber te het sé ges? Vá lasz: .............
In dok lás: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
6. Le het nek-e a te het sé ges ta nu lók nak beil lesz ke dé si ne héz sé geik? Vá lasz: ....................
In dok lás: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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A kép ző mű vé sze ti te het sé gek gon do zá sá nak pszi cho ló giai alap jain be lül há -
rom főbb té ma kör re kon cent rá lunk – ezek a kö vet ke zők:

1. A „te het ség” fo gal má nak meg ha tá ro zá sa.
2. A te het ség azo no sí tás le he tő sé gei.
3. A te het ség gon do zás le he tő sé gei.

Ez há rom egy más sal – és el mé le ti jel le gük el le né re a hét köz na pi gya kor lat tal
is – na gyon szo ros össze füg gés ben lé vő té ma kör. Vé gez zük el a 2. gya kor la tot!

2. gya kor lat.
A té ma örök: té ma kö rök

Cél: a ta nul mány főbb té ma kö rei kö zöt ti össze füg gé sek be mu ta tá sa
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 4 perc feladat megol dás + 5 perc meg vi ta tás = 10 perc

Inst ruk ció: Kér jük, hogy az aláb bi áb ra pon to zott vo na lai ra ír ja be a té ma kö rök kö zöt -
ti össze füg gé sek re uta ló meg jegy zé se ket!

A te het ség 
fo gal ma

Te het ség-
 azo no sí tás

Te het ség-
 gon do zás

Kép ző mű vé szet

..............................................

..............................................
..........................................
.......................................

..............................................

..............................................
..........................................

.....................................

...............................................................................................

...............................................................................................



1. A TE HET SÉG FO GAL MA

A te het ség azo no sí tá sá nak, gon do zá sá nak egyik el ső lé pé se, hogy de fi niál juk
azt, hogy mit ér tünk „te het sé gen”. A te het ség gel fog lal ko zó pe da gó giai, pszi cho -
ló giai szak iro da lom ban a te het ség meg ha tá ro zá sá ra a te het ség kon cep ció, il let ve
te het ség mo dell ki fe je zé sek kel is ta lál ko zunk – lé nye gük ugyanaz: vi lá go san meg
kell fo gal maz ni, mi a te het ség.

En nek az el mé le ti jel le gű fo ga lommeg ha tá ro zás nak fon tos gya kor la ti kö vet -
kez mé nyei van nak a te het ség azo no sí tás, -gon do zás te rén egyaránt. Ilyen gya-
 kor la ti kö vet kez mény a te het ség azo no sí tás te kin te té ben az, hogy kit te kin tünk
te het sé ges nek, jó for mán al kal ma zott te het ség kon cep ciónk tól függ. Gya kor la ti
vo nat ko zás a te het ség gon do zás te kin te té ben: a leg több te het ség gon do zó prog-
 ram vagy a te het ség kon cep ció nak meg fe le lő sze mé lyek kel dol go zik, és/vagy ar -
ra tö rek szik, hogy a részt ve vők mi nél in kább meg fe lel je nek a prog ram vé gé re az
al kal ma zott te het ség kon cep ció nak. A te het ség de fi niá lá sa te hát meg ke rül he tet -
len (és ne héz) felada ta a kép ző mű vé sze ti te het ség gon do zó te vé keny ség nek is.

Vé gez zük el a 3. és a 4. gya kor la tot!
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3. gya kor lat.
Te het sé ges? Le het sé ges?

Cél: a te het ség fo gal mi sok szí nű sé gé nek de monst rá lá sa
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 2 perc inst ruk ció + 3 perc feladat megol dás + 10 perc meg vi ta tás = 15 perc

Inst ruk ció: Mit je lent az, hogy „te het ség”? Kü lö nö sen: mit je lent az, hogy va la ki „kép -
ző mű vé sze ti té ren te het sé ges”? Kér jük, pró bál jon vá laszt ad ni e kér dé sek re: de fi niál ja
e fo gal ma kat!

Te het ség: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Kép ző mű vé sze ti té ren je lent ke ző te het ség:  .......................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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A te het ség fo gal mi sok szí nű sé gé nek de monst rá lá sa cél já ból a kö vet ke zők ben
– a tel jes ség igé nye nél kül! – né hány tör té ne ti leg is je len tős te het ség fel fo gást is-
 mer he tünk meg Terman (1925), Scheifele (1953), Ot to (1957), Marland (1972),
Cohn (1981), Renzulli (1979), Mönks–Renzulli (lásd: Mönks–Boxtel 1996),
Czeizel (1994), Gagné (1993) alap ján. Ter je del mi okok miatt csak rö vi den vil-
 lant juk fel eze ket (rész le te seb ben lásd Habermann 1989a), s né hány szó ban ér té -
kel jük a kép ző mű vé sze ti te het ség gon do zás ban ját szott sze re pü ket – lásd: 5. gya-
 kor lat.

4. gya kor lat.
A te het ség kon cep ciónk él ve bon co lá sa…

Cél: al kal ma zott te het ség kon cep ciónk sze re pé nek ér té ke lé se a te het ség azo no sí tás as-
 pek tu sá ból
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 3 perc feladat megol dás + 10 perc meg vi ta tás = 15 perc

Inst ruk ció: A 3. gya kor lat ban adott te het ség de fi ní ciónk alap ján fog lal juk össze, hogy
mit kell a te het sé gek, s azon be lül a kép ző mű vé sze ti te het sé gek azo no sí tá sa kor vizs gál -
nunk?

Te het ség: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Kép ző mű vé sze ti té ren je lent ke ző te het ség:  .......................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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5. gya kor lat (3/1 rész).
Te het ség kon cep ciók ér té ke lé se 

a kép ző mű vé sze ti té ren te het sé ge sek azo no sí tá sa és gon do zá sa szem pont já ból

Cél: a szak iro da lom ban gyak ran hi vat ko zott te het ség kon cep ciók sze re pé nek ér té ke -
lé se a te het ség azo no sí tás as pek tu sá ból
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 20 perc feladat megol dás + 9 perc meg vi ta tás = 30 perc

Inst ruk ció: A ta nul mány to váb bi ré szé ben be mu ta tott te het ség kon cep ciók és vé le mé -
nyünk alap ján tölt sük ki az aláb bi táb lá za tot, s gyűjt sünk ér ve ket/el lenér ve ket az zal
kap cso lat ban, hogy e te het ség kon cep ciók al kal maz ha tók-e a kép ző mű vé sze ti te het -
ség azo no sí tás so rán!
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5. gya kor lat (3/2 rész).

A tehetségkoncepció …

…szerzője …tartalma röviden: …mellett szóló érvek: …ellen szóló érvek:

Terman Te het ség =

Scheifele Te het ség =

Ot to Te het ség:
• 
•
•

Marland 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Tí pu sai:
a) po ten ciá lis
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Tí pu sai:
a) általános
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ezen be lül:
–  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
–  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
–  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
–  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– vi zuá lis és előadói  

mű vé sze tek
–  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cohn „A te het ség fo gal má ba 
be le tar to zik  . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Te het ség öve ze tek:
1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5. gya kor lat (3/3 rész).

A tehetségkoncepció …

…szerzője …tartalma röviden: …mellett szóló érvek: …ellen szóló érvek:

Renzulli Há rom gyű rűs te het ség mo dell:

Mönks–
Renzulli

Czeizel 2×4+1 fak to ros mo dell:

+………………-fak tor

Gagné
......................................................

⇓

..................................................
(Pl.: ..........................................
.................................................)

⇓

..................................................
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Terman-koncepció (1925): Te het ség = in tel li gen cia (135 IQ és fe let te). Ez a
meg kö ze lí tés egyér tel műen az in tel lek tuá lis te het sé gek ki vá lasz tá sá ra al kal mas,
s nem fel tét le nül al kal maz ha tó a mű vé sze ti té ren te het sé ges sze mé lyek azo no sí -
tá sá ra.

Scheifele-koncepció (1953): Te het ség = krea ti vi tás. A mű vé sze tek felöl kö ze lít -
ve lát ha tó, hogy az al ko tó ké pes ség re fókuszáló te het ségmeg kö ze lí tés már hasz-
 nál ha tóbb az imén ti, in tel lek tus ra épí tő kon cep ció nál; hi szen az al ko tó mű vé sze -
tek cél ja mi más is le het ne, mint ma ga az al ko tás. De nem min den mű vé szet
al ko tó mű vé szet. Ha a mű vé sze tek vo nat ko zá sá ban hasz nál juk a te het ség ilyen
jel le gű meg ha tá ro zá sát, ak kor az előadó/rep ro du ká ló mű vé szek sor ra ki ma rad -
nak a meg ha tá ro zás ból. A kép ző mű vé sze tek te kin te té ben ez a te het sé ges má so -
ló kat, res tau rá to ro kat ej ti ki a „te het ségko sár ból”.

Ot to-kon cep ció (1957): Te het ség = 120 IQ vagy fe let te + fo lya ma to san ma gas
tel je sít mény + tár sa dal mi hasz nos ság gya nít ha tó vagy bi zo nyí tott. A mű vé sze -
tek és az in tel li gen cia sze re pé ről már volt szó. A „fo lya ma to san ma gas tel je sít -
mény” mint kri té rium ér de kes kér dést vett fel. Mit kezd jünk pél dául az úgy ne -
ve zett „egymű ves al ko tók kal”? A „tár sa dal mi hasz nos ság” kri té riu ma pe dig
tel je sen meg fog ha tat lan. A kér dést meg kö ze lít het jük akár mű vé szet tör té ne ti ol-
 dal ról is: az imp resszio niz must nem az imp resszio nis ták (Mo net, Re noir, De gas,
Ro din, Edouard Ma net, hogy csak né há nyat so rol junk fel kö zü lük) ne vez ték el,
ha nem egy rossza ka ró juk. 1874 áp ri li sá ban „Claude Mo net és né hány tár sa kiál -
lít né hány, ál ta luk kí sér le ti jel le gű nek ne ve zett stí lu sú fest ményt egy Felix Tour-
nachon ne vű fo tog rá fus mű ter mé ben (a hí res fo tog rá fust job ban is me ri a vi lág
az ál ne vén: Nadar). Mo net egyik fest mé nye alatt cé du la dí szel gett ez zel a felirat -
tal »Imp resszió – nap kel te«. Mo net fest mé nyét meg te kin ti egy má sod ran gú mű -
kri ti kus, Louis Leroy, majd vit riol ba márt ja a tol lát, és bí rá la tot ír a Le Charivari
cí mű pá ri zsi új ság 1874. áp ri lis 25-i szá má ba. Leroy igye ke zett ne vet sé ges sé ten -
ni azo kat a mű vé sze ket, akik nek zse ni jét lát ha tóan nem fog ta fel. S cik kecs ké jé -
nek ezt a cí met ad ta: L’Exposition des Imressionistes, »Az imp resszio nis ták kiál lí -
tá sa«. Vagyis nem a mű vé szek ne vez ték el ma gu kat imp resszio nis ták nak, ha nem
Leroy őket – gúny ból” (Szuhay-Havas 2000, 270–271). A fes tők dac ból el fo gad -
ták az imp resszio nis ta is ko la el ne ve zést (s töb bek kö zött ez zel ma gya ráz ha tó,
hogy té ve dés ből raj tuk ra gadt, hogy ha tá ro zott cél juk lett vol na a kül vi lág ról al-
 ko tott fu tó imp ressziói kat, be nyo má sai kat új já te rem te ni fes ték kel a vász non.
Va ló já ban azok „a fes tők, aki ket ma imp resszio nis ta ként tisz te lünk nem dol goz -
tak ki egy sé ges mű vé sze ti el mé le tet; la za szá lak fűz ték őket egy más hoz, mind-
egyi kük a ma ga mód ján kí sér le te zett, hogy sza kít son az aka dé mi kus fes tők se-
 ma tiz mu sá val. Ép pen hogy nem imp resszió kat pró bál tak rög zí te ni a vász non,



20
Mező Ferenc

ha nem az igaz sá got, »a va lót vagy an nak föl di má sát«” – ír ja Szuhay-Havas
(2000, p. 271). Konk lú zió: a tár sa dal mi hasz nos ság oly kor (mű)kri ti kai íz lés dol -
ga is le het, s a mű kri ti ka nem te kint he tő a tár sa dal mi hasz nos sá got meg bíz ha -
tóan jós ló té nye ző nek.

Marland-koncepció (1972): Te het ség = szak ér tők ál tal azo no sí tott sze mély,
aki ké pes sé gei nek kö szön he tően ma gas (bi zo nyí tott vagy po ten ciá lis) tel je sít -
mény eléré sé re ké pes az aláb bi te rü le tek egyi kén (gifted child vagy spe ciá lis te-
 het ség) vagy mindegyi kén (talented child vagy ál ta lá nos te het ség): ál ta lá nos in-
 tel lek tuá lis ké pes ség, spe ci fi kus ta nul má nyi kész sé gek, krea ti vi tás, ve ze tői
ké pes ség, vi zuá lis és előadói mű vé sze tek, pszi cho mo to ros ké pes ség. Fi gye lem re
mél tó a szak ér tők re vo nat ko zó meg jegy zés is – ki és ho gyan azo no sít sa a te het -
sé get? Ki te kint he tő szak ér tő nek? Ho gyan le het va la ki te het ségszak ér tő? Ha va-
 la ki nem ta lál ko zik te het ségszak ér tő vel, ak kor nem te het sé ges?

Cohn-koncepció (1981): Te het ség = a (már is mert és a még is me ret len) hu -
mán ké pes sé gek tel jes uni ver zu ma. E ké pes sé ge ket Cohn négy ké pes ség öve zet -
be so rol ja:

1. In tel lek tuá lis öve zet (ide tar toz nak a kvan ti ta tív, a ver bá lis, a té ri és az
egyéb in tel lek tuá lis te het ség te rü le tek).

2. Mű vé szi öve zet.
3. Szo ciá lis öve zet (empátiás-altruisztikus te het ség, ve ze tői te het ség, egyéb

szo ciá lis te het ség).
4. Egyéb hu mán ké pes ségöve zet(ek).

A Cohn-modell egy részt felold ja a Marland-koncepció az zal kap cso la tos
prob lé má ját, hogy „mit mi lyen ka te gó riá ba” so rol junk be; más részt nyit va hagy -
ja a ka put va la mennyi – ma még ta lán fi gye lem be sem vett – te het ség te rü let
előtt. Mit je lent ez? Egy rö vid gya kor lat se gít megér te ni en nek je len tő sé gét. Vé-
 gez zük el a 6. gya kor la tot!

Te het ség gon do zás sal kap cso la tos kép zé sek!

Te het ség fej lesz tő szak ér tő, szak vizs ga, va la mint akk re di tált pe da gó gus-to vább -
kép zés és fel nőtt kép zés iránt ér dek lő dők fi gyel mé be ajánl juk a Ma gyar Te het ség se -
gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé ge ál tal ala pí tott és/vagy in dí tott és/vagy ja va solt kép zé -
se ket, ame lyek ről bő vebb in for má ció sze rez he tő a www.tehetsegpont.hu hon la pon
ke resz tül!
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Leg töb bünk olyan dol gok ra fog gon dol ni a 6. gya kor lat kap csán, mint: po li ti -
ka, had vi se lés, igaz ság osz tás. So kak ban me rül het nek fel még a kö vet ke zők: igaz-
 ság té tel, ál cá zás, nép me sei kul tusz te rem té se (ez csak gya nú sít ga tás!), kó dex-
gyűj tés, kul tú rame nedzs ment stb. Né há nyan még odáig is el me rész ked nek,
hogy te het sé ges le he tett a lo vag lás, a fő zés, a tánc te rü le tén – még ha er re konk-
 rét bi zo nyí té kot nem is ad ha tunk, de el mé le ti leg miért ne len ne le het sé ges. De
biz tos va gyok ben ne, hogy sen ki nem gon dol ar ra, hogy Má tyás ki rály te het sé -
ges For ma–1-es pi ló ta, szá mí tó gép-gra fi kus, punk ze nész lett vol na. Hi szen – el-
 mé le ti leg! – akár eze ken a te rü le te ken is te het sé ges le he tett, csak hogy az ő ide jé -
ben ezek még nem lé tez tek, s így sem ő, sem kortársai, sem mi nem hoz zuk ve le
össze füg gés be a Hungaroringet, a bi tek és byte-ok mű vé sze tét vagy a punk ze ne
vi lá gát. Ez annyi ból ta nul sá gos, hogy Má tyás ki rály pél dá ján ke resz tül be kell
lát nunk, előt tünk is is me ret len táv la to kat tar to gat a jö vő tu do má nya, mű vé sze te.
És e táv la tok nak a Cohn-modell „uni ver zá lis” jel le ge ad tág te ret. Ez a kon cep ció
azon ban nem szól ar ról, mi lyen kom po nen sek ta lál ha tók a rend kí vü li (mű vé szi)
tel je sít mé nyek hát te ré ben!

6. gya kor lat.
Mi ben le he tett te het sé ges Má tyás ki rály?

Cél: a Cohn-koncepció te het ség te rü le tei ben rej lő le he tő ség de monst rá lá sa
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 2 perc feladat megol dás + 2 perc meg vi ta tás = 5 perc

Inst ruk ció: Gon dol kod junk el azon, mi min den ben le he tett te het sé ges Má tyás ki rály?
Legalább há rom te rü le tet pró bál junk ta lál ni – ezek nek a meg ne ve zé sét ír juk az aláb bi
pon to zott vo na lak ra, s ké szít sünk hoz zá juk szem lé le tes ka ri ka tú rát is!

Má tyás ki rály te het sé ges le he tett a kö vet ke ző te rü let(ek)en:

.............................................. ............................................ .............................................
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Renzulli-modell (1979): Te het ség = át la gon felüli ké pes ség × feladat irán ti el-
 kö te le zett ség × krea ti vi tás. E mo dellt „há rom gyű rűs” mo dell nek is szok ták ne-
 vez ni – ti., hogy a te het sé get há rom egy mást met sző hal maz (a kiemel ke dő ké-
 pes ség, a krea ti vi tás, a szor ga lom hal ma za) met szés pont ja ként azo no sít ja
Renzulli (1. áb ra). Itt már meg mu tat koz nak a te het sé get al ko tó össze te vők is.
Néz zük meg eze ket rész le te seb ben a mű vé sze tek vo nat ko zá sá ban.

Mönks–Renzulli-mo dell (Mönks–Boxtel 1996): Te het ség = Renzulli-féle há-
 rom gyű rűs mo dell + a csa lád, az is ko la és kortársak al kot ta szo ciá lis kör nye zet.
A Renzulli-modell jól al kal maz ha tó egy la kat lan szi ge ten, a tár sa da lom ból ki-
 sza kít va élő ha jó tö rött ese té ben. Más a hely zet azon ban ak kor, ha te het sé gün ket
a ben nün ket kör be ve vő tár sas kö zeg a ma ga sa já tos mód ján fej leszt he ti vagy gá-
 tol hat ja. Mönks ezt a kor rek ciót vég zi el a Renzulli-modell ese té ben.

Czeizel-féle „2×4+1 fak to ros” te het ség mo dell (Czeizel 1994): A te het ség négy
intrapszichés té nye ző (ezek: ál ta lá nos men tá lis adott sá gok, spe ciá lis ké pes sé gek,
krea ti vi tás, mo ti vá ció) és négy szo ciá lis kör nye zet tel kap cso la tos té nye ző (csa -
lád, is ko la, kortársak, tár sa da lom) in terak ció já nak ered mé nye. A „+1” fak tor a
„sorsfak tor”: a ki szá mít ha tat lan po zi tív/ne ga tív ha tá sok, ese mé nyek tö me ge.

Gagné-modell (1993): A sze mély ben rej lő kom pe ten ciák ból tel je sít mény
(per for má ció) ak kor lesz, ha va la mi lyen ka ta li zá ló ha tás (pél dául a sze mé lyi ség,
a fi zi kai/szo ciá lis kör nye zet ha tá sa) azt elő se gí ti. Váz la to san:

KOMPETENCIA � KATALIZÁTOR � PERFORMANCIA

1. áb ra. A Renzulli-féle há rom gyű rűs te het ségmo dell

Át la gon 
felüli 

ké pes ség

Krea ti vi tás

TEHETSÉG

Feladat 
irán ti 

el kö te le zett ség



2. A KÉP ZŐ MŰ VÉSZ TE HET SÉ GEK 
AZO NO SÍ TÁ SÁ NAK MÓD SZE REI

A te het sé get már vi szony lag könnyű ész re ven ni, ami kor már va ló di, kiemel ke dő
tel je sít mé nyek ben meg mu tat ko zik – ez ál ta lá ban fel nőtt kor ban tör té nik, a tár sa -
dal mi te he tet len ség foly tán pe dig sok szor a sze mély el huny ta után ke rül sor a
„szent té ava tás ra”. A sza ba dal maz ta tott ta lál má nyok, a pub li ká ciók, a tu do má -
nyos, mű vé szi és sport tel je sít mé nyek, a kiál lí tá sok, a fel lé pé sek, a mű al ko tá sok,
az el nyert dí jak, pá lyá za tok stb. mennyi sé ge és mi nő sé ge alap ján utó lag könnyű
bölcs nek len ni, s rá mu tat ni ar ra, hogy az adott sze mély már gyer mek ko rá ban mi-
 lyen te het sé ges volt. Saj nos for dít va ne he zebb a hely zet: a prediktív (elő re jel ző)
jel le gű te het ség azo no sí tás sok té nye zős, mul ti fak to riá lis jel le gé ből adó dóan ke-
 vés bé meg bíz ha tó – vé gez zük el a 7. gya kor la tot! Már pe dig a gyer mek ko ri te het -
ség azo no sí tás in kább prediktív jel le gű – ezért (né hány rit ka ki vé tel től el te kint ve)
„te het sé ges” gyer me kek he lyett he lye sebb „te het ség ígé re tek ről” be szél ni.

Eyre (1997, hi vat ko zik rá: Ba logh 2006) az is ko lai te het ség azo no sí tás mód-
 sze rei kö zött em lí ti a kö vet ke ző ket: a) az is ko lai in for má ciók gyűj té se a te het -
sé ges gye rek ről; b) tan tár gyi, il let ve pszi cho ló giai tesz tek; c) pe da gó gu sok jel-
 lem zé se; d) órai meg fi gye lés; e) osz tály tár sak ér té ke lé se, önér té ke lés; f) szü lői
jel lem zés.

A ha zai (és a nem zet kö zi) gya kor lat ban a prediktív jel le gű te het ség diag nosz -
ti ka tá gabb mód sze rei a kö vet ke zők le het nek (Herskovits–Gyarmathy 1995): vé-
 le mé nyek gyűj té se a ta nu lók ról (az ún. szub jek tív mód sze rek al kal ma zá sa); te-
 het ség azo no sí tás a ta nul má nyi tel je sít mény alap ján; a ta nul má nyi ver se nyek
ré vén tör té nő iden ti fi ká ció; pszi cho ló giai vizs gá la tok (az ún. ob jek tív mód sze -
rek) ré vén tör té nő azo no sí tás. E mód sze rek a szub jek ti vi tás–ob jek ti vi tás di men -
zió ja men tén sor ba ren dez he tők (2. áb ra).
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7. gya kor lat.
(Kud)ar cok…

Cél: a sze mé lyes ész le lé sen ala pu ló te het ség azo no sí tás szub jek tív jel le gé nek de monst -
rá lá sa – Me ző–Me ző (2003): Krea tív és is ko lá ba jár! Koc ka Kör, Deb re cen, 55. ol dal
alap ján
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 10 perc feladat megol dás + 4 perc meg vi ta tás = 15 perc

Inst ruk ció: Az aláb bi 20 ar cot mu tas suk meg mi nél több sze mély nek! Min den ki nek az
lesz a felada ta, hogy

a) meg ne vez ze, mi lyen ér zel met vagy han gu la tot fe jez ki egy-egy arc;
b) meg je löl je, hogy me lyik arc tu laj do no sa le het a „leg te het sé ge sebb”, il let ve a

„leg ke vés bé te het sé ges”;
c) meg je löl je, hogy me lyik arc a leg szim pa ti ku sabb, il let ve a legel len szen ve sebb.

Hogy a so rok ba, osz lo pok ba ren de zett ar cok kö zött job ban tud junk tá jé ko zód ni ke-
 reszt ne vek kel, il let ve „ural ko dói sor szá mok kal” utal ha tunk az egyes ar cok ra. Pél dául:
„I. Ala dár” az 1. sor, 1. osz lo p ban lé vő arc ra utal. Vagy: „IV. Er nő” a 4. sor, 5. osz lo p ban
lé vő arc ra utal.
Össze sít sük az ered mé nye ket a kö vet ke zők sze rint:

a) Van nak-e olyan ar cok, ame lye ket – a szi no ni mák en ged te le he tő sé ge ken be lül
– egy for mán ítélt meg a vizs gá la ti sze mé lyek több sé ge?

b) Van nak-e olyan ar cok, ame lyek nek ér zel mi ál la po tát, han gu la tát nem iga zán
tud ták meg ne vez ni a kér de zet tek?

c) Van nak-e olyan ar cok, ame lyek re szö ge sen el té rő vá la szok szü let tek (va la ki vi-
 dám nak, más gyil kos in du lat nak ír ta le a ki fe je zést)?

Aladár Béla Csaba Dezső Ernő

I.

II.

III.

IV.
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Be lát ha tó, hogy a ta nul má nyi tel je sít mé nyen és ta nul má nyi ver se nye ken ala-
 pu ló mód sze rek el ső sor ban az „is ko lai te het sé gek” azo no sí tá sá ra al kal ma sak,
míg a vé le mény gyűj tést és a pszi cho ló giai vizs gá la to kat meg va ló sí tó mód sze rek
az is ko lai kon tex tus ban és at tól füg get le nül is al kal maz ha tók. Vé gez zük el a 8.
gya kor la tot!

2. áb ra. A prediktív (elő re jel ző jel le gű) te het ség diag nosz ti ka főbb mód sze rei a szub jek tív–
ob jek tív di men zió men tén
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8. gya kor lat.
Ér vek és el lenér vek gyűj té se te het ség diag nosz ti kai mód sze rek kel kap cso lat ban

Cél: a gya ko ri te het ség diag nosz ti kai mód sze rek mel lett/el len szó ló ér vek gyűj té se
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 2 perc feladat megol dás + 2 perc meg vi ta tás = 5 perc

Inst ruk ció: Gon dol kod junk el azon, mi lyen ér vek és el lenér vek gyűjt he tők az aláb bi
te het ség diag nosz ti kai mód sze rek kel kap cso lat ban!

Mód szer Érv El lenérv

Vé le mény gyűj tés

Ta nul má nyi tel je sít mény

Ta nul má nyi ver senyek

Pszi cho ló giai vizs gá la tok
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Az aláb biak ban rö vi den össze fog lal juk, mi lyen ér vek és el lenér vek hoz ha tók
fel a 2. áb rá ban be mu ta tott mód sze rek kel kap cso lat ban.

• Vé le mény gyűj tés. Ér vek: vi szony lag ol csó, gyors, szá mos te het ség te rü let -
ről in for má ló le he tő ség. Szá mos kü lön bö ző in for má ciós for rás ból (pl. az
adott sze mély től, a csa lád tól, a pe da gó gu sok tól, a kor tár sak tól) szár maz -
hat nak az ada tok. Ese ten ként a vé le mé nyek nem egy sze ri ta lál ko zó (pl.
teszt fel vé tel) alap ján, ha nem több éves, va ló di élet hely ze tek ben tör té nő
együtt mű kö dés (pl. ta nár–diák vi szony) ta pasz ta la tai alap ján for má lód -
nak. El lenér vek: rend kí vül szub jek tív ered ményt nyújt. Nem csak a sze  -
mély  ész le lés hi bái ból adó dó tor zu lá sok ra, ha nem szán dé ko san el kö ve tett 
vé le mény tor zí tá sok ra is szá mí ta ni le het. A ki tu dó dott vé le mé nyek a kö-
 zös sé ge ken be lül konflik tu so kat, sze mé lyi el len té te ket is okoz hat nak.

• Ta nul má nyi tel je sít mény. Ér vek: vi szony lag ol csó, gyors, tö me ge sen ren-
 del ke zés re ál ló ada tok ból épít ke ző, a tan tár gyak vi lá gát te kint ve szá mos 
te het ség te rü let ről in for má ló le he tő ség. El lenér vek: az osz tály za tok az 
is ko lák kö zöt ti össze ha son lí tás ra al kal mat lan mu ta tók; sok szor a szub jek -
tív ta ná ri vé le mé nyek ál tal de ter mi nál tak; az alul tel je sí tő te het sé ges ta nu -
lók nem ér vé nye sül het nek, ha csak az osz tály za tok alap ján vá lo ga tunk; az
is ko lán kí vü li te het ség te rü le tek ese té ben nem mérv adók; el ső sor ban az is-
 ko lai te het sé gek („school-house gifted children”) azo no sít ha tók ál ta luk.

• Ta nul má nyi ver se nyek. Ér vek: szá mos (akár is ko lán kí vü li) te het ség te rü le -
ten, akár or szá gos vagy nem zet kö zi vi szony lat ban is egy sé ges ér té ke lé si
szisz té ma alap ján le het vá lo gat ni a ta nul má nyi ver se nyek ré vén. El lenér -
vek: a ta nul má nyi ver se nyek re el ső sor ban a ta nul má nyi osz tály za tok ré vén
már fel tűnt te het sé gek jut nak el, s az alul tel je sí tők szin te so ha. A ta nul má -
nyi ver se nyek alap ján tör té nő te het ség gon do zás hát te ré ben ál ló bur kolt
kon cep ció ne he zen véd he tő (ti., hogy „te het sé ges” = aki meg nye ri a ver-
 senyt; „te het ség ígé ret” = aki legalább ad dig el ju tott, hogy részt ve gyen a
ver se nyen; „nem te het sé ges” = aki nem vesz részt a ta nul má nyi ver se nyen.
A ta nul má nyi ver seny felada tok nem fel tét le nül al kal ma sak a kiemel ke dő
ké pes sé gek, az át lag fe let ti krea ti vi tás és a feladat irán ti el kö te le zett ség
(mint a mo dern te het ség kon cep ciók ban gyak ran elő for du ló kom po nen -
sek) vizs gá la tá ra. Ál ta lá ban igen költ ség igé nyes el já rás.

• Pszi cho ló giai vizs gá la tok. Ér vek: szá mos olyan te het ség te rü let vizs gá la tá ra
is al kal masak, amely re az elő ző mód sze rek al kal mat la nok. A tesz te lé ses el-
 já rá sok az elő zőek hez ké pest ob jek tí vebb és meg bíz ha tóbb in for má ció kat
ad hat nak. Egyes vizs gá la tok cso por to san, gyor san is fel ve he tők. A vizs gá -
la tok több ször is megis mé tel he tők, sok eset ben egy más sal fel cse rél he tő ek-
 vi va lens for mák is ren del ke zés re áll nak, és kul tú ra füg get len, il let ve ese ten -
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ként a kul tú ra füg gő el já rá sok ese té ben nem zet kö zi össze ha son lí tás is 
le het sé ges. El lenér vek: gyak ran költ ség- és szak em ber igé nyes el já rá sok.
A pszi cho ló giai el já rá sok sem egy for mán ob jek tí vek (pl. egy ön jel lem ző
kér dő ív fel té te le zi, hogy a ki töl tő sze mély őszin tén vá la szol és/vagy reá lis
önis me ret tel ren del ke zik és/vagy nem „vak tá ban” fi gyel met le nül töl ti ki a
kér dő ívet – ezek re azon ban nincs ga ran cia). Egyes vizs gá la tok csak egyé-
 ni leg vé gez he tők el, ráadá sul igen las san.

A 7. gya kor lat kap csán va ló szí nű leg azt ta pasz tal tuk, hogy a sze mély ész le lés
legegy sze rűbb vál fa já nak ne vez he tő „ér ze lem-, han gu latész le lés” is igen tö ké let -
len, a sze mé lyek kö zött vál to zó mér té kű kon szen zus sal já ró te vé keny ség. Mek-
 ko ra sze mély kö zi el té ré sek le het nek ak kor az ér zel mek nél jó val ne he zeb ben
meg ra gad ha tó te het ség(kom po nen sek) ese té ben?

Ha zánk ban ta lán leg hoz zá fér he tőbb pszi cho ló giai el já rá sok lajst ro ma az
aláb bi (a vizs gá la tok fel vé te le oly kor, ered mé nyei nek ér tel me zé se pe dig min dig
pszi cho ló gu si vég zett sé get igé nyel):

a) In tel li gen ciatesz tek (a *-gal je lölt tesz tek a ver bá lis ké pes sé gek szín vo na lát
is mé rik, a **-gal je löl tek pe dig rész ben vagy egész ben vi zuá lis jel le gű fel-
ada to kat tar tal maz nak):

• HAWIK* ** • OTIS-I.*
• MAWI* ** • OTIS-II.*
• MAWGYI-R* ** • IST*
• RAVEN (gyer mek)** • Em ber rajz-teszt**
• RAVEN (fel nőtt)** • Woodcook–Johnson-teszt*, **

b) Krea ti vi tástesz tek (a *-gal je lölt tesz tek ver bá lis krea ti vi tás tesz tek, a **-gal
je löl tek pe dig vi zuá lis jel le gű felada to kat tar tal maz nak):

• Kon zek ven ciateszt* • Hiá nyos ábrák**
• Szo kat lan hasz ná lat teszt* • Mednick-féle tá vo li asszo ciá ció teszt*
• Je lek-teszt** • Kö rök-teszt**

c) Kép ző mű vé sze ti vizs gá la tok: a kép ző mű vé sze tek kel kap cso la tos vizs gá ló -
el já rá sok kö zül is sze re pel jen itt né hány (hoz zá té ve, hogy egy 1987-ben
Clark ál tal ké szí tett elem zés – hi vat ko zik rá Kár pá ti 1997 – 190 pub li ká -
ció ban 125 stan dar di zált tesz tet azo no sí tott, ame lyek ben a kí sér le ti sze-
 mé lyek tel je sít mé nyét raj zaik alap ján ál la pí tot ták meg):
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• Goodenough-féle em ber rajz-teszt: az úgy ne ve zett rajzkor és az ez zel kor-
 re lá ló men tá lis kor becs lé sé re hasz nál ha tó (Tor da–Dar vas 1991). Feladat:
egy em ber ala kot kell a gyer mek nek raj zol ni, amit az tán megadott szem-
 pon tok sze rint kell az ér té ke lés so rán ele mez ni. A gye re kek men tá lis ko rá -
hoz ha son ló „rajzkort” a Goodenough-féle em ber rajz-teszt ben a raj zok
négy szem pont alap ján tör té nő elem zé se ad ja:

a) rész le te zett ség: a rajz lé nye ges je gyei re és a mo to ros ki vi te le zés re vo-
 nat ko zó kri té riu mok vizs gá la ta;

b) komp le xi tás: a rajz diffe ren ciált áb rá zo lá sát mi nő sí ti (pl. a test ré szek
ta golt, két di men zió ban tör té nő áb rá zo lá sa, a fi no mabb rész le tek meg-
 je le né se);

c) ará nyok: a rész–egész, a test mé re t és test ré szek egy más hoz va ló vi szo -
nyát ra gad ja meg;

d) mo to ri kus koor di ná ció: a mo to ros ki vi te le zés mi nő sé gi meg nyil vá nu -
lá sai ra vo nat ko zik (pl. ha tá ro zott vo nal ve ze tés, pon to san össze kö tött
vo na lak stb.).

• VAST (Visual Aesthetic Sensitivity test): a 6–16 éves gyer me kek nek, fia ta -
lok nak ké szült mé rő esz köz, amely a kom po zí ció megíté lé sé nek ké pes sé gét
mé ri igen ala po san a mű vé szet től nem ide gen esz kö zök kel. Szer zői: Hans
Eysenck (pszi cho ló gus) és K. O. Götz (kép ző mű vész-pro fesszor) szak ér tők
ál tal mi nő sí tett és a tesz te lés cél já ra ké szült mű al ko tá so kat hasz nál.
A VAST 50 db 2–2 fe ke te–fe hér gra fi kát tar tal ma zó lap ból áll, ame lyek
egyi ke esz té ti kai mi nő sé get hor do zó mű al ko tás, a má sik er re ha son lí tó, de
a mű vész ál tal szán dé ko san „el ron tott” vál to zat. A feladat: a vá lasz tás, a
„jobb” kom po zí ció meg ta lá lá sa (Kár pá ti 1995).

• Clark Raj zi Ké pes sé gek Teszt (CDT): a CDT-t a vi zuá lis te het ség ter mé sze -
tét vizs gá ló ame ri kai ku ta tás szá má ra dol goz ta ki Gil bert Clark. A teszt a
ké sőb biek ben a te het sé ges gye re kek ki szű ré sét szol gál ta a rajz ta go za tok ra,
nyá ri in ten zív fej lesz tő prog ra mok ra és a szak irá nyú fel ső ok ta tás ba je lent -
ke zők kö zül. A teszt 4, egyen ként 15 per ces raj zos feladat ból áll (Kár pá ti
1997 – a teszt meg ta lál ha tó ugyanitt!).

• La bi rint-teszt: a mo to ros és szenzomotoros pro duk ció vizs gá la tá ra al kal -
mas. A teszt so rán há rom fo ko za to san ne he ze dő la bi rin tus ban kell eliga -
zod nia a vizs gá la ti sze mély nek (Ré vész, év szám is me ret len).

• Rybakoff-teszt: a két di men ziós tér el kép ze lést vizs gál ja, tér ha tá ro ló for mák
diszkriminatív felis me ré sét, il lesz té sét és vi zuá lis kiegé szí tését igény lő fel-
ada to kon ke resz tül (J. Szi lá gyi, év szám is me ret len).
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• Kép sor-teszt: a teszt 10 kü lön bö ző tör té ne tet áb rá zo ló 4–4 kép ből ál ló so-
 ro zat se gít sé gé vel mé ri a ké pek ben kö zölt ese mé nyek ele mei köz ti diszk ri -
mi ná ciós ké pes ség mi nő sé gi tel je sít mé nyét, a ké pi össze füg gé sek felis me -
ré sé nek ké pes sé gét (J. Szi lá gyi, év szám ismeretlen-b). Ilyen jel le gű teszt
több in tel li gen cia vizs gá ló el já rás ban rész felada t ként ta lál ha tó meg.

d) Ta nu lás sal fog lal ko zó vizs gá la tok (meg ta lál ha tók: Tóth 1995), ame lyek a
kép ző mű vé szet és/vagy ál ta lá ban a ta nu lás irán ti at ti tű döt, mo ti vá ciót,
ta nu lá si stra té giát, il let ve a vi zuá lis ta nu lá si stí lust vizs gál ják:

• Ta nu lá si stí lus kér dő ív • Tan tár gyak irán ti at ti tűd vizs gá lat
• Is ko lai mo ti vá ció kér dő ív • Ta nu lás irán ti at ti tűd vizs gá lat
• Ta nu lá si mo ti vá ció kér dő ív • Vizs ga szo ron gás-vizs gá lat

• Jupiterbolha-próba

A lis ta ter mé sze te sen a tel jes ség igé nye nél kül ké szült, s mindössze a teszt, il-
 let ve kér dő ív jel le gű pszi cho ló giai el já rá sok kö zül em lít meg né há nyat. A pszi -
cho ló giai mód szer tan ezen kí vül még a meg fi gye lés, in ter jú, exploráció, kí sér let,
tar ta lom elem zés mód sze ré vel tud ja szol gál ni a te het ség azo no sí tást.

A pszi cho ló giai vizs gá lóel já rá sok kü lö nö sen prak ti ku sak le het nek a ké pes sé -
geik alatt tel je sí tő vagy a ma gas tel je sít ményt eled dig nem ta nú sí tó, ám „te het ség -
gya nús” ta nu lók azo no sí tá sa kor, de: 1. a legkörültekintőbb vizs gá lat sem ölel he ti
fel a hu mán ké pes sé gek tel jes uni ver zu mát (vö.: Cohn-modell); 2. ha „te het sé ges
cso por tot” vá lo ga tunk ezen el já rá sok ered mé nyei alap ján, ak kor a mé ré sek ob-
 jek ti vi tá sa mel lett óha tat la nul fel buk kan sa ját te het ség kon cep ciónk szub jek tív,
ön ké nyes jel le ge (pl. 120 vagy 130 IQ fe let ti ta nu ló kat vá lasszunk ki?).

Is ko lai al kal ma zá suk egyik gát ja szak em ber (pszi cho ló gus) igé nyük – ma-
 nap ság pe dig csak az is ko lák igen kis há nya da ren del ke zik sa ját pszi cho ló gus
mun ka társ sal. Az is ko la pszi cho ló gu si há ló zat fej lesz té se ta lán se gít het ne ezen a
prob lé mán!

�

A te het ség kon cep ciók ról és a te het ség azo no sí tás ról ed dig szer zett is me re teink
alap ján ter vez zünk kép ző mű vé sze ti te het ség azo no sí tó, be vá lo ga tó vizs gá la tot!
A 9. gya kor lat a Te het ség pon tok tól mi ni má li san el várt te het ség azo no sí tás ra vo-
 nat ko zó in for má ciók rend sze re zé sé re szol gál.
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9. gya kor lat.
Rend sze rez zük kép ző mű vé sze ti te het ség azo no sí tás ra vo nat ko zó gya kor la tun kat!

Cél: egy fik tív, kép ző mű vé sze ti té ren vé gez he tő te het ség azo no sí tás meg ter ve zé se a Te-
het ség pon tok tól el várt mi ni mum szin ten
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 15 perc feladat megol dás + 14 perc meg vi ta tás = 30 perc

Inst ruk ció: Tölt sük ki az aláb bi űr la pot!

A Tehetségpont által megnevezett ...-ik számú tehetségterület:  ...............................................
A Tehetségpont-akkreditáció során figyelembe vehető tehetségterület (jelölje X-szel!):

 logikai-matematikai   természeti   nyelvészeti   testi-kinesztetikus
 térbeli-vizuális   zenei   interperszonális   intraperszonális

Vizsgált személyek jellemzői (pl. életkor, iskolai végzettség stb. alapján):   .............................................
.....................................................................................................................................................................................
Módszer, folyamat:  ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Ki tekinthető tehetségesnek e módszer alkalmazása alapján ezen a tehetségterületen (pl. milyen 
pontszámokat, teljesítményszázalékot stb. kell elérniük)? ..........................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Mi történik a tehetségesnek talált személyekkel (pl. tehetséggondozó programot javasolnak 
számára)?  ................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Mi történik a tehetségesnek nem talált személyekkel?  ................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

A múlt évben, illetve az idén megvalósult ilyen jellegű tehetségdiagnosztikai tevékenység adatai:
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Lé nye ges meg kü lön böz tet nünk egy más tól a hét köz na pi szó hasz ná lat ban
gyak ran össze ke ve re dő te het ség azo no sí tást, il let ve a te het ség gon do zó prog ram -
ba tör té nő be vá lo ga tást. A te het ség azo no sí tás so rán azt vizs gál juk, hogy egy
adott sze mély meg fe lel-e az al kal ma zott te het ség kon cep ciónk nak, vagy sem.
Ak kor te kint he tünk va la kit te het sé ges nek, ha meg fe lel a te het ség kon cep ció nak.
Eh hez ké pest a be vá lo ga tás so rán nem csak az ál ta lunk al kal ma zott te het ség kon -
cep ció nak tör té nő meg fe le lést kell vizs gál nunk, ha nem azt is, hogy az il le tő
meg fe lel-e egy adott te het ség gon do zó prog ram te het ség kon cep ció tól füg get len
egyéb kri té riu mai nak (rö vi den: a prog ram kri té riu mok nak). Prog ram kri té rium
le het pél dául: élet kor, nem, egész ség ügyi ál la pot, szo ciá lis hely zet stb. Fon tos az
is, hogy elő for dul hat olyan be vá lo ga tás, amelynek so rán nem azt a sze mélyt vá-
 laszt juk be egy te het ség gon do zó prog ram ba, aki máris 100%-osan meg fe lel az
al kal ma zott te het ség kon cep ciónk nak, ha nem azt, aki még nem fe lel meg an nak.
Ilyen eset ben ép pen az le het a prog ram cél ja, hogy a prog ram ha tá sá ra a sze mély
meg fe lel jen az adott te het ség kon cep ció nak.

A 10. gya kor lat a Koc ka Kör ál tal ja va solt te het ség gon do zó prog ra mok ba
tör té nő be vá lo ga tás szer ve zé sét se gí tő űr lap ki töl té sét gya ko rol tat ja (Me ző 2008
alap ján). A 10. gya kor lat hoz tar to zó fon to sabb alap fo gal mak:

Cél cso por tok: a be vá lo ga tás cél cso port ját azok a sze mé lyek al kot ják, aki ket a
be vá lo ga tó vizs gá la tok ba be von tunk. Hoz zá juk ké pest egyen lő vagy ki sebb szá -
mú a prog ram cél cso port já nak nagy sá ga.

Kri té riu mok konceptuális meg fo gal ma zá sa: a be vá lo ga tás so rán vizs gá lan dó
dol gok meg ne ve zé se (pl. in tel li gen cia). Ez köz li, hogy mit is kell vizs gál nunk az
adott be vá lo ga tás so rán, de sem mi konk ré tat nem tu dunk még meg be lő le.
A konk re ti zá lás (mér he tő vé té tel) az operacionalizáció ered mé nye lesz.

Kri té riu mok operacionális meg fo gal ma zá sa: a be vá lo ga tás so rán vizs gá lan dó
és a konceptuálisan meg fo gal ma zott dol gok mér he tő vé té te le (mi lyen mód szer -
rel, esz köz zel vizs gál juk az adott dol got, az esz köz nek mi lyen vál to zóit vesszük
fi gye lem be, mi lyen kü szöb ér té kek től te kin tünk va la kit te het sé ges nek és/vagy
be vá lo gat ha tó nak).

Kü szöb ér té kek: egy vizs gá la ti vál to zó ha tár ér té kei, ame lyek től a vizs gá la ti
sze mé lyek te het sé ges nek te kint he tők és/vagy be vá lo gat ha tók egy adott te het ség -
gon do zó prog ram ba. Kü szöb ér téktí pu sok:

• Te het ség kü szöb: az az ér ték, amely től kezd ve egy sze mély te het sé ges nek
te kint he tő (pl. 135 IQ a Terman-koncepcióban).

• Al só be vá lo ga tá si kü szöb: az a mi ni má lis ér ték, amely től egy sze mély be vá -
lo gat ha tó a te het ség gon do zó prog ram ba.

• Fel ső be vá lo ga tá si kü szöb: az a ma xi má lis ér ték, amely fe lett már nem vá-
 lo gat ha tó be egy sze mély egy adott te het ség gon do zó prog ram ba, ha nem
al ter na tív prog ra mot kell szá má ra ja va sol ni.
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A kü szöb ér té kek megad ha tók egy konk rét szám sze rű ér ték ként (pl. 135 IQ)
vagy re la tív ér ték ként (pl. el ső tíz fő, el ső há rom he lye zett, a leg jobb 20%, az át-
 lag tól legalább két szó rás sal jobb tel je sít ményt mu ta tók stb.).

Vá lo ga tá si mo dell: a vá lo ga tás le het egy szin tű vagy több vizs gá lat ból ál ló,
több szin tű mo dell. Több szin tű eset ben be szél he tünk hie rar chi kus jel le gű (lé -
nye gé ben: kiesé ses rend sze rű) vá lo ga tás ról, il let ve a vizs gá la ti ered mé nye ket va-
 la mi lyen ma te ma ti kai for mu la alap ján egyet len szám sze rű ér ték ben ki fe je ző,
ún. „össze sí tő jel le gű” vá lo ga tá si mo dell ről, va la mint ezek kom bi ná ció já ról.

Vé gez zük el a 10. gya kor la tot!
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10. gya kor lat.
Be vá lo ga tó vizs gá lat ter ve zé se

Cél: egy fik tív, kép ző mű vé sze ti te het ség gon do zó prog ram ba tör té nő be vá lo ga tó vizs-
 gá lat meg ter ve zé sé nek gya kor lá sa
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 15 perc feladat megol dás + 14 perc meg vi ta tás = 30 perc

Inst ruk ció: Az aláb bi űr lap se gít sé gé vel ter vez zünk meg egy fik tív, kép ző mű vé sze ti té -
ren mű kö dő te het ség gon do zó prog ram ba tör té nő be vá lo ga tást!

A „......................................................................................................................................”
KÉPZŐMŰVÉSZETI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM BEVÁLOGATÓ 

VIZSGÁLATÁNAK TERVE

1. A TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM (amely be a rész ve vő ket vá lo gat juk)…
…cí me: ..............................................................................................................................
…cél ja: ...............................................................................................................................
…idő tar ta ma: ...................................................................................................................
…cél cso port ja: ...................................................................................................................
…be vá lo ga tá si vizs gá la tá nak cél cso port ja: .....................................................................
2. ALKALMAZOTT TEHETSÉGKONCEPCIÓ: ..............................................................
3. A BEVÁLOGATÁS KRITÉRIUMRENDSZERE:
3.1. A be vá lo ga tás te het ség kon cep ció val kap cso la tos kri té riu mai:

3.2. A be vá lo ga tás te het ség gon do zó prog ram ból ere dő kri té riu mai:

4. JELEN BEVÁLOGATÁS VÁLOGATÁSI MODELLJE: ..............................................
.............................................................................................................................................
5. ÜTEMTERV:

 Konceptuális 
meg fo gal ma zás

Operacionális meg fo gal ma zás

Vizs gá la ti mód szer/esz köz Vizs gá la ti vál to zó Kü szöb ér ték

 Konceptuális 
meg fo gal ma zás

Operacionális meg fo gal ma zás

Vizs gá la ti mód szer/esz köz Vizs gá la ti vál to zó Kü szöb ér ték

Dá tum Te vé keny ség



3. A KÉP ZŐ MŰ VÉ SZE TEK SZE REP LE HE TŐ SÉ GEI 
A TE HET SÉG FEJ LESZ TÉS BEN

A te het ség gon do zás cél ját el ső ne ki fu tás ra ta lán ér tel met len nek tű nik fir tat ni:
hi szen mi más le het ne a te het ség gon do zás cél ja, mint a te het ség gon do zás ál ta lá -
ban? Ha job ban meg vizs gál juk a kér dést, ak kor azon ban rá kell jöj jünk: a te het -
ség gon do zás nem egy faj ta l’art pour l’art fo lya mat, mely nek cél ja ön ma ga. Feger
(1993) sze rint a te het ség gon do zás cél ja le het:

a) a te het ség gel össze füg gő erős ol dal tá mo ga tá sa,
b) a te het ség gel össze füg gő gyen ge ol dal tá mo ga tása,
c) a te het ség gel össze füg gés ben nem lé vő ol dal tá mo ga tá sa,
d) lég kör ja ví tás.

Ho gyan al kal maz ha tó ez a cél rend szer a kép ző mű vé sze ti te het ség te rü let re?
Vé gez zük el a 11. gya kor la tot!
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11. gya kor lat.
„Cél ke re ső”

Cél: a kép ző mű vé szet össze ve té se a te het ség gon do zás ál ta lá nos cél jai val
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 10 perc feladat megol dás + 4 perc meg vi ta tás = 15 perc

Inst ruk ció: Egé szít sük ki az aláb bi mon da to kat!

1. A te het ség gon do zás cél ja:  a te het ség gel össze füg gő erős ol dal tá mo ga tá sa. Va-
gyis, ha…

1.1. …a ta nu ló te het ség te rü le te (erős ol da la) a kép ző mű vé szet, ak kor a te het ség gon -
do zás so rán a kö vet ke ző konk rét teen dőink le het nek:  ...........................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

1.2. …a ta nu ló te het ség te rü le te (erős ol da la) nem a kép ző mű vé szet, ha nem pél dául
a ma te ma ti ka, ak kor a te het ség gon do zás so rán a kö vet ke ző konk rét teen dőink
le het nek: ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2. A te het ség gon do zás cél ja:  a te het ség gel össze füg gő gyen ge ol dal tá mo ga tá sa.
Vagy is, ha…

2.1. …a ta nu ló te het ség te rü le te (erős ol da la) a kép ző mű vé szet, ak kor a te het ség gon -
do zás so rán fej lesz ten dő, gyen ge ol da la le het pél dául: ............................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2.2. …a ta nu ló te het ség te rü le te (erős ol da la) nem a kép ző mű vé szet, ha nem pél dául
a ma te ma ti ka, ak kor a te het ség gon do zás so rán fej lesz ten dő, gyen ge ol da la le het
pél dául: ..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3. A te het ség gon do zás cél ja:  a te het ség gel nem össze füg gő ol dal tá mo ga tá sa. Va-
gyis, ha…

3.1. …a ta nu ló te het ség te rü le te (erős ol da la) a kép ző mű vé szet, ak kor a te het ség gon -
do zás so rán a kö vet ke ző konk rét teen dőink le het nek: ............................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3.2. …a ta nu ló te het ség te rü le te (erős ol da la) nem a kép ző mű vé szet, ha nem pél dául
a ma te ma ti ka, ak kor a te het ség gon do zás so rán a kö vet ke ző konk rét teen dőink
le het nek: ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

4. A te het ség gon do zás cél ja:  lég kör ja ví tás. Vagyis: ....................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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Egy adott te het sé ges gyer mek erős ol da lá nak tá mo ga tá sa: a te het ség gon do zást
– saj ná la tos mó don – gyak ran ez zel az egy for má val, az erős sé gek fej lesz té sé vel
azo no sít ják, ezt te kin tik a te het ség gon do zás egye dü li le he tő sé gé nek. Holott ez
csak egy a le he tő sé gek kö zül. Az az egy le he tő ség, ame lyik ta lán a leg gya ko ribb,
legis mer tebb, de sem mi kép pen nem az egyet len. A kép ző mű vé sze ti té ren te het -
sé ges ta nu lók ese té ben a ta nu ló kat az adott mű vé sze ti te rü le ten több és mé lyebb
is me ret anyag gal és/vagy az át la gos nál gyor sabb tem pó ban és/vagy el kü lö ní tet -
ten, diffe ren ciál tan ok tat juk. E te vé keny sé günk so rán ja va sol ha tó be tar ta ni a kö-
 vet ke ző ket:

• al só ta go zat ban az erős ol dal tá mo ga tá sa ne fed je le a fel sős ta na nya got, ki-
 vé ve, ha szán dé kunk sze rint is gyor sí ta ni, lép tet ni sze ret nénk a ta nu lót. 
In kább ma rad junk az al sós is me ret anyag kö ve tel mény szint jén, ám tar tal -
má ban gaz da gabb anya got ad junk ta nu lóink nak. Ha már al só ban el sa já-
 tít tat juk a fel ső év fo lyam kez de ti anya gát a ta nu ló val, s nem lép tet jük őt
elő re, ak kor fel ső ta go zat ban a ta nu ló szó sze rint unat koz ni fog, s ez fe gyel -
me zé si prob lé mák hoz, tel je sít mény-vissza tar tás hoz, alul tel je sí tés hez ve-
 zet het – ha csak nem si ke rül a fel sős kol lé gák kal egyez tet ni a fej lesz tés to-
 váb bi mód sze rét;

• fel ső ta go zat ban és kö zép is ko lá ban mind a gaz da gí tás, mind a gyor sí tás ja-
 va sol ha tó mód szer. Fel tét le nül fi gyel met kell azon ban for dí ta ni a te het sé -
ges ta nu lók egyé ni pá lya orien tá ció já ra: ki ma gas ló mű vé szi ké pes sé gei ket
mi lyen pá lyá kon ka ma toz tat hat ják, az adott pá lyák hoz szük sé ges tu dás és
szak ké pe sí tés mi lyen köz ok ta tás be li, köz ok ta tá son kí vü li, fel ső ok ta tá si
kép zé sen sze rez he tő meg és hány év alatt, mi lyen fel vé te li kö ve tel mé nyek -
nek kell ele get ten ni, mi jel lem ző egy-egy le het sé ges pá lyá ra, fog lal ko zás ra
(egész ség ügyi és pszi cho ló giai al kal mas ság, il let ve -ár tal mak, fi ze tés, mun-
 ka idő, kar rier le he tő ség, fi zi kai-szel le mi meg ter he lés, mun ka kö rül mé nyek,
el he lyez ke dé si le he tő sé gek, konk ré tan mi lyen felada tok vár nak ránk va la -
mely szak má ban stb., stb.).

Egy adott te het sé ges gyer mek (te het ség gel össze füg gő) gyen ge ol da lá nak ki-
egyen lí té sén a te het ség fej lő dé sét meg ne he zí tő vagy ép pen megaka dá lyo zó „hiá -
nyos sá gok” kom pen zá lá sát kell ér te nünk (Feger 1993; lásd még: Ba logh–Dá vid
2002). A NEM kép ző mű vész te het sé gek ese té ben ilyen gyen ge ol dal le het pél-
 dául akár a kép ző mű vé sze ti is me re tek, ké pes sé gek és/vagy jár tas sá gok re la tí van
ala cso nyabb szín vo na la. Spe ci fi kus kép ző mű vész te het sé gek ese té ben ilyen
gyen ge ol dal le het pél dául a ha té kony ta nu lá si mód szer és ta nu lá si orien tá ció
(hiány)te rü le te. Jel lem ző az ilyen ta nu ló ra, hogy ko rát messze meg ha la dó spe ci-
á lis ké pes sé gei mel lett az is ko lai tan tár gyak több sé gét te kint ve so ro za to san alul-
 tel je sít, mi vel nem ké pes a tan köny vi in for má ció kat ha té ko nyan, sa ját ta nu lá si



37

A képzőművész tehetségek gondozásának pszichológiai alapjai

stí lu sá nak meg fe le lően, kel lően mo ti vál tan el sa já tí ta ni s visszaad ni (Me ző
2010). Ter mé sze te sen az itt em lí tet te ken kí vül más jel le gű „gyen ge sé gek” is le-
 het nek, pél dául: az ész le lés, a fi gye lem, a me mó ria, a fo gal mi és a prob lé ma -
megol dó gon dol ko dás za va ra vagy meg ké sett fej lő dé se, az ér dek lő dés ko rai be-
 szű kü lé se más te rü le tek fe lé, vagy akár rész ké pes ségza va rok. A szo ciá lis gát lás,
szo ron gás ugyanilyen aka dályt je lent het a mű vé szi kar rier szá má ra. „Spe ci fi ku -
san nem mű vé sze ti te het sé gek” (pél dául ma te ma ti kai, iro dal mi, sport- stb. te-
 het sé gek) ese té ben a fent em lí tett te rü le tek is je lent he tik a „gyen ge ol dalt”. Ha
ép pen a kép ző mű vé sze ti te rü let szen ved csor bát ese tük ben, s ezt nem si ke rül
kom pen zál ni, ak kor ta lán a jö vő nagy No bel-dí jas ma te ma ti ku sát fosz tot tuk
meg a mű él ve zet és a mű al ko tás örö mé től, a mű vé sze tek ad ta ki kap cso ló dás tól,
ér zel mi és gon do la ti fel töl tés le he tő sé gé től. Holott: „A fes té szet tu laj don kép pen
ma te ma ti ka” – a pointillista Seaurat fel fo gá sa (Ara di 1964, p. 24).

A kö vet ke ző kér dé sek me rül nek fel e té ma kör rel kap cso lat ban:
a) Ho gyan ál la pít ha tó meg, hogy mit te kint he tünk a te het ség gel össze füg gő

gyen ge ol dal nak? Két fé le mó don. Elő ször is elő for dul hat, hogy a hiá nyos -
sá got nem le het nem ész re ven ni, annyi ra nyil ván va ló (pl. „resz ke teg vo-
 nal ve ze tés”, „bá tor ta lan ság”). Má sod szor pe dig pe da gó giai és pszi cho-
 ló giai mód sze rek kel meg pró bál juk fel tár ni az ál ta lá nos in tel lek tuá lis 
ké pes sé gek, a „mű vé sze ti” ké pes sé gek, a ta nu lá si stra té giák és tech ni kák,
va la mint mo ti vá ciók stb. ál la po tát, s ki szűr jük a ta nu ló egyé ni át la gá tól
el ma ra dó te rü le te ket. Hoz zá te szem: saj nos még a legkörültekintőbb
(a hu mán ké pes sé gek és egyé ni tu laj don sá gok nagy szá mát felöle lő leg tá -
gabb) vizs gá lat ese tén is szá mol nunk kell a le he tő ség gel: nem for dí tot -
tunk va la mely – le het csak az adott ta nu ló ese té ben – lé nye ges te rü let re
kel lő fi gyel met, s nem tér ké pez tük fel azt… E te rü let ta lán nem is az is ko -
lai évek so rán lesz do mi náns vissza tar tó erő (hi szen ott le het, hogy fel sem
tűnt, vagy nem is ha tott az is ko lai tel je sít mény re), ha nem ké sőbb, az is ko -
lán kí vü li kö rül mé nyek kö zött. Tény ként kell te hát el fo gad nunk: a leg-
 több, amit te he tünk, hogy lel ki is me re tünk höz és le he tő sé geink hez ké pest
se gí tünk. És ez na gyon-na gyon sok! 

b) Ho gyan kom pen zál ha tó (fej leszt he tő vagy he lyet te sít he tő) a gyen ge ol -
dal? A vá lasz vi szony lag egy sze rű: 1. az ál ta lunk (sa ját sze mé lyünk, mun-
 ka kö zön sé günk, in téz mé nyünk stb. ál tal) ki dol go zott prog ram sze rint
egyé ni, cso port, osz tály stb. sze rin ti diffe ren ciált ok ta tás-ne ve lés ke re té -
ben; 2. „kül ső” szak szol gá la tok, szak em be rek be vo ná sá val.

Az erős ol dal tól füg get len te rü let fej lesz té se: ez tör té nik olyan cso por tok ese té -
ben pél dául, aki ket va la mely ál ta lá nos vagy spe ci fi kus te het ség te rü let is mer te tő -
je gyei alap ján vá lo gat tak össze (pél dául ki vá ló mű vé szi ké pes sé gek és ér dek lő -



38
Mező Ferenc

dés), ezt kö ve tően azon ban a gon do zás olyan te rü le ten tör té nik, ame lyek ben a
cso port ala kí tó is mer te tő je gyek je len ték te le nek (Feger 1993; lásd még: Ba logh–
Dá vid 2002). Elő for dul hat te hát, hogy a rajz „arisztoszait”, leg jobb jait ma te ma ti -
ká ban, tánc ban vagy akár harc mű vé sze tek ben tá mo gat juk. Mi ér tel me van en -
nek? Bi zo nyá ra mind annyian is mer jük a „hó bor tos tu dós” szte reo tí piá ját, aki
csak a sa ját te rü le té ről tud be szél ni, gon dol kod ni, meg nyil vá nul ni – egy sí kú, be-
 szű kült, s tár sas kap cso la tai, va la mint egész sé gi ál la po ta is hagy kí ván niva lót
ma ga után. Ta lán sa ját is me rő seink kö zött is van „fa na ti kus szá mí tó gép-prog ra -
mo zó vagy -fel hasz ná ló” gyer mek vagy fel nőtt. Jel lem ző rá juk a ki vá ló in tel lek -
tuá lis tel je sít mény (vö. Renzulli há rom gyű rűs mo dell jé nek ké pes ség te rü le té vel),
meg szál lott mód já ra akár na pi 24 órá ban a mo ni tor előtt ülés (vö. Renzulli fel-
adat irán ti el kö te le zett ség, szor ga lom te rü le té vel), il let ve az újabb és újabb prog-
 ra mok, do ku men tu mok al ko tá sa és az eb ben ér zett já té kos öröm (vö. Renzulli
krea ti vi tás kri té riu má val). És jel lem ző rá juk pél dául a kortárskap cso la tok hiá -
nya, az el ma gá nyo so dás is, a be szű kü lés, a túl zott spe cia li zá ció. Ha son ló pél dák -
kal ta lál koz ha tunk a túl haj szolt, egy sí kú vá vá ló kép ző mű vé szek ese té ben is.
Nos, ezek megelő zé se a cél! Spe ci fi kus (mű vé sze ti tárgy ban) te het sé ge sek ese té -
ben ti pi ku san ilyen te rü le tek le het nek a spor tok (sza ba di dős vagy ver seny spor -
tok; egyé ni vagy még in kább csa pat spor tok), a „nem gya ko rolt” mű vé sze tek (te -
hát az iro da lom, a tánc vagy ze ne ese té ben a rajz, és for dít va), s vé gül a hu mán és
reál tu do má nyok (tör té ne lem, fi zi ka, ké mia, föld rajz, arc heo ló gia, pszi cho ló gia,
szo cio ló gia, csil la gá szat stb.) vi lá ga. „Spe ci fi ku san NEM mű vé sze ti te het sé gek”
ese té ben pe dig akár a kép ző mű vé szet is le het a cél te rü le tünk. Fon tos szem pont a
ta nu ló ön kén tes sé ge és be vo nó dá sa e prog ra mok ba. Az eről te tés töb bet árt,
mint hasz nál. Ér de mes olyan te rü let(ek)et ta lál ni, amely(ek) fe lé a ta nu ló kü lön -
ben is von zó dik, s bá to rí ta ni őt e te vé keny ség(ek) foly ta tá sá ra. E te rü le tek fej-
 lesz té se rész ben az is ko lán be lül mű kö dő fa kul tá ciók, szak kö rök, tu do má nyos
diák kö rök, sport kö rök ke re tein be lül old ha tók meg, rész ben pe dig az is ko lán kí-
 vü li kul tu rá lis és sport egye sü le tek, cé gek, szol gál ta tók (pl. Te het ség pon tok!) be-
 vo ná sá val. Kü lö nö sen hasznos le het, ha a te het sé ges ta nu lók mi nél több új te rü -
let tel is mer ked nek meg (fon tos: egyik ben sem kell tel je sít mé nye ket vár ni tő lük,
hi szen most nem a tel je sít mény, ha nem az új él mé nyek szer zé se a lé nyeg!), s a
kü lön bö ző te rü le te ken szer zett is me re te ket meg pró bál ják össze vet ni te het ség te -
rü le tük kel: mi lyen össze füg gé sek tár ha tóak fel pél dául a kép ző mű vé szet és a ta-
 nu ló hobbija (vagy: az egyes tan tár gyai) kö zött?

Lég kör ja ví tás: a ki ma gas lóan te het sé ges gye re kek né ha ar ról pa nasz kod nak,
hogy osz tá lyuk ban szo ciá li san el szi ge tel tek. Szo kat lan ér dek lő dé sük, oly kor kü-
 lön le ges is me re teik, ki vá ló osz tály za taik ré vén kí vül ál ló vá vál nak az osz tály ban,
ahol meglehet, hogy a mo to rok és a di vat a meg ha tá ro zó, vagy a kö zép sze rű ség
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do mi nál (Feger 1996; lásd még: Ba logh–Dá vid 2002). Min den ka masz szá má ra
na gyon fon tos a ba rá ti kap cso lat, ám a te het sé ges fia ta lo kat, ka ma szo kat pszi-
 cho ló giai lag kü lö nö sen meg ter hel he ti az, hogy a kortársaik vagy a ké pes ség sze-
 rin ti tár sak kö zött kell vá lasz ta niuk (Mönks–Boxtel 1996; Inántsy 2009). A te -
het sé ges gyer me kek társ vá lasz tá sá ra jel lem ző, hogy vagy hoz zá juk ha son ló
„ka li be rű” (ér dek lő dé sű és in tel li gen ciá jú), de idő sebb és na gyobb gyer me ke ket,
vagy ép pen tő lük in tel lek tuá li san gyen gébb gye re ke ket vá lasz ta nak ba rát nak.
Tár sas já té kok ra vagy be szél ge tés re az ilyen gyer me kek rend sze rint idő sebb és
ér de ke sebb gyer me ke ket vagy fel nőt te ket vá lasz ta nak, míg sza bad té ri te vé keny -
sé gei ket kor tár saik kal együtt vég zik (Terrasier 1993).

A krea tív gyer me kek jel lem zőit és vi sel ke dés mód jait ele mez ve olyan tu laj -
don sá gok is elő tűn nek (pél dául: fi zi kai lag és/vagy men tá li san túl sá go san ak tív;
„bosszan tóan kí ván csi” – ál lít ják gon do zói; fe le dé keny és szó ra ko zott; nem vesz
részt az osz tály te vé keny ség ben; tár sai kis sé fur csá nak ta lál ják; ma gá nyo san sze-
 ret dol goz ni; úgy tű nik, hogy lus tál ko dik vagy ál mo do zik, holott va ló já ban gon-
 dol ko zik; az órák alatt rend sze rint ki bá mul az ab la kon, de azért pon to san tud-
 ja, mi tör té nik az osz tály ban; ké pes más ként is csi nál ni a dol go kat, mint ahogy
azo kat ál ta lá ban szo kás; órák alatt raj zol gat a fü ze té be; nem tö rő dik an nak a kö-
 vet kez mé nyei vel, ha más képp néz ki, mint a töb biek), ame lyek sze mé lyes és szo-
 ciá lis prob lé mák for rá sai le het nek a gye rmek szá má ra (Davis–Rimm 1996 hi vat -
ko zik Torrance vizs gá la tá ra. A lis ta rész le te seb ben meg ta lál ha tó: Davis–Rimm
1996, 50–52). „A »lég kör ja ví tás« összes sé gé ben az osz tály ban ural ko dó szi tuá -
ció ra vo nat ko zik, és azt akar ja elér ni, hogy az át la got meg ha la dó ta nu ló a ma ga
gyors és több nyi re he lyes vá la szai val ne hogy el bá tor ta la nít sa a töb bie ket, vagy a
ta nárt bosszant sa azál tal, hogy a di dak ti kai kon cep ció ját túl gyor san át lát ta va la -
ki” (Feger 1993, p. 76).

Fegertől füg get le nül a to váb bi gya ko ri cé lo kat ne vez het jük még meg:

• ta nu lás fej lesz tés: pél dául az IPOO-minimum prog ram (Me ző 2010). Vagy
gon dol junk pél dául: a kép ző mű vé sze ti ér dek lő dés és a vi zuá lis ta nu lá si stí-
 lus kö zöt ti kap cso lat ra; a kép ző mű vé szet és gra fi kus áb rák kó do lá sá ra/de -
kó do lá sá ra; a kép ző mű vé szet sze rep le he tő sé gé re a ta nu lás hoz szük sé ges
alap ve tő kog ni tív ké pes sé gek fej lesz té sé ben; stb.;

• sze mé lyi ség fej lesz tés: érett, a tár sa da lom ba beil lesz ked ni tu dó sze mé lyek
„ér le lé se”;

• egész ség ne ve lés: az „ép test ben ép lé lek”, s in ver ze: az „ép lé lek ép test ben”
je gyé ben;

• pá lya orien tá ció: fel ké szí te ni ar ra a pá lya te rü let re, mely fe lé spe ci fi kus te-
 het sé ge alap ján ja va sol ha tó (pl. kép ző mű vész, kép ző mű vé sze ti tár gya kat
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ta ní tó ta nár, de ko ra tőr, rek lám szak em ber, for ma ter ve ző, di vat ter ve ző stb.
pá lyák ra);

• ki ma gas ló tel je sít mé nyek me ne dzse lé se: pub li ká lá si, kiál lí tá si, sze rep lé si,
ver seny zé si le he tő ség biz to sí tá sa;

• ké pes ség fej lesz tés, le xi ká lis és gya kor la ti is me re tek nyúj tá sa, mo ti vá lás stb.,
stb.

A kép ző mű vé szet és a te het ség gon do zás kap cso la ta két ol da lú: egy részt be-
 szél he tünk a kép ző mű vé sze ti té ren te het sé ge sek gon do zá sá ról; más részt gon-
 dol kod ha tunk ar ról is, hogy a kép ző mű vé sze tek mi ként hasz nál ha tók fel a más
te rü le ten te het sé ge sek gon do zá sá ban – vé gez zük el a 12. gya kor la tot!

12. gya kor lat.
Kép ző mű vé szet a tan tár gyak szol gá la tá ban

Cél: gon dol juk vé gig azt, hogy a kép ző mű vé sze ti ér dek lő dé sű ta nu lók ér dek lő dé si
kö rét ho gyan le het ne össze füg gés be hoz ni a köz is me re ti tan tár gyak kal an nak ér de ké -
ben, hogy ta nu lá si mo ti vá ció juk ja vul jon!
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 5 perc feladat megol dás + 14 perc meg vi ta tás = 20 perc

Inst ruk ció: Az aláb bi táb lá zat „Tan tárgy” ne vű osz lo pá ba ír junk fel 5 tet sző le gesen vá-
 lasz tott köz is me re ti tan tár gyat, majd mindegyik ese té ben ta lál juk ki, hogy mi lyen mó -
don le het ne a ta nu ló kép ző mű vé sze ti ér dek lő dé sét az adott tan tárgy ta nu lá sa irán ti
mo ti vá ció szol gá la tá ba ál lí ta ni? Min den tan tárgy ese té ben legalább há rom öt le tet pró-
 bál junk meg ki ta lál ni, s eze ket ír juk be a táb lá zat 1–3. osz lo pai nak tan tár gyak hoz kap-
 cso ló dó cel lái ba!

Tan tárgy A ta nu ló kép ző mű vé sze tek irán ti ér dek lő dé sét úgy hasz nál hat juk 
fel a tan tárgy ta nu lá sa irán ti mo ti vá ció erő sí té se cél já ból, hogy:…

1.

2.

3.

4.

5.
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Te het ség gon do zó prog ram tí pu sok. A te het sé ges ta nu lók szá má ra ki dol go zott
spe ciá lis tan ter vek mély sé gü ket, tem pó ju kat és a ta nu lók ki vá lasz tá sát il le tően
há rom nagy ka te gó riá ba so rol ha tóak:

• lép te tő, gyor sí tó jel le gű tan ter vek (acceleration),
• dú sí tó, gaz da gí tó jel le gű tan ter vek (enrichment),
• el kü lö ní té sen ala pu ló tan ter vek (separation). Az elkülönülő programokat

napjainkban már nem soroljuk a tehetséggondozó tantervek ketagóriá-
jába, korábbi szakirodalmakban azonban találkozhatunk ezzel a felfogással
– hasznosnak tartottuk jelen tanulmányban azonban röviden felvetni ezt 
a lehetőséget is. Napjainkban sokkal inkább az egyéni differenciálás for-
májában találkozunk e támakörrel, mely differenciálás lényege gyorsítás
és/vagy gazdagítás is lehet.

Lép te tés, gyor sí tás: a gyor sí tás (acceleration) a ta nu lás idő tar ta má nak a te het -
sé ges ta nu lók ké pes sé gei hez va ló hoz záiga zí tá sát je len ti. Az is ko lai kö ve tel mé -
nyek és a ké pes ség össze han go lá sá nak el ve ilyen ér te lem ben te hát azt je len ti,
hogy a te het sé ges ta nu lók kép zé si ide jét meg kell rö vi dí te ni (idé zi: Ranschburg
1993).

A gyor sí tás egy sze rű ér vek kel in do kol ha tó: a te het sé ges gyer me kek az „át lag -
hoz” mért ok ta tá si üte met las sú nak ta lál ják. Ér dek te len ség, una lom, ké sőbb vi-
 sel ke dé si prob lé mák, beil lesz ke dé si ne héz sé gek je lent kez het nek. A ha gyo má -
nyos curriculumok gya ko ri ele me az el sa já tí tott ele mi mű ve le tek sok szo ri
is mét lé se, be vé sé se, ami a te het sé ges gyer mek szá má ra fe les le ges és ne he zen to-
 le rál ha tó. Az in tel lek tuá lis te het ség ho lisz ti kus prob lé ma lá tá sa és gyak ran fej lett
in tuí ció ja miatt ele ve inadek vát szá má ra bi zo nyos felada tok nak a pe da gó gus ál -
tal ve zé relt össze te vők re bon tá sa, „lé pé sen kén ti” meg kö ze lí té se. A gyor sí tás
ügy vi te li és gaz da sá gi szem pont ból is ked ve ző a gaz da gí tás hoz, il let ve a szeg re -
gá ció hoz ké pest: nem kell új is ko lá kat épí te ni, új sze rű kör nye ze tet be ren dez ni,
kü lön le ges kép zett sé gű pe da gó gust és más szak ér tő ket al kal maz ni; csu pán meg-
en ged ni a gyer mek nek, hogy „idő előtt” fel sőbb osz tály ba lép jen (Habermann
1989b).

A gyor sí tás el len zői sze rint a te het sé ges gyer mek sa já tos di lem ma elé ke rül
(Habermann, 1989b, p. 298): kez det ben élet ko rát te kint ve sa ját ko rosz tá lyá nak
meg fe le lő, in tel lek tuá li san vi szont nem meg fe le lő kö zeg ben van, míg a gyor sí tás
(kü lö nö sen több év átug rá sa) után in tel lek tuá li san meg fe le lő, de szo ciá li san
nem meg fe le lő szá má ra a cso port. A ké pes sé gek ter ve zett, si ke res fej lő dé se mel-
 lett in ter per szo ná lis, emo cio ná lis, szo cia li zá ciós gon dok je lent kez het nek.

A gyor sí tá son be lül sok al ter na tí va lé te zik (lásd még: Tóth 1996, 50–51,
„Gyor sí tás” cí mű cik ke lyét!):
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• idő előt ti beis ko lá zás;
• osz tályát lé pés;
• olyan osz tá lyok szer ve zé se, ame lyek ben há rom év anya gát két év alatt tel je -

sí tik a ta nu lók;
• a te het sé ges ta nu lók a tel jes is ko lai idő alatt gyor sí tott ütem ben dol goz zák

fel az egész anya got;
• idő előt ti egye te mi ta nul má nyok meg kez dé se (is mert pél dául olyan ame ri -

kai gyor sí tó prog ram is, amely ha tár eset ben 9–11 éves gyer me kek egye te -
mi szin tű ma te ma ti kai kép zé sét is le he tő vé te szi… E rend szer egy ség be
fog lal ja a kö zép is ko lai gyor sí tást és az egye te mi, poszt gra duá lis fo ko za tok
sű rí tett el vég zé sé nek le he tő sé gét).

Ha zánk ban a több ször mó do sí tott 1993. évi LXXIX. tör vény (Köz ok ta tá si
Tör vény) 71. § (3) be kez dé sé ben biz to sít ja a gyor sí tás szá má ra a jo gi ala po kat:
„A ta nu ló az is ko la igaz ga tó já nak en ge dé lyé vel az is ko la két vagy több év fo lya -
má ra megál la pí tott ta nul má nyi kö ve tel mé nye ket egy tan év ben, il let ve az előírt -
nál rö vi debb idő alatt is tel je sít he t.” (Köz ok ta tá si Tör vény, 1994).

Dú sí tás, gaz da gí tás: „A dú sí tás (enrichment) nem az el sa já tí tás ide jét rö vi dí -
ti meg, ha nem olyan – re gu lá ris nál mé lyebb és át fo góbb – ta nu lá si ta pasz ta la -
tok ról gon dos ko dik a te het sé ges ta nu lók szá má ra, me lyek a gon dol ko dás nak és
a krea ti vi tás nak az át la gos nál jó val ma ga sabb szint jét igény lik, il let ve fej lesz tik”
(Ranschburg 1993, p. 31). Davis és Rimm (1996) hi vat ko zik Kaplanra, aki a kö-
 vet ke ző fel so ro lás ban mu tat ja be, „mi a dú sí tás, s mi nem az”:

• a ha gyo má nyos ta nu lá si ta pasz ta la tok bő ví té se és/vagy kiegé szí té se; de
nem a még több mun ka ál tal tör té nő túl ter he lés;

• pro duk tív gon dol ko dás (cél orien tált krea tív gon dol ko dás); de nem rep ro -
duk tív gon dol ko dás (a he lyes vá la szok meg ta nu lá sa);

• komp lex gon dol ko dás; de nem megeről te tőbb, fá radt sá go sabb, ke mé -
nyebb mun ka;

• fo gal mak és ál ta lá no sí tá sok meg ta nu lá sa; de nem csu pán ne vek, he lyek, té-
 nyek, szá mok tu dá sa;

• a ta nul tak fel hasz ná lá sa, al kal ma zá sa; de nem egy sze rű vissza kér de zé se;
• so kol da lúan asszo ciá ló, bel ső össze füg gé se ket fel tá ró ta nu lás; de nem egy

„el kü lö nült va ló ság” ta nu lá sa;
• a ta nu lók igé nyei re, szük ség le tei re, mo ti vált sá gá ra és együtt mű kö dé si

kész sé gé re ala po zott fej lesz tés; és nem egy ele mi szin tű, ok vet len, min den-
áron va ló, te kin tély el vű meg fe le lés;

• prob lé ma fel tá rás, -ke re sés ta nu lá sa; de nem a ta nár mo dell-kér dé sei nek
meg vá la szo lá sa;
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• kri ti kai ér té ke lés ta nu lá sa; de nem a „vak” el fo ga dá sé;
• an nak meg ta nu lá sa, hogy a dol gok mi lye nek le het nek vagy le het né nek; de

nem an nak ki zá ró la gos meg ta nu lá sa, hogy most mi lye nek;
• le he tő sé gek és jö vő be li ség át gon do lá sa; és nem csu pán a je len is me re te.

A dú sí tá si stra té giák le het nek (lásd még: Tóth 1996, 39–41, „Gaz da gí tás” és
41–43, „Gaz da gí tá si triász” cik ke lyeit!):

• ön ál ló ta nu lás és ön ál ló projektek;
• ta nu lá si köz pon tok, „mű he lyek”;
• uta zá sok, ki rán du lá sok;
• szom ba ti, il let ve nyá ri prog ra mok;
• jö vő be ni prob lé ma megol dá sát cél zó ver seny;
• szel le mi olim piák prog ram ja.

A dú sí tó prog ram tar tal ma mi nél ér de ke sebb le gyen, pl.: re pü lés tan, mű vé -
sze tek, csil la gá szat, óceán ku ta tás, pa ra pszi cho ló gia, tu do mány- és kul túr tör té -
net, tőzs de, TV-pro duk ció stb. Ki vá ló dú sí tó prog ra mot le het va rá zsol ni az is ko -
la új ság-írás ból, -szer kesz tés ből, -kiadás ból! A dú sí tás és a gyor sí tás vi szo nyá val
kap cso lat ban Keating (1979, idé zi: Ranschburg 1993, p. 31) ál lás pont ját ér de mes
megem lí te ni: „A meg gon do lat lan gyor sí tás ár tal mas le het és a ter ve zés nél kül
vég re haj tott dú sí tás egy sze rűen fá rasz tó több let mun ká vá vál hat a gye rek szá má -
ra. Ugyanak kor a jó gyor sí tás min dig gaz da gít ja is a ta nu lók is me ret anya gát és
az ala pos dú sí tó prog ra mok min dig elő re moz dít ják az új és fon tos ta na nyag el-
 sa já tí tá sát – kö vet ke zés képp gyor sí tó jel le gűek.”

Diffe ren ciá lás: a diffe ren ciá lás során a tanuló egyéni jellemzőit figyelembe
vevő fejlesztés történik meg (amely gyorsító és/vagy gazdagító programeleme-
ket tartalmaz). En nek si ke re há rom dol gon mú lik (Ranschburg 1993):

• a ta nu lók (ér dek lő dés re és ké pes sé gek re ala po zott) gon dos vizs gá la ta,
• a gye re kek meg fe le lő mo ti vá ciós szint je a prog ram tel je sí té sé re,
• a pe da gó gus ma gas szin tű szak tár gyi tu dá sa, va la mint fel ké szült sé ge a te-

 het sé ges gye re kek kel va ló fog lal ko zás ra.

A diffe ren ciá lás a kö vet ke ző szin te ken tör tén het:
• in di vi duá lis szin ten (egy-egy gye rek ese té ben),
• kis cso port szin ten (2–10 ta nu ló ese té ben),
• is ko lai osz tály szin ten (pl. ma gyar ta go za tos osz tály szer ve zé se),
• in téz mé nyi szin ten (pl. ta go za tos vagy spe ciá lis – ba lett-, ze ne-, mű vé sze ti

stb. – is ko la ala pí tá sa).
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Ed dig szer zett is me re teink alap ján vá zol junk fel egy kép ző mű vé sze ti te het -
ség gon do zó prog ra mot! A 14. gya kor lat a Te het ség pon tok tól mi ni má li san el várt
te het ség gon do zás ra vo nat ko zó in for má ciók rend sze re zé sé re szol gál.

13. gya kor lat.
Ér vek és el lenér vek gyűj té se te het ség gon do zó prog ram tí pu sok kal kap cso lat ban

Cél: a te het ség gon do zó prog ram tí pu sok mel lett/el len szó ló ér vek gyűj té se
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 2 perc feladat megol dás + 2 perc meg vi ta tás = 5 perc

Inst ruk ció: Gon dol kod junk el azon, mi lyen ér vek és el lenér vek gyűjt he tők az aláb bi
te het ség gon do zó prog ram tí pu sok kal kap cso lat ban!

Mód szer Érv El lenérv

Gyor sí tás

Gaz da gí tás

Diffe ren ciá lás
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14. gya kor lat.
Rend sze rez zük kép ző mű vé sze ti te het ség azo no sí tás ra vo nat ko zó gya kor la tun kat!

Cél: egy fik tív, kép ző mű vé sze ti te het ség gon do zó prog ram össze fog la lá sa a Te het ség -
pon tok tól el várt mi ni mum szin ten
Szük sé ges esz köz: pa pír, író esz köz
Idő tar tam: 1 perc inst ruk ció + 15 perc feladat megol dás + 14 perc meg vi ta tás = 30 perc

Inst ruk ció: Tölt sük ki az aláb bi űr la pot!

A Tehetségpont által megnevezett ...-ik számú tehetségterület:  ...............................................
A Tehetségpont-akkreditáció során figyelembe vehető tehetségterület (jelölje X-szel!):

 logikai-matematikai   természeti   nyelvészeti   testi-kinesztetikus
 térbeli-vizuális   zenei   interperszonális   intraperszonális

A tehetséggondozó tevékenység neve:    ...........................................................................................................
A tehetséggondozó tevékenység célja:   ............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
A gondozott személyek jellemzői (pl. életkor, iskolai végzettség, a beválasztáskor figyelembe vett 
jellemzőik stb. alapján):   ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
X-szel jelölje az igaz választ (szükség esetén egészítse ki a kipontozott szövegrészeket):

 egyéni munkaforma   csoportos munkaforma jellemző. Ideális létszám: ..... fő/csoport

X-szel jelölje az igaz választ (szükség esetén egészítse ki a kipontozott szövegrészeket):

 kevesebb mint 30 óra   30 vagy több óra időtartamú. Mennyi? ..............................................

A tehetséggondozó tevékenység módszerei, témakörei:   ............................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
A tehetséggondozó tevékenység hatását bizonyítja:   ..................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

A múlt évben, illetve az idén megvalósult ilyen jellegű tehetséggondozó tevékenység adatai:

N Dátum Helyszín

Részt vevő 
személyek 

száma  
(fő)

Hatás- 
vizsgálat 

eredménye

Megjegyzések a hatásvizsgálat 
eredményéhez

(pl. magyarázatok; léteznek-e hozzáférhető 
jegyzőkönyvek; publikált tanulmányok 

bibliográfiai adatai; stb.)



ÖSSZE FOG LA LÁS

A te het ség gon do zás ra le he tő ség van akár a mű vé sze ti órá kon, akár azo kon kí vül
is – a mű vé sze ti tár gyak ban ki vá ló ta nu lók ese té ben éppúgy, mint a más tár-
 gyak ban te het sé ges ta nu lók ese té ben. Lé nye ges megér te ni és meg je gyez ni: a te-
 het ség gon do zás nem csak az ún. „erős ol dal” tá mo ga tá sát je lent he ti, ha nem akár
a te het ség gel össze nem füg gő te rü le tek mű ve lé sét is. Ez vi szont an nak tu da to su -
lá sá val kell jár jon, hogy a kép ző mű vé sze ti órák sem csak a fes tő- és szob rász-,
gra fi kus- stb. pa lán ták szá má ra fon to sak, ha nem ugyanolyan lé nye ge sek az if jú
ma tekzse nik, köl tőgé niu szok, él spor to lók szá má ra is. A te het ség gon do zás tág
ka te gó riá ja ma gá ba fog lal ja a ké pes ség fej lesz tést, a sze mé lyi ség fej lesz tést, a
gyer mek- és if jú ság vé del met, a bűn megelő zést, a „lég kör ja ví tást” és a kö zös ség -
be il lesz ke dés elő se gí té sét, a tár sas tá masz nyúj tá sát is. Össze fog la lás kép pen
meg kí sér lek konk rét vá la szo kat ad ni né hány, a te het ség gon do zás és a mű vé sze -
tek kap cso lat rend sze ré ben fel me rü lő konk rét kér dés re (vö. 1. gya kor lat tal!):

Igaz az, hogy a te het sé ges ta nu ló min den ben – így a rajz gya kor lá sá -
ban is – je les ke dik, ki tű nik a töb biek kö zül? NEM. Van nak so kol da -
lú te het sé gek (pl. Leo nar do da Vinci), s van nak spe cia lis ták, akik
csak egy adott te rü le ten jók. A rajz te rén te het sé ges ta nu ló nak akár
gond jaik is le het nek pl. a ma te ma ti ka ta nu lá sá val; s for dít va: az ide-
 gen nyelv ben, a lab da rú gás ban vagy az atom fi zi ká ban je les ke dő te-
 het sé ge sek nek le het nek akár a mű vé sze ti tár gyak kal is gond jaik.

Te het sé ges nek te kint he tünk-e egy „raj zo lás ra jó for mán kép te len” ta-
 nu lót? Ter mé sze te sen IGEN és NEM… Va ló szí nű leg nem te kint -
het jük te het sé ges nek a rajz te rén, de vi lág szín vo na lú, ki ma gas ló
tel je sít mé nye ket ér het el pl. a ma te ma ti ká ban, spor tok ban stb.

Kép ző mű vé sze ti tár gya(ka)t ok ta tó ta nár ként le het-e va la mi lyen
sze re pem a fi zi ká ban, ma te ma ti ká ban, bio ló giá ban, tol las lab dá ban,
kony ha mű vé szet ben stb. kiemel ke dő ta nu lók te het ség gon do zá sá ban?
IGEN, fel tét le nül! Nem is akár mek ko ra szerep há rul ránk: meg kell
ta ní ta nunk a más te rü le ten is te het sé ges ta nu lót, ha nem is ki vá ló
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szin ten, de a hét köz na pi érint ke zé sek hez szük sé ges szin ten áb rá kat
al kot ni és ér tel mez ni, a mű él ve ze tet átél ni!

Ha rá né zek egy osz tály ra, meg vizs gá lom ma ga tar tás be li, szor gal mi
és ta nul má nyi je gyei ket, ak kor rög tön meg tu dom ál la pí ta ni, ki te-
 het sé ges és ki nem az? NEM, hi szen 1. az osz tály za tok a tel je sít -
mény nek meg le he tő sen rossz fok mé rői; 2. az alul tel je sí tő te het sé -
ges ta nu lók gyak ran nem csak alulteljesítnek és „szor gal mat la nok”,
de rosszak is (eb ből per sze nem az kö vet ke zik, hogy mi nél rosszabb
és lus tább va la ki, an nál te het sé ge sebb!); 3. a ti pi kus „jó diá kok”
akár át la gos, ám na gyon jól vi sel ke dő, a ta nul ta kat me cha ni ku san
rög zí tők, ke vés bé krea tí vak is le het nek („is ko lai te het sé gek”); 4.
sok kal több fé le te rü le ten le het az em ber te het sé ges, mint amit is ko -
lai kör nye zet ben osz tály za tok kal vagy meg fi gye lé sek kel azo no sí ta -
ni tud nánk; 5. van nak em be rek, akik is ko lásko ruk ban ti pi ku san te-
 het ség te len nek tűn nek, s fel nőtt ko ruk ban nagy tel je sít mé nyek re
ké pe sek; s for dít va: az is ko lai te het sé gek nem min dig vi szik sok ra
az élet ben.

Le het-e ta nu lás ban aka dá lyo zott vagy ér tel mi aka dá lyo zott em ber
te het sé ges? IGEN. Per sze va ló szí nű leg nem in tel lek tuá lis té ren fog
kiemel ke dően tel je sí te ni, ha nem olyan te rü le ten, ahol in tel lek tuá -
lis de fi cit je el le né re is ké pes ered mé nye ket elér ni. (Hoz zá té ve: e
kér dés re igen nel csak ak kor vá la szol ha tunk, ha te het ség kon cep -
ciónk túl lé pett Terman meg kö ze lí té sén – ti., a ki ma gas ló in tel lek -
tust nem te kint jük a te het ség kri té riu má nak… Lásd: a Terman-
koncepcióról szó ló részt!)

Le het nek-e a te het sé ges ta nu lók nak beil lesz ke dé si ne héz sé geik?
IGEN, le het nek. Kü lö nö sen, ha el nem fo ga dás ba üt köz nek; ha
kortársaik kö zé kény sze rít ve nem ta lál nak hoz zá juk kel lően in tel li -
gens be széd part nert; ha szé gyel lik, hogy ők má sok, mint a tár saik;
ha spe cia li zált ér dek lő dé sük (pl. a szá mí tó gé pes gra fi ka vagy ze ne,
a bo ta ni ka vagy bár mi lyen más ma gá nyo san is vé gez he tő te vé -
keny ség) na pi 24 órá ju kat le kö ti úgy, hogy nem csak in ni, en ni és
alud ni fe lej te nek el né ha, de tár sas kör nye ze tük ről is na po kig meg-
 fe led kez nek.

�
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Leg vé gül Pé csi Gé za (1989, p. 6) gon do la tai ra sze ret ném fel hív ni a fi gyel met
a mű vé sze tek te het ség gon do zás ban be töl tött sze re pé vel kap cso lat ban: „A mai
em ber a tech ni ka bű vö le té ben él. Cso dál ja az űr ra ké tá kat, ámu lat ba ej ti az elekt-
 ro ni ka mik ro vi lá ga, és ezek től vár ja éle té nek jobb ra for du lá sát. Ta lán van is eb -
ben az óhaj tás ban va la mi, de ne fe led jük, a gö rög ere de tű techné szó nem csak
mes ter ség be li tu dást, ha nem mű vé sze tet is je lent. S ha a tu dás és a mű vé szet
egyen sú lya meg bil len, zsák ut cá ba jut hat az egyéb ként ren de zett lel ki, sőt anya gi
lé tünk is.”
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Kiss Papp Csil la

II. 
VI ZUÁ LIS TE HET SÉG GON DO ZÁS





1. BE VE ZE TÉS

Eb ben a fe je zet ben a vi zuá lis te het ség te rü let né hány fel ve tő dő kér dé sé ről szó-
 lunk az ál ta lá nos jel lem zők től a gyer me kek vi zuá lis gon dol ko dá sán, fej lő dé sén
át, továbbá a prob lé más hely ze tek re is ke re sünk vá la szo kat, megol dá so kat. Az
ál ta lá nos te het ség mo del leket, a Renzulli, Mönks vagy Czeizel ál tal meg ne ve zett
te het sé get meg ha tá ro zó össze te vők a kö vet ke zők:

• át la gon felüli ké pes ség (tar tal maz za az ál ta lá nos és a spe ciá lis ké pes sé ge ket
egyaránt),

• feladat irán ti el kö te le zett ség (a lel ke se dés ki fe je ző je),
• krea ti vi tás (át fo gó fo ga lom ként az emi nens re ér ten dő).

Renzulli mo dell jé ben ön ál ló, spe ciá lis te rü let ként je le nik meg a vi zuá lis te-
 het ség te rü let (Ba logh L. 2004).

A te het ség gon do zás ki hí vás, a mód sze rek meg vá lasz tá sa, a meg fe le lő ter he -
lés fon tos a gyer me kek fej lő dé se szem pont já ból, a te het sé ges gyer me kek fej lesz -
té sé nek pe dig ez a meg ha tá ro zó ja. Ha ezt nem kap ják meg, ak kor alulellátott 
te het sé gek ről be szé lünk, akik ké pes sé geik hez ké pest alul tel je sí te nek. A pe da gó -
gu sok nak, is ko lá nak eb ben van a leg na gyobb fe le lős sé ge. Elő for dul hat az is,
hogy a te het sé ges gyer me kek rész ké pes ségza va rok kal ren del kez nek, így fej lesz -
té sük még össze tet tebb feladat nak ígér ke zik. Nem rit ka, hogy kiemel ke dő ké-
 pes sé geik a za va rok for rá sa is egy ben (pl. a gyors gon dol ko dás miatt tü rel met -
le nek, ami ki hat hat a tár sas, kö zös sé gi kap cso la taik ra). A te het ség gon do zó
pe da gó gus nak, az is ko lai kon cep ció nak is fel kell ké szül ni ezek re a ki hí vá sok ra,
hogy idő előtt ne tűn je nek el te het sé gek.

Mi az is ko la és a ta ná rok felada ta?

� Fel fe dez ni
� Gon doz ni
� Fej lesz te ni
� Ki bon ta ni
(Ba logh 2004)
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Az egy sze rű ség el le né re sok a fel me rü lő kér dés. Ho gyan fe dez zük fel a te het -
ség ígé re te ket? Ho gyan gon doz zuk a te het sé ges gyer me ke ket? Ho gyan, mi lyen a
ha té kony fej lesz tőmun ka? Mi lyen mód sze rek kel, mi lyen felada tok kal le het ki-
 bon ta ni a spe ciá lis ké pes sé gek kel ren del ke ző gyer me kek te het sé gét? Kik azok,
akik hi te le sen azo no sít hat ják a te het ség ígé re tet?

A te het ség mo del lek se gí tet tek ab ban, hogy de fi niál ni le hes sen a te het sé get,
ma gya ráz ni a ter mé sze tét. Sok eset ben a fej lesz tés le he tő sé gét is hang sú lyoz ták,
azon ban sok szor olyan té nye zők is meg ha tá roz zák a te het sé get, ame lye ket nem
tu dunk be fo lyá sol ni.

Ez a fe je zet egy spe ciá lis te het ség te rü let re jel lem ző sa já tos sá go kat tér ké pez
fel és ke res vá la szo kat a kép ző mű vé sze ti te het ség gon do zás ban fel me rü lő ál ta lá -
nos és spe ciá lis kér dé sek re.



2. A VI ZUÁ LIS TE HET SÉG GON DO ZÁS ÖSSZE TETT
KÉR DÉ SEI

2. 1. A kép ző mű vé sze ti te het ség ről ál ta lá ban

A vi zuá lis vagy kép ző mű vé sze ti te het ség ről, sa já tos sá gá nak kö szön he tően, so -
kan sok fé le ál lás fog la lást fo gal maz nak meg, en nek el le né re a szak iro da lom ban
mégis ne he zen de fi niál ha tó te het ség te rü let ről van szó, mert a gyer mek kor tól va-
 la mi lyen pro duk tum kap cso ló dik a gyer me kek raj zi tel je sít mé nyé hez, és az el ké -
szült mun ka szub jek tí ven ugyan, de átesik egy szű rön. Vé le ményt fo gal maz meg
az al ko tó, az is ko la vagy óvo da társ, a ta ní tó, a szü lő, a ba rát stb. A vé le mé nyek
na gyon sok szor össze füg ge nek az zal, aki al kot ja azo kat, és tük rö ző dik ben nük
az al ko tó val össze füg gő vi szony rend szer is. Mi re a gyer me kek meg fo gal maz zák
azt a dön tést, hogy mi vel sze ret né nek fog lal koz ni, ad dig ra a fel nőttkor ban raj zi
tel je sít mé nyük ről több in for má ció van a bir to kuk ban.

Fel ve tő dik a kér dés, hogy va ló ban te het sé ges-e a gyer mek? Ho gyan le het fel-
is mer ni, de fi niál ni a vi zuá lis te het sé get?

A gyer mek raj zok esz té ti kai ér té ke és bá ja el le né re a mű vé sze ti te het ség ko rai
meg nyil vá nu lá sa vi szony lag rit ka. Ez a spe ciá lis te het ség te rü let alap ve tően nem
mér he tő in tel li gen cia tesz tek kel, mint szá mos (ma te ma ti kai, ze nei, nyel vi stb.)
te het ség te rü let. Az el múlt idő szak ban ta lál ko zunk olyan ku ta tá sok kal is, ame-
 lyek az intelligenciatesztekkel nem mérhető kiemel ke dő tel je sít mé nyek kel és ké-
 pes sé gek kel fog lal koz nak.

A tu do mány ban, mű vé sze ti ág ban vagy egyéb te rü le te ken kell, hogy meg mu -
tat koz zon és a tel je sít mény ben is meg je len jen a kiemel ke dő ké pes ség, hi vat ko -
zik Winner–Martinora Gyarmathy Éva (Gyarmathy www.oki.hu).

A ku ta tók je len tős ré sze a fej lő dés lé lek tan és a gyer mek kli ni ka te rü le tén ke-
 resz tül kö ze lí tik meg és vizs gál ják a kép ző mű vé sze ti te het sé get. A ké pes sé gek
ala ku lá sá hoz kö tik az azo no sí tást. Gyarmathy sze rint a te het sé gek ar ról is mer -
he tőek fel, hogy raj zaik gyer mek ko ruk ban is rea lisz ti ku sak, komp le xek és struk-
 tu rál tak. Az is ko lás kor ral a va ló ság áb rá zo lá sa irán ti vágy is meg je le nik, mert a
kéz ügyes ség gel az in tel lek tuá lis fej lő dés is be kö vet ke zik (Gyarmathy 2002b). Et -
től a pont tól a gyer me kek raj zai el ve szí tik az üde ki fe je ző ere jü ket és fel sza ba dult
for ma kép zé sü ket. Az is ko la bi zony sok eset ben víz vá lasz tó, a fej lő dés sel sok po-
 zi tí vum is együtt jár, vi szont las san el ve szik a já ték örö me is.



58
Kiss Papp Csilla

A vi zua li tás sal fog lal ko zó szak em be rek, akik a gyer me kek raj zait vizs gál ják,
azon az ál lás pon ton áll nak, hogy va ló já ban a ki sis ko lás kor kö ze péig nem sza-
 bad na di rekt mó don be le szól ni, meg ha tá roz ni a gyer me kek for ma kép zé sét,
mert a spon tán fej lő dés sel ez úgyis átala kul, vi szont a fé le lem, az el ron tot tam él-
 mé nye kés lel tet he tő, ezál tal az al ko tás ösz tön sze rű meg nyi lat ko zá sa nem vá lik
gör csös tel je sít mény kény szer ré. Rész ben az is ko la, rész ben pe dig az élet ko ri sa-
 já tos sá gok miatt még a te het sé ge sebb gyer me kek is el ve szí tik azt a sza bad al ko -
tói ked vet és ön fe ledt sé get, ami az is ko lás kor előt ti kor szak ra jel lem ző.

A ki sis ko lás kor vé ge fe lé elér ke zik a rea lisz ti kus áb rá zo lás ra va ló tö rek vés
ide je, ek kor már ki tűn het egy-egy kép ző mű vé sze ti te het ség ígé ret, mert míg a
kortársak kö zül né há nyan rit káb ban raj zol nak, vagy ke vés bé ki tar tóak, ad dig
né hány gyer mek pon to san az zal fog kü lön böz ni a töb biek től, hogy ki tar tó, és
nem hagy alább a rajz irán ti al ko tó ked ve; ezál tal a ké pes sé gei ben is erő tel je seb -
ben fog fej lőd ni tár sai hoz ké pest. Fej lő dik az arány ér zé ke, meg fi gye lő ké pes sé ge,
min ta kész le te, kom po ná lókész sé ge, tér ér zé ke, moz gás áb rá zo lá sa is.

Eb ben az élet kor ban sa já to san ala kul a gyer me kek stí lu sa is, ké pe sek az ön ál -
ló, csak rá juk jel lem ző egyé ni vo ná sok kiala kí tá sá ra. „A kon ven cio na li tás előt ti
fá zis és a kon ven cio na li tás fá zi sa mind az át la gos, mind a te het sé ges gyer me kek -
nél meg van, de a kon ven cio na li tás utá ni fá zist csak a mű vé szek érik el” (Win-
ner–Martino 1993; hi vat ko zik a ku ta tók ra Gyarmathy 2002a, b).

A fel ső ta go za tos kor ban egy osz tály ból már csak ke ve sen fog lal koz nak ér-
 dek lő dés szin ten a rajz zal. Le het sé ges, hogy ez egy ben te het ség vesz tés sel is
együtt jár. A ke vés nek mond ha tó ér dek lő dő ből pe dig ará nyait te kint ve még 
ke ve sebb az, aki nél pá lya vá lasz tás ban is dön tő sze re pet ját szik a rajz. Ta pasz ta la -
tom alap ján egy 30 fős osz tály ma xi mum 10%-a mu tat ér dek lő dést a kép ző -
mű vé sze ti pá lya orien tá ció fe lé an nak el le né re, hogy a bel ső igény, a sze mé lyi ség -
fej lő dést meg ha tá ro zó biz ton sá gi igény erős a ta nu lók legalább 30%-a te kin te té -
ben.

A szí ve sen és kedv vel raj zo lók kö zül so kan van nak olya nok, akik jól ér zik
ma gu kat raj zo lás köz ben, akik nem a megol dan dó vi zuá lis prob lé ma „meg fej té -
sén” fá ra doz nak, ha nem a lel ki fej lő dé sük egy meg bíz ha tó szi ge té nek te kin tik a
raj zot, aho vá jó el vo nul ni, meg nyug ta tó ott elidőz ni. Az ér zé keny lel kü le tű gyer-
 me kek egy át la gos ér dek lő dé sű kö zös ség ben ne he zen ta lál ják a he lyü ket, és ez
még in kább a rajz irá nyá ba te re li őket, so kan kö zü lük be fe lé for du lók, be fe lé élők
lesz nek.

A 12–13. élet év kö rül a gyer me kek is mét egy nagy vál to zá son es nek át, az iga-
 zán ki tar tóak ek kor már meg csil lant ják iga zi tu dá su kat. So kat foglakoznak a
rajz zal és a kép ző mű vé szet tel. A mű vé szet irán ti ér dek lő dé sük szé le se dik, nyi-
 tot tak lesz nek a múlt nagy tel je sít mé nyei vel szem ben, el kez de nek kiál lí tá sok ra,
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mű vé sze ti prog ra mok ra jár ni és ke re sik azok nak a tár sa sá gát, akik ha son ló ér-
 dek lő dést mu tat nak, mint ők.

A kép ző mű vé sze ti te het ség er re az idő re már ki tű nik a kor cso port já ból, sőt a
ha son ló ér dek lő dést mu ta tó tár saik kö zül is. E gyer me kek kö zül lesz nek olya-
 nok, akik a kö zép is ko lai pá lya vá lasz tás kor tu da to san eb be az irány ba ha lad nak,
és per sze ta lál ko zunk olya nok kal is, akik a szü leik vagy más ok miatt vá lasz ta nak
et től a te rü let től el té rő is ko lát.

A ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy a ta nu lók a ké sőb biek ben (18–20 éve sen)
vissza tér nek eh hez a spe ciá lis te rü let hez. Azok ra a ta nu lók ra vo nat ko zik ez, akik
ko ráb ban nem ilyen irány ban ta nul tak to vább, mert az ér dek lő dé sük ezen a te-
 rü le ten erő sebb nek mu tat ko zik az egy ko ri vá lasz tá suk nál. A ké sőb biek ben a
szü lők is be lát ják, hogy az egyé ni ség alap ján kell a to váb biak ban a fia ta lok éle tét
se gí te ni, így nagy esély van ar ra, hogy a „hosszú” utat be járt if jak a ké sőb biek ben
élet hi va tás sze rűen ve gye nek rész a mű vé szet ben. Ezek nek a fia ta lok nak a ki tar -
tá sa és a mo ti vált sá ga erő sebb volt a csa lád és a kör nye zet el vá rá sai val szem ben.
Itt kell szól ni azok ról a ta nu lók ról is, akik ugyan a spe ciá lis kép zést vá lasz tot ták,
de mo ti vált sá guk nem volt olyan erős, hogy a ké sőb bi pá lya vá lasz tás nál ez meg-
 ha tá ro zó le gyen. Te hát a to vább ta nu lás még nem ga ran cia a mű vé sze ti élet ben
va ló ér vé nye sü lés hez.

A 16–17 éves kor kö rül is mé tel ten ta pasz tal ha tó egy krí zisidő szak, mi nek kö-
 vet kez té ben a kel lő kép pen mo ti vál tak ki tar tóan fej lesz tik a tu dá su kat, egy re
töb bet és töb bet fog lal koz nak ez zel a te vé keny ség gel, ön ál ló mun ká kat is ké szí -
te nek, ver se nye ken, meg mé ret te té se ken, ön ál ló kiál lí tá so kon mu tat koz nak be.

A ko mo lyab ban fog lal ko zó, kép ző mű vé szet fe lé orien tá ló dó ta nu lók nál nem
rit ka a fej ben raj zo lás ké pes sé ge, ami azt je len ti, hogy min den ide jü ket ez zel a 
te rü let tel va ló fog lal ko zás sal töl tik. Az őket fog lal koz ta tó vi zuá lis prob lé ma
megol dá sá ra va ló tö rek vés erő sebb ná luk, ami nek kö vet kez té ben test ben je len
van nak az adott tér ben (más jel le gű tan óra, uta zás, csa lá di prog ram stb.), de
szel le mi leg egé szen más sal van nak el fog lal va. Sok eset ben a prob lé ma megol dá -
sa ugyan nem kö vet ke zik be, azon ban fej lő dik a szak mai gon dol ko dá suk, ami
jel zi a spe ciá lis te rü let irán ti el kö te le zett sé gü ket (Gyarmathy 2002a, b).

1980-ban Gardner ír ta le a mű vé szek esz té ti kai fej lő dé sét, amit U ala kú nak
te kin tett. Amíg a gyer me kek raj zai fris sek és új sze rűek, ad dig ez a ké sőb bi idő-
 szak ban ké szült raj zok ra már nem vo nat ko zik (Kárpáthi 2002). A rea lis ta áb rá -
zo lás ra va ló tö rek vés ide jén az át la gos ké pes sé gű ta nu lók rajz kész sé ge meg re ked
a tíz éves gyer me kek áb rá zo lá si szint jén. A mű vé szek vi szont ké pe sek ar ra, hogy
a rea lisz ti kus idő szak mun kái ban kész sé geik és ké pes sé geik bir to ká ban meg-
őriz zék a raj zi fris ses sé get és já té kos sá got.

A ké pei ken lát szik, hogy a kép ze le tü ket ma ga sabb szin ten en ge dik szár nyal -
ni, mi nek kö vet kez té ben a mun káik ban meg tud ják őriz ni az új sze rű sé get és a
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ki fe je ző erőt. Fel sza ba dul nak, és kiala kít ják sa ját stí lu su kat. A kép ző mű vé sze ti
te het sé gek raj zi fej lő dé se ugyanazo kat a fá zi so kat tük rö zi, mint a kortársak raj-
 zai, ami meg kü lön böz te ti őket az az, hogy eset le ge sen egy-egy al ko tói sza ka szon
ha ma rabb es nek át, így megelő zik tár sai kat. Ebben is van nak azon ban ki vé te lek,
pél dául a lap pan gó te het sé gek.

A kép ző mű vé sze ti te het sé gek raj zai ha ma rabb elérik a rea lisz ti kus fá zist,
amit a raj zo kon meg je le nő szá mos rész let bi zo nyít. Gardner sze rint elő for dul hat
az is, hogy a gyer me kek már há rom–négy éve sen ké pe sek a pers pek ti vi kus meg-
 je le ní tés re, mie lőtt azt va la ki el ma gya ráz ta vol na ne kik.

A kép ző mű vé sze ti te het ség a ké sőn de fi niál ha tó és felis mer he tő te het ség te -
rü le tek kö zé tar to zik, ezért az if jú ko rban meg mu tat ko zó te het sé gek rit kák.

Az ál ta lá nos ké pes sé gű te het sé ge sek ép pen „azért nem tud nak olyan ko rán
meg mu tat koz ni, mert más ké pes sé geik megaka dá lyoz zák a tisz tán rea lisz ti kus raj-
 zo lást. Egyéb ké pes sé geik fej lőd nek, a rajz azok kal együtt kell, hogy mű köd jön”
(Winner–Martino 1993 ku ta tá sai ra hi vat ko zik Gyarmathy 2002a, b).

Ki vé te les adott ság az a sors tól, ha fia tal kor ban ki tű nik tár sai kö zül az a gyer-
 mek, aki már ko moly tel je sít mé nye ket tud ma ga mö gött. A ki sis ko lás kor vé gén,
10 éves kor kö rül, ki vé te les ese tek ben már a nyol ca dik élet év ben is meg mu tat -
koz hat egy-egy kiemel ke dő ké pes sé gű gyer mek. Még a 8–10 éves ki ma gas ló tel-
 je sít mé nyű gyer me kek nél is be kö vet kez het visszaesés a ser dü lő kor ban, e krí zi -
sen túl ju tot tak vi szont rend sze rint a kép ző mű vé sze tet vá laszt ják a kö zép is ko lai
to vább ta nu lás so rán. A ze nei te het ség gel von ha tó pár hu zam en nél a te rü let nél
nem mérv adó, hi szen a ze nei te het sé gek kö zött is az előadói és nem a kom po ná -
lói ké pes ség te rü let tű nik elő ko ra gyer mek kor ban. Ér de kes össze füg gés van vi-
 szont a csa lád ban meg fi gyel he tő vi zuá lis ér zé keny ség te kin te té ben. Gyarmathy
Éva pub li ká ció já ból ki tű nik, hogy „A kép ző mű vé sze ti te het sé gek csa lád jai ban
min dig ta lál ha tó mű vész vagy kéz mű ves” (Goldsmith–Feldman 1989). Ez azért is
ér de kes le het, mert a csa lád ugyan a gyer mek fej lesz té sé ben köz vet le nül nem
vesz rész, vi szont köz ve tet ten hoz zá já rul egy-egy kis pik tor is ko lai vagy is ko lán
kí vü li te vé keny sé gé hez.

Mi vel a gyer me kek el ső sor ban a ma guk rend sze re sze rint fej lőd nek, ezért a
szü lők felada ta legin kább a le he tő ség biz to sí tá sa a gyer mek szá má ra: esz köz vá -
sár lás, szak kör, mú zeum pe da gó giai fog lal ko zás biz to sí tá sa. A mű vé sze tek iránt
ér zé keny fel nőt tek sok kal nyi tot tab bak gyer me keik ez irá nyú te vé keny sé gé -
vel szem ben, fi gye lik fej lő dé sü ket, és sok eset ben ta lál ko zunk menedzser szü-
 lők kel is, akik szin te bár mi re ké pe sek azért, hogy a gyer me ket a si ker irá nyá ba
te rel jék.

A mű vésszé vált gyer me kek ről a szü lők al bu mo kat ren dez get nek, gyer mek -
ko ri raj zo kat ka ta lo gi zál nak büsz ke sé gük nyo ma té ko sí tá sa vé gett. A mű vész
 szü lők vi szont sok eset ben nem vesz nek részt gyer me keik rajz ta ní tá sá ban, mert
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el fo gult ság ra hi vat koz nak, ke rü lik az eb ből ere dő csa lá di konflik tu so kat. Sok
eset ben nem sze ret né nek szem be sül ni gyer me kük nem túl kiemel ke dő tel je sít -
mé nyé vel, en nek megíté lé sét egy kül ső szem re bíz zák. Elő for dul azon ban el len -
pél da is, mert né hány szü lő a gyer mek fej lő dé sé nek az irá nyí tá sát sa ját kéz ben
sze ret né tar ta ni; van nak ese tek, ami kor a sa ját kar rier jü ket is beál doz zák az
adott pro jekt be. (Pszi cho ló giai szem pont ból most eze ket az ese te ket nem elem-
 zem.) Az vi szont ér zé kel he tő, hogy a gyer me kek ke re sik azon csa lád ta gok tár sa -
sá gát (szü lő, nagy bá csi, uno ka báty…), akik mű vé szek, hogy ezál tal is megerő sít -
sék, nyo ma té ko sít sák „kül de té sü ket”, el kö te le zett sé gü ket.

Azok ban a csa lá dok ban, ahol az ér dek lő dést alap ve tően nem ha tá roz za meg
a mű vé szet, ott elő for dul hat, hogy a te het ség egész egy sze rűen nem kap te ret,
mert nem kap megerő sí tést a gyer mek te vé keny sé ge. „Na jó-jó, de…” kez dő dő
hi vat ko zá sok a ké sőb biek ben sem múl nak el, mi vel a gyer mek nem kap ösz tön -
zést, ezért elő for dul hat, hogy a mo ti vált sá ga sem lesz át tö rő jel le gű, a te het ség
akár el is tűn het, a te het ség vesz tés nek ez ti pi kus je len sé ge le het.

A szak em be rek az ese tek nagy ré szé ben több nyi re az is ko lá ban nyúj tott tel je -
sít mé nye ket vizs gál ják, és a szak ma szin te egy han gúan vall ja, hogy az ok ta tás
több nyi re nem se gít, ha nem in kább ront a te het sé ge ken. Ér de kes el lent mon dás
ez. Eb ből is lát szik, hogy a kép ző mű vé sze ti te het sé gek gon do zá sa össze tett fel-
adat, ahol a gyer me kek fej lő dé sé nek fi gye lem mel kí sé ré se sok szor fon to sabb,
mint a di rekt irá nyí tás. Egy szer re kell a gyer me kek nél az ösz tö nös fej lő dés rit-
 mu sát ala kul ni hagy ni, és ugyanak kor ösz tön ző, mo ti vá ciót ébe ren őr ző pe da -
gó gus sá vál ni. A sza bad vá lasz tá sok meg tar tá sa a té ma vá lasz tás so rán már kel lő
ösz tön ző erő le het a gyer me kek szá má ra, er ről a ké sőb biek ben még szó lunk.
Gardner (1980) pub li ká ció já ban így fo gal maz: „a te het sé gek tar ta nak a mű vé -
sze ti ok ta tás tól, úgy gon dol ják, hogy az ilyen ok ta tás szük ség te len, és rom bol -
hat ja te het sé gü ket”.

Sloane és Sosniak (1985) vizs gá la ta megerő sí ti a fent em lí tett megál la pí tást,
mi sze rint: szob rász mű vé szek élet út ját vizs gál ták, „és kö zü lük egyet len egy sem
akadt, aki bár mi jót mon dott vol na a hi va ta los mű vé sze ti ok ta tás ról”(for rás:
www.oki.hu). Az tel je sen nyil vánva ló, hogy a te het ség ígé re tek sa já tos sá gai kat te-
 kint ve oda fi gye lést kell, hogy kap ja nak fej lő dé sük so rán. A ma pe da gó giá ja sok
eset ben nincs fel ké szül ve sem a diag nosz ti ká ra, sem pe dig a fej lesz tő mun ká ra.
Az okok oly kor na gyon egyér tel műek, egyrészt a ta nár kép zés ben ez a te rü let ez
idáig nem ka pott kü lö nö sebb hang súlyt, más rész t a mód szer ta ni órá kon nem a
gyer me kek fej lő dé si sa já tos sá gai ból in dul nak ki a nö ven dé kek, ha nem mód szer -
ta ni vá lasz té kot tér ké pez nek fel gya kor lat nél kül. Elő for dul ma is szám ta lan
eset ben, hogy az al só ta go za tos (1–4. év fo lyam) ta ná rok a tan terv ben meg je le nő
vi zuá lis felada to kat fel nőt tes, a gyer me kek szá má ra in ger sze gény felada to kon
ke resz tül kö ze lí tik meg. Ezért elő for dul hat, hogy a gyer me kek nem az él mény -
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sze rű raj zo lás ban tel je sed nek ki, ha nem az ezt nem így kel lett vol na, az ég miért
nem kék, a fű miért nem zöld drasz ti kus el ked vet le ní tő, si ker él ményt nél kü lö ző
pe da gó gia ál do za tául es nek. Így va ló ban ne héz a te het sé ge ket diag nosz ti zál ni, és
a ké sőb bi mű vé szek ke vés bé em lé kez nek majd vissza jó szív vel a gyer mek ko ri
rajz óráik ra. Ez le het az oka an nak is, hogy a te het sé gek na gyon gyak ran is ko lán
kí vül mu tat koz nak meg.

A mű vé szet iránt el kö te le zett ta nu lók gyer mek ko ruk ban is ko moly fel fe de ző
mun kát vé gez nek egy-egy vi zuá lis prob lé ma kör be já rá sa te kin te té ben. Gya ko ri,
hogy kör be jár nak és meg vizs gál nak egy té mát, olyan ez, mint ha ta nul má nyoz nák
azt, így az sem rit ka, hogy az adott te rü le ten pro fesszio ná lis mó don raj zol nak,
míg a kép ző mű vé szet más te rü le tein nem al kot nak kiemel ke dően (pl. ilyen a ma
na gyon di va tos te to vá lás min ta kész le te és au ten ti kus kul tú rá já nak is me re te, vagy
a graffiti hét köz na pi és mű vé szi meg je le né se stb.). Eb ben az át la gos ké pes sé gű
gyer me kek is ko moly tel je sít ményt mu tat hat nak, mert az ér dek lő dés és a bel ső
mo ti vá ció a tel je sít ményt meg ha tá roz za, ami nem se gí ti a diag nosz ti zá lást.

A legér de ke sebb je len ség nap jaink raj zi ér zé keny sé gű gyer me kei kö zött a
rajz fil mek vi lá ga. A rajz fil mek, fő leg a ke le ti ere de tűek, ko moly tá bort tud hat nak
ma guk mö gött, a fi gu rá kat, a hő sö ket kez det ben szí ve sen má sol ják a gyer me kek,
ké sőbb pe dig egy egész fi gu ra tív re per toárt ter vez nek és raj zol nak meg. Ke re sik
ha son ló tár saik tár sa sá gát, mert az ér dek lő dés és a tech ni kai megol dá sok ki hí -
vá sok kal tar kí tot tak. Elő for dul, hogy töb ben a japán nyelv ta nu lá sát is en nek az
ér dek lő dés nek kö szön he tik. So kan azt vé lik ezek ről a tel je sít mé nyek ről, hogy 
ál ta lá nos mű vé sze ti te het ség gel ál lunk szem ben. Va ló já ban egy spe ciá lis ér dek -
lő dés ről van szó, egy olyan te rü let ről, amely a kül vi lág tól tel je sen tá vol áll és a 
kép ze let kis gyer mek ko ri foly ta tá sá nak te kint he tő. „Gardner (1980) úgy vé li,
me ne kü lés is le het ezek nek a té mák nak a vá lasz tá sa, hogy a rea lisz ti kus sá got
könnyeb ben elér jék.”

Ezek a pró bál ko zá sok na gyon sok szor meg re ked nek az adott szin ten, és ha
nem kö ve ti raj zi ala pok nak az el sa já tí tá sa, fej lesz té se, ak kor a tech ni kai bra vú -
rok nem csap nak át más te rü le te ken is el fo gad ha tó tel je sít mény be. Vi szont ta lál -
ko zunk olyan gyer me kek kel is, akik szá má ra a rajz fil mes alap út a ké sőb bi 
mű vé sze ti meg mu tat ko zás hoz. Ilyen eset ben va ló ban be szél he tünk te het ség ígé -
ret ről, ki nek a tu dás vá gya nagy, és más irá nyú ér dek lő dé se nem szű kí ti be egy-
egy spe ciá lis te rü let mű ve lé sé be. A fan tá zia na gyon fon tos al ko tói ma ga tar tást
je löl, a gyer me kek a fan tá ziá juk ré vén kí sér le tez nek a for mák vi lá gá ban, sza ba d -
i de jü ket al ko tó mó don töl tik ki.

Sok te het ség ígé ret a vi zuá lis éh sé gét úgy elé gí ti ki, hogy szá muk ra szép, esz-
 té ti kus, ér de kes tár gya kat gyűjt. A ré gi sé gek, mű vé szet hez köt he tő tár gyak, ha-
 gya té kok nagy bön gé szői vé vál hat nak. Ké pe sek fel fe dez ni a tár gyak ban a szé pet,
az esz té ti ku sok nak beazo no sít ják a ko ru kat, meg ha tá roz zák a tör té ne tü ket stb.
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Sok szor e gyűj tő gyer me kek ből tárgy ké szí tők vál hat nak, akik „fel sze dett is me -
re teik” ré vén a tár gyi kul tú rá ban jár tas ter ve ző szem lé le tű mű vé szek ké ala kul -
hat nak.

A ne mek ará nyát te kint ve a mű vé szek kö zött több a fér fi. A mű vé szet tör té -
net ben is az is mert mű vé szek kö zött a fér fiak ará nya a na gyobb, sok eset ben nem
is is me rünk, hal lunk női mű vé szek ről, pe dig min den kor ban vol tak, de a tár sa -
da lmi környezet el fo ga dá sa ne he zí tet te fel szín re ke rü lé sü ket, is mert té vá lá su kat.
Ma nagy szám ban vesz nek részt a lá nyok a mű vé sze ti kép zé sek ben, en nek el le -
né re a kép ző mű vé szek kö zött még min dig a fér fi do mi nan cia a jel lem ző. Ku ta tók
foglakoznak a ne mek elosz lá sá val, kö zü lük Fox és Zimmerman (1985) az zal ma-
 gya ráz ta ezt a tényt, hogy azok a kar rier rel kap cso la tos at ti tű dök meg ha tá ro -
zóak, amit a kör nye zet el vá rá sai be fo lyá sol nak. A ké pes sé gek te kin te té ben nem
szá mot te vő az el té rés.

A kép ző mű vé sze ti te het ség ké pes sé gei nek a vizs gá la ta kor az a megál la pí tás
fo gal ma zó dott meg, mi sze rint: „A vi zuá lis mű vé szi te het ség nem függ össze az ál-
 ta lá nos in tel li gen ciá val.” (Gyarmathy 2002b). A ku ta tók kö zül Khatena úgy vé le -
ke dik, hogy akik mű vé szi ér te lem ben is kiemel ke dőek, azok a ta nu lók ál ta lá no -
san is ki ma gas ló szel le mi ké pes sé gűek.

A na pi gya kor lat ban is visszaiga zo ló dik az a tény, hogy azok a ta nu lók, akik-
 nek az ál ta lá nos ké pes sé gei is je len tő sek, azok a raj zi fej lő dés ben is élenjáróak,
és ezen a spe ciá lis te rü le ten ki ma gas ló tel je sít mény re ké pe sek. Vagyis a ki ma -
gas ló tel je sít mény nem függ össze az in tel li gen ciaszint tel, vi szont nagy va ló szí -
nű ség gel együtt jár ve le. A mű vé szi gon dol ko dás, a sa ját gon do la tok, vé le mé -
nyek meg fo gal ma zá sa, ön ál ló sa já tos stí lus kiala kí tá sa azok szá má ra si ke rül,
akik men tá li san is éret tek. A mű vé szet egy in tel lek tuá lis mű faj, a rep ro du ká ló
gon dol ko dás sal szem ben egy al ko tó gon dol ko dás van egy-egy tel je sít mény hát-
 te ré ben. Goodenough (1926) az in tel lek tuá lis érett ség mu ta tó ja ként al kal maz ta
a raj zi kész sé get. Az egyes té te lek bi zo nyí tá sá ra irá nyul a fo gya té kos és az ép
kortársak vizs gá la ta. Az ér tel mi fo gya té kos és az autista gyer me kek raj zai nak
össze ve té se az ál ta lá nos in tel li gen ciá jú gyer me kek raj zai val azt a kö vet kez te tést
tük rö zi, hogy el lent mon dás van az előb bi ál lí tá sok ban. Sok fo gya té kos gyer mek
raj za mu tat ma gas raj zi érett sé get. Két ség te len, hogy ki vé te les ese tek ben elő for -
dul nak rend kí vü li tel je sít mé nyek az ala cso nyabb in tel li gen ciá val ren del ke zők
kö ré ben, azon ban a tar tós ered mé nyes ség ál ta lá ban meg fe le lő in tel li gen ciahát -
tér rel tart ha tó fenn.

A savant-szindróma kü lön le ges hely zet, mert az el szi ge tel ten meg je le nő ké-
 pes sé gek el len té te sek a szel le mi ké pes sé gek kel. A krea ti vi tás hiá nya eze ket az al-
 ko tá so kat meg kü lön böz te ti az ál ta lá nos in tel li gen ciá val ren del ke ző gyer me kek
raj zai tól. Egy-egy esz köz bra vú ros hasz ná la tá ra kon cent rá ló dik a te vé keny ség, a
raj zo lás fo lya ma ta fon to sabb, mint a kész mű. A savantok raj zait vizs gál va azt a
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kö vet kez te tést le het le von ni, hogy a gyer me kek mun kái a ha gyo má nyos raj zi fá-
 zi so kon nem men nek ke resz tül, a raj zok tel je sen rea lisz ti ku sak. Va ló szí nű, hogy
nem ér tik és elem zik a for mát, amit raj zol nak, ha nem a vi zuá lis in ge re ket tud ják
pro fesszio ná lis mó don visszaad ni (Kár pá ti 2001).

A mű vé sze ti ké pes sé gek kel ren del ke ző gyer me kek vizs gá la ta megerő sí tet te
azt a tényt, mi sze rint a mű vé szek kö zött a bal ke zes ség a do mi náns, de legalábbis
kétkezességet ta pasz ta lunk az ese tek dön tő há nya dá ban, ami jobb agyféltekei
do mi nan ciát je lent. A jobb agyféltekei do mi nan cia együtt jár a vi zuá lis-té ri
adott sá gok kal.

Geschwind (1984) ki mu tat ta vizs gá la tai ban, hogy akik vi zuá li san fej let teb -
bek, azok ver bá li san de fi cit tel ren del kez nek. A ku ta tó mun ka tár sai val már mag-
 za ti kor ban ki mu tat ták a te rü le ti do mi nan ciát, az ideg sej tek fej lő dé se kap csán,
és azt fel té te lez ték, hogy a jobb agyféltekei do mi nan cia kap csán gya ko rib bak a
ver bá lis de fi ci tek. Az ese tek nagy szá za lé ká ban egy kép ző mű vé sze ti ér dek lő dé sű
osz tá lyon be lül kis szá za lé kot kép vi sel nek azok, el ső sor ban lá nyok, akik meg is
tud ják vá lasz té ko san fo gal maz ni azt, ami vel fog lal koz nak. A tan órá kon is ők
lesz nek az ak tí vab bak, a töb biek eköz ben csen des, vissza hú zó dó meg fi gye lők.

Összes sé gé ben te hát a mű vé szi ké pes sé ge ket nem le het füg get le ní te ni az ál ta -
lá nos in tel li gen ciá tól, mi vel a ma gas szin tű al ko tá sok lét re ho zá sá hoz a krea tív
gon dol ko dás elen ged he tet len, és a krea tív gon dol ko dás hoz bi zo nyos szin tű in-
 tel lek tus szük sé ges (Gyarmathy 2002a, b).

2. 2. Gyer mek raj zok ál ta lá nos jellemzői kis gyer mek kor tól ser dü lő ko rig

A gyer mek raj zok kal fog lal ko zó ku ta tá sok mindegyi ke egy ön te tűen Corrado
Riccit em lí ti el ső ként, mint aki elő ször 1886-ban össze gez te a gyer mek raj zo kat
vizs gá ló ta pasz ta la tait (Kár pá ti 2001). A ko ráb bi ko rok ból csak egy-egy mű al ko -
tás ré sze ként ma radt fenn raj zo lat, amely ről tud ni vé lik, hogy gyer mek mun ka.

Miért nem ma rad tak fenn a gyer me kek raj zai?
A kér dés el gon dol kod ta tó, so kan az zal a pusz ta ténnyel ma gya ráz zák, hogy a

ko ráb bi ko rok ban a pa pír rit ka ságszám ba ment, vagyis a ké szí té se na gyon drá-
 gá vá tet te, ezért nem ke rült a gyer me kek ke zé be úgy, mint nap jaink ban. Az
arany árá val ve te ke dő pa pír árak gá tat szab tak ugyan a gyer me kek szá má ra, de
bi zo nyos az is, hogy a fej lő dés tör té ne ti fá zi sok sem csak a 20. szá zad gyer me kei -
re jel lem zőek, ha nem a múlt bé li fia ta lok rajz kész sé ge ugyanazo kon a stá ció kon
esett át, mint az utód nem ze déké. Mi vel a raj zo lás a já ték ré szét ké pe zi, a nyom-
 ha gyás a tör té nel mi ko rok gyer me kei nek is fon tos te vé keny sé ge le he tett; agyag,
viasz és pa la táb la szol gál ta az if ja kat al ko tó te vé keny sé gük so rán. A nagy ma -
máink ko rá ban még funk cio ná ló pa la táb lán szá mos rajz szü le tett, és legalább
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annyi el is tűnt, mie lőtt még va la ki meg cso dál hat ta vol na, hi szen fo lya ma to san
kel lett a hely az új raj zok nak.

A Föld nek azo kon a ré szein, ahol a raj zo lás hoz nem rajz la pot hasz nál nak, ott
ho mok ba kar colt, fa ké reg re vé sett áb rá kat ké szí te nek a gyer me kek. A hű vös
észa ki te rü le te ken a hó és a jég rej ti az el ső gyer me ki nyo mo kat (Kár pá ti 2001).

Mi vel a tör té nel mi idők ben a te het sé gek min den kor ban ki tűn tek, és el ső sor -
ban raj zi tu dá suk kal, ez a tény min de ne set re visszaiga zol ja azo kat a fel té te le zé -
se ket, hogy gyer mek kor ban a gyer me kek meg ta lál ják a mód ját an nak, hogy 
ho gyan gon dol kod nak a vi lág ról, je len sé gek ről, for mák ról. Így fe dez te fel Mi-
 che lan ge lo vagy Leo nar do ap ja az át la gos tól jobb kész sé gét a fiai nak és írattatta
be a kor ne ves mes te rei hez ta nu lás cél já ból. Ma pe dig is mert a két mű vész klasz-
szi sa. Mindezek csak ki ra ga dott pél dák egy sok kal szer teága zóbb és gaz da gabb
kul túr tör té net ből, mint amit a fent em lí tett so rok ban össze fog lal tam.

Corrado Ricci olasz mű vé szet tör té nész ne vé hez fű ző dik az a vé le mény is, mi-
 sze rint a gyer me kek raj zai nak a fej lő dé se és a mű vé szet tör té net nagy kor sza kai -
nak mű vé sze ti vál to zá sai ha son ló sá go kat mu tat nak; a „gyer mek rajz fej lő dé se a
mű vé szet tör té ne ti stí lu sok vál ta ko zá sát is mét li meg”.

Mint min den iga zán nagy do log nak, így en nek a fel fe de zés nek is pro fán ma-
 gya rá za ta van. Egy hír te len, ám de jó kor ér ke ző eső Ró má ban be szo rí tot ta egy
ka pu alj ba a pro fesszort, volt te hát idő ar ra, hogy a fa la kon je lent ke ző fir ká kat
ala po sab ban is meg vizs gál ja. El ké pesz tő le he tett a ha tá sa a fa la kat kb. más fél
mé ter ma ga san bo rí tó gyer mek fir kák nak, me lyek ki fe je zőere je mégis ko moly
ha tást gya ko rol ha tott a tu dós ra, mert jó né há nyat le is má solt be lő lük, és elin dult
egy új ku ta tá si te rü let. Az al ko tó ke zek élet ko rát még csak meg be csül ni tud ta, de
új idő szá mí tást in dí tott el a gyer me kek raj zai nak fi gye lem mel kí sé ré sé re va ló 
te kin tet tel. Mindez egy olyan kor ban tör tént, ami művészettörténetileg is sok iz-
 gal mat rej tett, és a mű vé sze ti vál to zás in ten zív idő sza ká nak te kint he tő. Az is na-
 gyon fur csa egy beesés, hogy az al ta mi rai bar lang raj zok diag nosz ti zá lá sa Sautu-
ola ál tal is er re az idő szak ra esik (1870), és jog gal fel té te lez he tő, hogy a tu dós
tár sa da lom szá má ra év ez re des evi den ciák inog tak meg.

A gyer mek raj zo kat a mű vé szet ős for rá sai hoz ve ze ti vissza fel fe de ző jük, és
ön ál ló mi nő ség nek te kin ti azo kat. A C. Riccit kö ve tő idő sza kok ban egy re több
vé le mény fo gal ma zó dott meg a gyer me kek raj zai val kap cso lat ban. 1919-ben a
Moszk vai Pe da gó giai Tu do má nyok Aka dé miá ja egy mun ka cso por tot ho zott
lét re, mely nek a Gyer mek rajz Pe da gó giai Mun ka cso port ne vet ad ták. A mun -
ka cso port össze ve tet te az egyes mű vé szet tör té ne ti stí lu so kat a kü lön bö ző ko rú
gyer me kek mun kái val: a kis gyer me kek fir ka raj zait az ősi kul tú rák kal ro ko ní -
tot ták, me lyek a tör zsi kul tú rák ban is to vább él nek, a kis gyer me kek raj zait a
mű vé szet tör té ne ti kö zép kor ral hoz ták össze füg gés be, a prepubertás ko rú gyer-
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 me kek mun kái a re ne szánsz, míg a ka ma szok raj zai a ba rokk stí lus ele meit hor-
 doz zák.

Az 1920-as évek től új el mé le tek lát tak nap vi lá got, me lyek pszi cho ló giai vizs-
 gá la to kon ala pul tak. A vizs gá la tok a gyer me kek raj zait az in tel li gen cia, krea ti vi -
tás, tér szem lé let és a fi gye lem kon cent rá ció vizs gá la tá nak esz kö ze ként hasz nál -
ták, és fej lő dé si szin tek sze rint cso por to sí tot ták. Ered mény kép pen el mond ha tó,
hogy a leg na gyobb ha tást az ál ta lá nos em be ri je gyek, a nem ze ti kul tú ra sa já tos -
sá gai és a gyer me kek egyé ni stí lu sa, vi zuá lis ké pes sé gei jel lem zik. Az ál ta lá nos
em be ri tu laj don sá gok, vagyis ontogenetikus je gyek min den kul tú rá ban is mer -
tek, pl.: kör, négy zet, ke reszt stb., a nem ze ti kul tú ra a mű vé szet, ne ve lés, élet mód
alap ján a té mák ban, mo tí vu mok ban mu tat ko zik meg.

A vi zuá lis ké pes sé gek mo dell jét 1905-ben D. G. Kerschensteiner és 1908-ban
G. Rouma vá zol ta fel, Ma gyaror szá gon 1906-ban Nagy Lász ló ne vé hez kö tő dik.
Egyi kük sem szá molt kü lö nö sebben a fir kakor szak kal, 1930-ban Rh. Kellogg
már a fir ká kat gra fi kai je lek ként ér tel mez te, me lyek a Föld min den tá ján fel lel he -
tőek; gon dol ha tunk itt a mandalákra vagy az „őskör re”.

A gyer me kek raj zait fej lő dé si sza ka szok ra osz tot ta:

1. Fir ka kor szak: 2–4 éves kor kö zé te he tő kor szak
� Funk ció öröm, az esz köz is me re tét és a rajz kez de tét je lö li.
� A fir kák meg ne ve zé se, de még nem kö tő dik a tar ta lom hoz.
� Áb rá zo lá si szán dék meg je le né se: „Mit aka rok raj zol ni, Mit fo gok raj zol -

ni.”
� A vé let len nyo mok el ne ve zé se, az ala kok, for mák egész ként tör té nő ér tel -

me zé se. Eb ben a kor szak ban a gyer mek raj zain az irá nyok vé let len sze rűk,
arány ta la nok a raj zok, nem tar tal maz zák a fel nőt tek ál tal lá tott ren det.

2. Presematikus kor szak: 4–7 éves kor 
� Az áb rá zo lá si pró bál ko zá sok idő sza ka.
� A vi lág ek kor még át lát ha tó, jel lem ző je a transz pa ren cia.
� Szub jek tív, erő sen ér zel mi irá nyú a meg kö ze lí té se az áb rá zolt for má -

nak.
� Több né ző pon tot is meg je le ní tő kor szak, eset leg az idő ben, tér ben el kü -

lö nü lő ese mé nyek sza lag sze rűen je len nek meg a raj zo kon.
� A kép ze let nek kiemel ke dő a je len tő sé ge, ami azt is je len ti, hogy a lát vány

he lyett a for má ról al ko tott el kép ze lé seit ad ja vissza.
3. Se ma ti kus kor szak: 7–9 éves kor 

� A sa ját mo tí vum kész let kiala ku lá sá nak az idő sza ka.
� Az él mé nyek hez kö tő dő áb rá zo lás lesz.
� Jel lem ző a gyer me kek re.
� A fel nőt tek ezt a kor sza kot elő sze re tet tel em le ge tik, mert
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� fel fe dez he tő ben ne a báj, sze ret he tő ség, mo solyt fa kaszt egy-egy meg je le -
ní tés.

� Ez a CHILD-Art.
4. Szem lé le ti rea liz mus: 9–12 éves kor 

� Eb ben az idő szak ban a vi zuá lis nyelv hát tér be szo rul, he lyét a felerő sö dő
ver bá lis nyelv rend szer ve szi át.

� A fo lya ma tos raj zi fej lő dés meg tor pan, amit ma nyelv vál tás nak ne vez -
nek, a ko ráb bi meg tor pa nás sal szem ben.

� Erős a rea li tás irán ti vágy és a kon ven cio ná lis áb rá zo lá si kor szak kez de -
te.

� Eb ben az idő szak ban az azo nos ko rúak egy más ra gya ko rolt ha tása je len -
tős.

5. Pszeu do na tu ra lis ta kor szak: 12–14 éves kor 
� Eb ben a ko rosz tály ban fej lő dik a leg töb bet a tér- és a moz gás áb rá zo lás,

en nek a kor szak nak a fő is mer te tő je le, hogy a spon ta nei tás meg szű nik, és
he lyét a sab lo nos áb rá zo lás ve szi át.

� Eb ben az idő szak ban a leg fo gé ko nyab bak a gyer me kek a rea lis ta áb rá zo -
lá si mód ra.

� Kiala kul an nak a felis me ré se is, hogy mi ben va gyunk hiá nyo sak, az „én
nem tu dom meg raj zol ni” idő szak kez de te.

6. Ka masz ko ri sza kasz: 14–17 éves kor 
En nek az idő szak nak két je len tős irány vo na la van:
� School-art (is ko lai kor szak).
� Má so dik fir ka kor szak (graffiti, test fes tés, te to vá lás stb.).

A gyer me kek áb rá zo lá sait H. Read is ti pi zál ta, ő sze mé lyi ség tí pu sok hoz kö-
 töt te, és ér zel mi-in tel lek tuá lis beál lí tó dást vélt a raj zok ban fel fe dez ni (a mai ku-
 ta tá sok már csak köz vet ve utal nak a sze mé lyi ség je gyek re).

A gyer me ke ket al ko tói tí pus ba is le het so rol ni, me lyek kü lön bö ző pe da gó giai
stra té giá kat je löl nek:

1. li neá ris tí pus – vo na las, sík ban tar tott ké pek jel lem zik;
2. plasz ti kus/haptikus tí pus – tér és ta pin tá si él mé nyek re fo gé kony, há rom -

di men ziós for ma al ko tás ban ügye sebb, mint rajz ban;
3. konst ruá ló tí pus – ter vek, szer ke ze tek, váz la tok, ma ket tek jel lem zik az al-

 ko tói te vé keny sé gét;
4. min tá ban gon dol ko dó (patterner) tí pus – geo met ri kus és sti li zált for mák

jel lem zik mun káit, a ma gas esz té ti kum hát tér be szo rít ja a ter mé szet el vű
áb rá zo lást.

(Kár pá ti 2001).
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A szá zad ele jén a ku ta tó kat az ér de kel te, hogy ho gyan ren de ző dik ér tel mez -
he tő jel lé a fir ka. A fel nőt tek min den kép pen ér tel mez ni sze ret nék azo kat a je le -
ket, ame lyek nem egyér tel műek el ső lá tás ra, abszt rakt, el vont je len tést ke res nek
a dol gok nak, pe dig sok eset ben az ér zést kel le ne csak fi gye lem mel kí sér niük ah -
hoz, hogy a gyer mek raj zok ösz tö nös sé gét megért sék. A re ne szánsz kor ból szár-
 ma zik az az anek do ta, amely jól tük rö zi az elő zőek ben fel vá zolt tényt. „Fi ren ze
fes tői utá noz tak egy gyer mek raj zot, az tech ni kás mes te rek mind ku dar cot val lot -
tak, de egy fiú Mi che lan ge ló nak si ke rült, mert a gyer mek raj zok sa já tos szem lé le tet
tük röz nek és csak a zse ni ké pes visszaad ni azo kat.”

A tör té net a kortárs G. Vasari gyűj té sé ből szár ma zik (Kár pá ti 2001).
Az in tel lek tuá lis el mé le tek sze rint a gyer me kek azt raj zol ják, amit tud nak a

dol gok ról. A fej lő dé si kor sza kok el mé le ti szer zői sze rint a gyer me kek azt je le ní -
tik meg, amit lát nak. Arnheim 1979-ben az val lot ta, hogy a gyer me kek vi zuá lis
fo gal ma kat al kot nak, és eze ket raj zol ják. A gon dol ko dás fej lő dé sé vel a fo gal mak
mó do sul hat nak, és ezál tal vál to zik az áb rá zo lás mód ja is. Az el mé le tek ben az
élet ko ri be ha tá ro lás csu pán jel zésér té kű, mond hat ni vi szo nyí tá si alap, mert
ahány gyer mek, annyi fé le sa já tos ság, és ez alap ján a raj zaik is tük rö zik mindeze -
ket. Az egyes vi szony la tok tól va ló el té ré sek ki vé te les adott sá gok ra és hiá nyos sá -
gok ra is utal hat nak. A né met ku ta tó, D. G. Kerschensteiner ál tal ké szí tett váz lat
sok év ti ze den ke resz tül foglakoztatta a ha son ló te rü le ten ku ta tó kat; 2–5 év kö-
 zött a gyer me kek se ma ti kus for má kat raj zol nak, majd 6. év től a tárgy megörö kí -
té sé re tö rek sze nek.

A fran cia ku ta tás ban G. Rouma vizs gál ta a gyer mek raj zo kat. Elő ze tes sza-
 kaszt és az em be ri alak áb rá zo lá sá nak fej lő dé sét te kin tet te a két meg ha tá ro zó
kor szak nak. Mind két sza kaszt alszakaszokra osz tot ta fel.

D. H. Luquet
• vé let len rea liz must (1 éves kor),
• ku darc ba ful ladt rea liz must (6 éves kor),
• in tel lek tuá lis rea liz must (8 éves kor) és
• vi zuá lis rea liz must (9 éves kor tól) kü lön böz tet meg a fej lő dés so rán.

Már az el ne ve zés is ar ra utal, hogy a gyer me kek a va ló ság áb rá zo lá sá ra tö re -
ked nek na gyon ko rai idők től fog va.

A legel fo ga dot tabb kor sza ko lást V. Löwenfeld ké szí tet te el. A Penn sylva niai
Egye te men ta ní tott, és ott tet te köz zé megál la pí tá sait. Ku ta tá sai a rajz ta ná ri kép-
 zés ben ját szot tak dön tő sze re pet. A pszi cho ló giai ku ta tá sok mel lé fel so ra koz tat -
ta a ta ná ri ha té kony sá got vizs gá ló ku ta tá so kat is, me lyek az al kal ma zott mód-
 sze rek ha té kony sá gát je len tet ték.

Az el ső idők ben a fir ka kor szak je lent ke zik, az is ko lakez dés kor a presemati-
kus kor szak, majd a se ma ti kus kor kö vet ke zik. 10 éves kor tól szá mol ni kell a raj -
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zi rea liz mus sal is. Ez a kor sza ko lás 1947-ben fo gal ma zó dott meg. 1970-ben egy
rész le te sebb és át dol go zott felosz tást tesz köz zé:

1–3 év es korban: fir ka kor szak je lent ke zik, a nyom ha gyás él mé nye gaz dag re-
 per toár ral pá ro sul. A for ma fon to sabb a szí né hez ké pest.
4–6 év es korban: presematikus kor szak: vál to zó té mák, sa ját je lek, meg ha tá -
ro zott szí nek jel lem zőek.
9–12 év es korban: se ma ti kus kor szak: diffe ren ciá ló dó for mák kal je lent ke -
zik.
12–14 év es korban: rea liz mus haj na la ként leírt kor szak je lent ke zik, na tu ra -
liz mus, tér- és szín áb rá zo lá si kon ven ciók meg je le né se jel lem zi. A szer ző 12–
14 év kö zé te szi az ér tel me zés ko rát is, ami ön kri ti ka, ár nya la tok ban gaz dag
szín hasz ná lat, plasz ti kai ké pes sé gek ki de rü lé sé nek a ko ra.
14–17 éves kor kö zött: a dön té sek ko ra kö vet ke zik, ami együtt jár a tech ni kai
ér dek lő dés sel, szim bó lu mok hasz ná la ta, hul lám zó tel je sít mény, a krí zisidők
meg je le né se jel lem ző.

El mé le tét ta nít vá nyi vit ték to vább és fo gal maz ták meg új ra és új ra (H. Le wis–
M. Lu ca–B. Lark-Horowitz). El hagy ják a presematikus sza kaszt, és a se ma ti kus
kor szak nál leír ják az ará nyok és ki fe je ző kész ség kap cso la tát. Ők vol tak azok a
ku ta tók, akik a ku ta tá so kat és a tu do mányt kö ze lí tet ték a ha té kony rajz pe da gó -
giá hoz (Kár pá ti 2001).

Feuer Má ria (2000) A gyer mek raj zok fej lő dés lé lek ta na cí mű köny vé ben hosz-
sza san vizs gál ja és elem zi a gyer me kek mun káit. A raj zo lás és a te rem tés kö zött
azo nos sá got fo gal maz meg, amit a fel nőtt a ma ga sa já tos esz kö zei vel él meg
mun ká ja ré vén, és a gyer me kek ről ugyanezt le het el mon da ni, mert raj zo lás köz-
 ben a vi lá got te rem tik új já.

A pszi cho ló gia nyel vén ezt aka rat ta lan ön val lo más nak ne ve zi, a mű vé szek al-
 ko tás köz ben élik át a lét re ho zás ma gasz tos ér zé sét. A gyer me kek mun kái nak
gyö ke re Feuer sze rint is a fir ka, amit ké sőbb a je len ség áb rá zo lá sa kö vet, és ez zel
be lép a for mák kö zé. Feuer ön felis me rés nek ne ve zi a raj zot, és a ki fe je zés esz kö-
 ze ként ér tel me zi a for mát. Gyer mek kor ban a ki fe je zés nek még szá mos esz kö ze
lé te zik, ilyen pl.: moz du lat, tánc, ug rá lás, raj zo lás stb. A gyer me kek nek még na-
 gyon fon to sak az ér zel mek nek, han gu la tok nak, in du la tok nak a ki fe je zé se. A kis
pik to rok szá má ra a já ték gond ta lan ki fe je zés re ad le he tő sé get, a já ték egyik esz -
kö ze a rajz, ami így a bel ső fo lya ma tok tük rö ző je is egy ben. Emel lett a raj zok 
né me lyi ké nek van esz té ti kai ér té ke, ami ről Gerő Zsu zsa (2007) ha son ló cí mű
köny vé ben is ol vas ha tunk, és mű vé szi ér té ket is kép vi sel nek sok eset ben.

A rajz fej lesz tő te vé keny ség is, az agy, a kéz, a szem fej lő dé se össze füg gés be
hoz ha tó a raj zo lás sal. A finommotorikus kéz moz gás fi no mo dá sa az írás, írás kép
fej lő dé sé vel a gon dol ko dás fej lő dé sé re is utal.
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5–10 éves kor kö rül a gyer me kek szá má ra fel me rül az igény ar ra, hogy ki tölt -
sék az egész raj zo lás ra szánt felületet. A gyer me ke ket za var ja a fe hér fe lü let, mert
nyug ta lan sá got éb reszt ben nük. A kép ző mű vé szet ben en nek a prob lé má nak a
megol dá sá ra az or na men ti ka szol gál, a gyer me kek raj zain ez a for ma, ami té má -
ját te kint ve vál to za tos. A rajz lap te ré nek a ki töl té sé ben a rit mus nak meg ha tá ro -
zó sze re pe van, mert a tér szem lé let fej lő dé sét szol gál ja.

Szá mos rit mi kát tu dunk beazo no sí ta ni, pél dául te rü lő, lengővonalas stb., a
tér ki töl té sé nek jó esz kö ze a rét, er dő, me ző, ut ca há zak kal tör té nő raj zo lá sa.
A kép sík fel ső te ré ben hó pely hek, eső, nap su gár, ma da rak, fel hő stb. is he lyet
kap hat nak a cél érdekében, ami a 2.1. ké pen is jól látha tó.

Ta lál ko zunk pszeu do fir ka kor szak kal is a raj zo lás fej lő dé se so rán, ami a fel-
 nőt tek szá má ra olyan nak tű nik, mint ha el tűn ne az áb rá zo lá si szán dék, va ló já -
ban pe dig sa ját vo nal ská la kiala ku lá sá val ál lunk szem ben, ami az in di vi duá lis
kor szak alap jául szol gál. Úgy le het ne ezt plasz ti ku san leír ni, mint ha az egyik
eme let ről a má sik ra va ló ju tás köz ben a lép cső fo ko kat meg kel le ne mász ni, még
nem ér tünk fel a fel sőbb szint re, de már az al só szin tet el hagy tuk.

A vál tás a gyer me kek nél is így kö vet ke zik be, ha lad nak egy re fel jebb egy vi-
 zuá lis to rony ház ban. Emeletváltás so rán nem min den ki ha lad egy szer re, csak ha
el jött an nak az ide je és a len dü le te, ak kor kö vet ke zik be. A fo lya mat egyé nen ként
el té rő.

A fej lő dés nem li neá ris és egyé nen ként vál to za tos ké pet mu tat. Az át me ne ti
reg resszió itt az ese tek túl nyo mó szá za lé ká ban jó in du la tú, szebb jö vőt ígé rő. So -

2.1. kép. Nyéki Bá lint raj za, Igaz gyöngy AMI, Be rettyóúj fa lu
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ha nincs ak ko ra szük ség a di csé ret re és a mo ti vá lás ra, mint eb ben az idő szak ban,
mert át kell se gí te nünk a gyer me ke ket ezen a „krí zis hely ze ten”. Sok gyer mek itt
veszt he ti el az ér dek lő dé sét a rajz iránt, mert a vál tó idő sza kot nem éli meg jól,
nem fej lő dik tő le, nem len dül át raj ta, ha nem el vesz ti az ön bi zal mát. A sze mé -
lyes kri ti ka nagy ban hoz zá já rul ah hoz, hogy ér té kes ké pes sé gek ta pad ja nak le,
re ked je nek meg.

2. 2.1. Az óvo dá sok raj zai

Az óvodáskor 4–6 év, vagyis ez a presematikus sza kasz. Eb ben az élet kor ban a
gyer me kek má so dik leg ked vel tebb idő töl té se a raj zo lás, az el ső a sze rep já ték.
A raj zok ban a fan tá zia bő ség, a tár gyak kal, je len sé gek kel kap cso la tos ma ni pu lá -
ció ér ző dik. A gyer me kek ek kor ki pró bál ják az ere jü ket, meg ta pasz tal ják a ké-
 pes sé gei ket, ami ön bi za lom mal töl ti el őket és fej lesz ti aka rat ere jü ket. A kis gyer -
mek ek kor még el ső sor ban ön ma gá ra fi gyel, a ra jzo kat is sa ját ma gá nak ké szí ti.
Ezek a leg sza ba dabb és leg krea tí vabb meg nyil vá nu lá sok, mert nin cse nek előíté -
le tek, evi den ciák a vi lá guk ban.

A gyer mek lé lek tan sze rint ez a bel ső má gi kus erő, ami a sze mé lyi ség ősi, kre-
a tív ener gia bá zi sa, a raj zo kat a tu dat ta lan su gall ja és hív ja élet re. Ősi erő su gár -
zik a kis gyer me kek raj zai ból, na gyon gyak ran a fel nőt tek is mert szim bo li kát is
fel fe dez nek ben nük, ami sok eset ben a tö mör meg fo gal ma zás ból kö vet ke zik.
A vi lág a gyer me kek szá má ra ke rek egész, nin cse nek ben ne diffe ren ciá lá sok,
nem je le nik meg ek kor még az ok-o ko za ti össze füg gésrend szer, nincs lé nye ges
és ke vés bé lé nye ges elem, minden nek egyen lő esé lye van. Az aláb bi össze füg gés -
ből kö vet ke zik, hogy minden nek ha tá ro zott és vég le ges a vo na la, na gyon rit kán
ja ví ta nak, egy részt, mert nincs mit, más részt, mert így gon dol ják. Ra dírt az óvo-
 dá sok nem hasz nál nak. A kis gyer mek átad ja ma gát a cse lek vés nek, ezért sok szor
be szél nek raj zo lás köz ben: éne kel nek, ki dug ják a nyel vü ket, eset leg el is játsszák,
amit raj zol nak és fo lya ma to san ma gya ráz zák is mun kái kat, ezál tal te szik sok
eset ben ér tel mez he tő vé is. A raj zok arány ta la nok, de ez ad ja meg kü lön le ges sé -
gü ket is, va la mint ez az zal is kap cso lat ba hoz ha tó, hogy más kép pen lát nak, mint
a fel nőt tek.

A tár gya kat a leg jel lem zőbb né zet ből áb rá zol ják, pél dául ál la tot – ol dal ról,
em bert – szem ből, amit Dúró Vi ki raj za is tük röz a 2.2. ké pen.
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Az óvo dá sok raj zai ban árul ko dó jel a for ma gaz dag ság, mert azok a gyer me -
kek, akik gaz da gab ban raj zol nak, azok nak ma ga sabb a fej lett sé gi szint je is, ami
nem je lent hosszú tá vú diag nó zist, de az adott megélt idő szak ról árul ko dik.
A raj zi fej lő dés so rán sok az át me ne ti idő szak, ezért sem le het még ek kor evi-
 den ciá kat meg fo gal maz ni egy-egy gyer mek tel je sít mé nyé vel kap cso lat ban. Ér-
 de kes sa já tos ság az is, hogy a tár gyak kö zött nem az alak, ha nem a szín kö zött
tesz nek kü lönb sé get. A ku ta tá sok is azt bi zo nyít ják, hogy a szín re irá nyu ló fi gye -
lem az ősibb. A szí ne ket ér ze lem alap ján hasz nál ják (lásd 2.3., 2.4. kép), sok szor
elég kont rasz to san. Ked velt szí nek: pi ros, kék, sár ga, fe hér, fe ke te.

2.2. kép. Dúró Vi ki raj za, Igaz gyöngy AMI, Be rettyóúj fa lu

2.3. kép. Gaál And ris raj za, Igaz gyöngy AMI,
Be rettyóúj fa lu

2.4. kép. Kiss Ger gő raj za, Igaz gyöngy AMI,
Be rettyóúj fa lu
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Az em be rek nek és az ál la tok nak na gyon ha son ló a test kon túr ja még ek kor, és
az is elő for dul, hogy a szem, a száj, az orr az ar con kí vül re ke rül, és a vég ta gok
nem füg ge nek össze a törzzsel. Elő for dul az is, hogy a ház ké mé nye nem érint ke -
zik a te te jé vel… stb.

Az óvo dás gyer me kek tem pó ja igen nagy, rend kí vül gyor sak és ins pi rál ja
őket az újabb tisz ta fe lü let is. Elő for dul az is, hogy egy te vé keny ség cso kor alatt
akár 10–20 rajz is szü let het. A ko ro so dás sal felélén kül a dí szí tés utá ni vágy is,
pél dául füg göny az ab la kon, dí szí tés a ru hán, vi rág az ab lak ban stb.

Er re a fej lő dé si sza kasz ra a po zi tív stressz jel lem ző, egy kon cent rált lel ki ál la -
pot, ami ab ból adó dik, hogy az egyes ele me ket be fe jez te és a kö vet ke zőt még
nem kezd te el. A gyer me kek eb ben a kor cso port ban legin kább rajz zal dol goz zák
fel él mé nyei ket.

2.2.2. Az is ko lá sok raj zai

Az is ko lá ba lé pés sel új kor szak kez dő dik a gyer me kek éle té ben, ug rás sze rűen fej-
 lő dik a gon dol ko dá suk. 7–8 éves ko rig erő sek az ér zel mek, de az in tel lek tus fo ko -
za to san te ret hó dít ma gá nak, ami a rea li tás irán ti vágy fel kel té sét is elin dít ja.

Az is ko lai idők már a kom po zí ció ko rát jel zik, elő ször jár a szem, majd kö ve -
ti azt a kéz. A tár gyak el he lye zé sé re ko moly gon dot for dí ta nak. Ked venc té ma:
em ber, ál la tok, ház, nö vé nyek. Ráéb red nek a szí nek ha tá sá ra, mert van nak har-
sány és ke vés bé han gos szí nek… stb.

6 éve sek
A 6 éve sek könnye dén raj zol nak szin te bár mit, raj zai kat a gon dol ko dás nél kü li
vo nal ve ze tés jel lem zi. Hely zet tel he lyet te sí tik a cse lek vést, nem kor ri gál ják a raj-
 zu kat, kri ti kai ér zé kük kezd feléb red ni, ami a rajz egé szé re vo nat ko zik és összeg-
 zés jel le gű: szép, csú nya, en nek el le né re nem vál toz tat a raj zán, csu pán ad ró la
egy szub jek tív ér té ke lést. A raj zot a megélt él mé nyek még át jár ják, ha va la mi ről
jó vagy rossz él mé nyük van, azt a raj zok tö ké le te sen tük rö zik. A rajz az aján dé -
ko zás esz kö ze is, ha raj zot aján dé koz nak, azt gon dol ják ró la, hogy az min den ki -
nek tet szik, mert ők úgy gon dol ják.

A 6 éve sek az egyes ese mé nye ket sa ját szem szö gük ből áb rá zol ják, a for ma
sok eset ben ál lan dó. Ez zel ma gya ráz ha tó az arány el to ló dás is, ám fi gyel mez te -
tés re már a for mák össze ha son lí tá sá ra ké pe sek a gyer me kek. Az ese mé nyek sza-
 lag ké pek for má já ban je len nek meg. A dí szí tő kedv élénk, és az ap ró lé kos ság sem
áll tő lük tá vol. A szí ne zés ben gyak ran a va ló ság hoz iga zod nak, a szí ne ket ké pe -
sek vi lá gos-sö tét rend szer be fog lal ni. Ál lat áb rá zo lá saik ban a két di men zió a jel-
 lem ző, a po fát arc cal he lyet te sí tik, lásd 2.5. kép.
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A fiúk és a lá nyok lé nye ge sen el tér nek egy más tól, míg a fiúk va dál la to kat, ad -
dig a lá nyok há zi ál la to kat raj zol nak szí ve seb ben. A rajz elem zé sek ar ra is fényt
de rí tet tek, hogy a fiúk na gyobb szám ban raj zol nak nö vé nye ket, és a cse lek ményt
is gyak rab ban raj zol ják a ter mé szet be. Az egyes for mák raj zi rész le te zett sé ge is
ér de kes in for má cióul szol gál, pél dául fa áb rá zo lá suk ra a sep rű váz, hegy csú cso -
kon ki sebb há zak, ház so rok, a jár mű áb rá zo lá sá nál rész le tek: kor mány, lám pa,
seb vál tó… jel lem zik.

7 éve sek
7 éves kor ban a fan tá zia és a va ló ság együtt je le nik meg a gyer me kek raj zi te vé -
keny sé gé ben. Ho gyan mű kö dik? Mi lyen a szer ke ze te? Eb ben az idő szak ban a
gyer me kek na gyon so kat raj zol nak. A raj zo kon meg je le nik a leíró fá zis. Az ese-
 mény ből ki ra gad nak egy moz du la tot, amit na gyon össze tet ten je le ní te nek meg.
Eb ben az élet kor ban a fiúk ma ga sabb raj zi tel je sít ményt mu tat nak. A gyer me kek
már eb ben az idő szak ban éle sen bí rál ják a raj zai kat, és ame lyik nem tet szik, azt
meg is sem mi sí tik, össze té pik, össze fir kál ják stb. A tár gyak ará nyait már ké pe -
sek he lye seb ben meg je le ní te ni. A moz gás áb rá zo lás en nek az élet kor nak is ne-
 héz sé get okoz, amit a gyer me kek sa já tos mó don ol da nak meg; et től a raj zaik ki-
 fe je zőere je is meg nő, és az a bi zo nyos gyer me ki báj sok est ben ezt je len ti.
A gyer me kek moz gás he lyett még min dig hely ze tet je le ní te nek meg, de a moz-
 du lat kez det le ge sen, ám bár ér zé kel he tően (a moz gó vég ta go kat, kéz, láb, egész
egy sze rűen meg nyújt ják, meg tö rik) kap te ret a raj zo kon. A tér áb rá zo lá sá ban az
út két vo na las vo nal lal va ló jel zé se táv la tot je löl het, sok eset ben csúcs ba fut nak
össze a ket tős vo na lak. Az út ol da lain fák, há zak jel zik a két ol dalt.

2.5. kép. Bara Ádám raj za, Igaz gyöngy AMI, Be rettyóúj fa lu
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A hegy- vagy domb vo nu la tok haj la tait is be né pe sí tik a há zak és a fák. A gyer -
me kek eb ben az élet kor ban na gyon sze ret nek ki pró bál ni új esz kö zö ket, vagy a
ré gie ket vá lasz té ko san hasz nál ni. Az ún. „va rá zso lunk va la mit” iz ga lom mal töl ti
el őket, örül nek min den ál ta luk még nem is mert új don ság nak, sok eset ben en -
nek van a leg na gyobb mo ti vá ciós ér té ke. Ké pe sek meg kü lön böz tet ni a te lí tett és
te lí tet len szín ár nya la to kat. A for ma áb rá zo lás ban több rész let is meg je le nik (pl.:
há zak nál te tő cse rép, ki lincs, csen gő, er kély, ga rázs stb.).

Az ál la tok nál a törzs és a nyak jól el-
 kü lö nül egy más tól, és meg je le nik a po -
fa áb rá zo lá sa is, ami jól lát ha tó Miczi
Ta ma ra mun ká ján (2.6. kép). A ma da -
rak nak spe ciá lis csőr és toll vagy szárny
lesz a több let ér té ke. A jár mű vek, gé pek
áb rá zo lá sá nál jól meg kü lön böz tet he tő -
vé vá lik az au tó (sze mély- vagy te her-
autó), a busz vagy a vil la mos (a vá ro si
gyer me kek nél), az egyes mun ka gé pek:
da ru, trak tor, kom bájn (a vi dé ki gyer-
 me kek nél).

Eb ben az élet kor ban is elő sze re tet tel
aján dé koz nak raj zo kat a gyer me kek,
amelyeken meg je len nek a felira tok,
aján lá sok. Ezek a kis sze re tet raj zok ér-
 de kes in for má ció kat hor doz nak, mert
na gyon gyak ran a sé ma rajz ra em lé kez -
tet nek. Azokat a gyö nyö rű len dü le tes
for mákat, ame lye ket a fog lal ko zá so kon
ké szí te nek gyakran mellőzik ezek a

munkák. Írás ké pük ben a be tűk fel cse ré lé se, a kis- és a nagy be tű vál ta ko zá sa jel-
 lem ző, itt az írá si ne héz sé gek kel küz dő gyer me kek ről in for má ciót kap ha tunk.

8 éve sek
A 8 éves gyer me kek raj zai nak fő tö rek vé se a va ló ság hű áb rá zo lás, ezt a pszi cho -
ló gu sok pszi cho ló giai for du lat nak ne ve zik és 7–8 éves kor kö zé te szik. A gyer me -
kek ek kor kez dik el a dol go kat át lát ni és kap cso la to kat, tör vény sze rű sé ge ket fe-
 dez nek fel azok kö zött. A vi zuá lis pe da gó gus szak ma pe dig azt vall ja, hogy
egé szen ez idáig nem sza bad na be le nyúl ni „kí vül ről” a gyer me kek áb rá zo lá si vi lá -
gá ba. Er re a kor ra az ana lí zis lesz a jel lem ző, amit ké sőb biek ben a szin té zis kö vet
majd. Előszerettel kom po nál nak, és do mi nan cia ként még min dig a leíró rea liz -

2.6. kép. Miczi Ta ma ra raj za, Igaz gyöngy 
AMI, Be rettyóúj fa lu
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must kell te kin te nünk. Jel lem áb rá zo lá suk sok eset ben fej lett; a jó és a go nosz, a
csú nya és a szép kö zött erő tel jes kü lönb sé get tesz nek raj zaik ban. Raj zai kon a dif-
 fe ren ciált ság is meg je le nik: van nak ki dol go zott és ke vés bé ki dol go zott rész le tek,
ele mek, sok szor a szá muk ra nem fon tos dol go kat el na gyol ják, sie tő sen fe je zik be
a mun ka fo lya ma tot. Feuer Má ria úgy ír ja le, hogy ér de kes kettősség jel lem zi 
a mun ká kat: a rész le tek mag ra ga dá sa és az egész utá ni vágy. Ar ra is ké pes ez a
ko r osz tály, hogy a tör té ne tet ré szek ről ré szek re, pil la nat ról pil la nat ra bont sák 
le és áb rá zol ják film sze rűen; eze ket ne vez zük sza lag ké pek nek.

Már eb ben a kor cso port ban elő for dul hat nak a pers pek tí va fe lé ve ze tő el ső lé-
 pé sek. Sok szor ja vít ják mun ká ju kat, szin te a ra dír a biz ton sá guk leg fon to sabb
ele me. Van nak ked venc dí szí tő ele meik, sé ma kész le tük, amit szí ve sen al kal maz -
nak min den mun ká juk ban, sok szor ezek az ele mek kép vi se lik az egyé ni sé gü ket.
Ez Ha lász Ré ka mun ká ján is meg je le nik (2.7. kép).

A 8 éve sek az ará nyo kat és a moz gás -
áb rá zo lást egyaránt ké pe sek he lye sen
megítél ni és al kal maz ni, de a moz du la -
tok nál még meg tö rik a for mát. A tár -
gyak he lye meg fon tolt lesz, mi ke rül le,
fel, szél re, jobb ra, bal ra… stb.

Ar ra is fo gé ko nyak, hogy ki nyis sák a
ké pe ket. A rajz lap két ol da lán fél-fél 
fi gu ra je lent se a foly to nos sá got, így a
moz gás nem csak tér ben, de idő ben is ér-
 zé kel tet he tő vé vá lik, ezál tal új di men ziót
kap csol nak be áb rá zo lá si fo lya ma taik ba.
Ál la tok áb rá zo lá sá nál kettősséget ta-
 pasz tal ha tunk, mert ol dal ról po fát, míg
szem ből több nyi re em be ri ar cot áb rá zol -
nak, de az a ta pasz ta lat, hogy a vi dé ki és
a vá ro si gyer me kek kö zött itt is le het nek
el té ré sek.

A nö vé nye ket diffe ren ciál tan je le ní -
tik meg, fa, bokor, te re bé lyes, kes keny
lom bú, gyü mölcs vagy er dei nö vény…
stb.

Ér de kes szín folt, hogy a raj zo kon meg je len nek az in du lat sza vak, felira tok.
A kor szak elő hív ja a kri ti kai ér zé ket is: a job ban raj zo lók éle sen bí rál ják a ne he -
zeb ben raj zo ló kat, míg a gyen géb ben raj zo lók egy re el né zőb bek ké vál nak.

2.7. kép. Ha lász Ré ka raj za, Igaz gyöngy 
AMI, Be rettyóúj fa lu



77

Vi zuá lis te het ség gon do zás

9 éve sek
9 éves kor ra eny hül az énközpontú raj zo lás, már nem csak a sa ját szem szö gé ből
áb rá zol ja a vi lá got a gyer mek. A fi gu rá kon egy re sze mér me seb ben je le nik meg
az énoldal, csu pán egy-egy ru ha da rab ha son lít az övé re, mint ha csak ő tud ná,
hogy az adott sze rep lő kit áb rá zol a raj zán. Mun ka fo lya ma tá ban a ter ve ző szak is
hal vá nyan meg je le nik, és csak nagyvonalakban je le nik meg a tör té net, ami egy re
gaz da gab bá vá lik az idő elő re ha lad tá val.

Az ügye seb bek nél fel tűn nek a hal vány ke re ső vo na lak. Luquest sze rint ez a
szem lé le ti rea liz mus, míg má sok op ti kai rea liz mus nak vé lik ezt az idő sza kot. Er -
re a kor ra a gyer me kek össze füg gé se ket, kap cso la to kat ke res nek a for mák kö-
 zött. Fon tos az is, hogy esz té ti kus, szép le gyen a mun ká juk. A hal vány tó nu sok -
tól a for ma meg szi lár du lá sáig sok idő te lik el, be kö szönt a ra dír kor szak, ami
telj ha tal mú se géd esz köz nek szá mít.

A szí nek al kal ma zá sá nál is meg fi gyel he tő mindez ad dig, amíg olyan nem lesz
a rajz, ami lyen nek a gyer mek sze ret te vol na. Az ér zel mek, él mé nyek hát tér be
szo rul nak a ra cio ná lis fel fe de zés sel szem ben. Ez az iga zán új elem a raj zo kon eb -
ben az idő szak ban. A 2.8. ké pen mindez a szí nes üveg ab la kon és az eme le tes ház
ab la kai nak szá má ban rea li zá ló dik.

A reg resszív fá zi sok rö vid időn be lül
vál toz nak a si ke res tel je sít mé nyek hez
ké pest. A ki ma gas ló raj zi tel je sít mé nyek
oly kor-oly kor va ló fel vil la ná sa még nem
utal tel jes biz ton ság gal ar ra, hogy meg-
 ta lál tuk a te het ség te rü le tet, de ar ra min-
 den kép pen, hogy jel zést ad jon a bel ső
fo lya ma tok ról, me lyek ki bon ta ko zá su -
kat ke re sik.

Eb ben az élet kor ban a fiúk és a lá-
 nyok rajz kész sé ge el té rő, a fiúk tel je sít -
mé nye meg ha lad ja a lá nyo két. Az ará-
 nyok adek vá tan je lent kez nek a for mák
te kin te té ben, ami a gon dol ko dá si funk-
 ció ke rü lé sét je len ti. A pers pek tí va áb rá -
zo lá sá ban is van elő re lé pés, új je len ség
az eme le tes rajz, vagyis a tár gyak kez de -
nek tér ben el kü lö nül ni egy más tól.

Az utak ren de ző sze re pet töl te nek be,
egy re ka nyar gó sab bak, az egész rajz la -
pot ural hat ják. A ta ka rá sok al kal ma zá sa
a tér be li ség fon tos ele me, az elöl-hátul

2.8. kép. Ba logh Eni kő raj za, Igaz gyöngy 
AMI, Be rettyóúj fa lu
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össze füg gés meg ha tá ro zó ja, ami ko ráb ban sem is me ret len a gyer me kek nél, de
itt je le nik meg ará nyo sab ban.

Porot fo gal maz ta meg azt, hogy a rajz lap nak „ér té kes” és „ér ték te len” ré szei is
van nak (bal fel ső sa rok a legér té ke sebb rész, leg ke vés bé ér té kes a jobb al só sa-
 rok rész), ami az eu ró pai kul túr kör re jel lem ző írás kép re utal.

Felerő sö dik a moz gás áb rá zo lás irán ti igény, ami a gon dol ko dás fej lő dé sé re
utal. A dí szí tő kedv felélén kü lé se az or na men tá lis rit mus sal ír ha tó le, fő leg a lá-
 nyok ese té ben, de a ke ret be fog lalt rajz sem rit ka, ahol kü lö nös je len tő sé ge van a
rit mi kus is mét lő dé sek nek.

A szí nek hasz ná la tá ban is van vál to zás, mert a fol tok al kal ma zá sá val össze-
 tet tek ké vál nak a raj zok, vagyis a folt-e gyen súly kiala kí tá sá ra tö rek sze nek a
gyer me kek. Az ál la tok, fák áb rá zo lá sá nál a for ma rész le tek kel gaz da go dik.

A jár mű vek nél a ka rak te rek nyil ván va lób bá vál nak (a már ka jel zé sek rend kí -
vü li sze re pet kap nak), fő leg a fiúk te kin te té ben, sőt már az em bert is be le he lye -
zik a jár mű be pro fil ból. Szé che nyi Blan ka raj zán mindez a ha jók vál to za tos for-
 má já ban nyil vá nul meg (2.9. kép).

9–10 év kö rül a raj zo lá si kedv lan kad egy re több gyer mek ben, van, aki nél meg
is szű nik. Ön ér té ke lés sel ezt meg is tud ják in do kol ni. A rajz sok szor is ko lai kö te -
les ség gé szelídül, és az ér dem je gyek rom lá sá val vég ér vé nye sen el is tű nik.

A te het sé ge sebb gyer me kek ek kor tűn het nek fel elő ször iga zán, az ő ér dek lő dé -
sü ket to vább ra is meg ha tá roz za a vi zua li tás. Ha a len dü let és az aka rat ki tar tás sal
pá ro sul, ak kor ez ser dü lőko rig (ami a kö vet ke ző víz vá lasz tó) ébe ren is ma rad.

2.9. kép. Szé che nyi Blan ka raj za,
Igaz gyöngy AMI, Be rettyóúj fa lu
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10–12 éve sek raj zai
A je len sé gek áb rá zo lá sa a 10. és a 15. év kö zé esik. Eb ben a sza kasz ban meg nő a
gyer me kek ön ál ló sá ga, tu dá su kat egye dül is al kal maz ni ké pe sek. Eb ben a ko r-
osz tály ban két na gyobb egy ség kü lö nít he tő el.

A raj zi rea liz mus ko ra a 10 és a 12. év kö zé esik.
Ez a kor már mel lő zi a kép ze le ti raj zo lást, a rajz már ke vés bé szo kott gyer-

 mek nyel ven be szél ni. A gyer me kek rea lisz ti kus sá for mál ják mun kái kat. A fi gu -
ra tív raj zo kon a do mi náns sze rep lő ke rül elő tér be, csa lád raj zo kon meg nő az
apa sze re pe. A gyer me kek tár sa dal mi sze rep ész le lé sét mu tat ja ez a vál tás. A ta -
nu lók szí ve sen áb rá zol nak han gu la to kat, ahon nan egyet len moz za na tot kell 
kiemel ni, mert a cse lek mény megélé se miatt az egy ko ri sé mák át vál toz nak, el-
 tűn nek, a for ma ala kí tás fej lő dés be len dül. A han gu lat kép meg je le né se össze-
 függ az em ber áb rá zo lás fej lő dé sé vel, az ízü le tek ben va ló moz ga tás és a pro fil -
raj zok elő re lé pést je len te nek. Ez az az élet kor, ami kor felis mer he tő vé vá lik a
raj zi te het ség.

A te het sé ges gyer me kek kor tár saik hoz ha son lóan az egyes fej lő dé si sza ka -
szo kon átes nek, de ke vés bé te het sé ges tár saik hoz ké pest gyor sab ban. Az iga zi te-
 het sé gek jó val megelő zik kor tár sai kat, ez a kü lönb ség akár 8–10 év is le het.

Ezek a gyer me kek ész re vesz nek a kör nye ze tük ből olyan dol go kat, je len sé ge -
ket, me lyek má sok szá má ra fel sem tűn nek (lásd 2.10. kép és 2.11. kép). Fej lett vi-

2.10. kép. Pa jor Ma riann raj za, 
Igaz gyöngy AMI, Be rettyóúj fa lu

2.11. kép. Karányi Edi na raj za, Igaz gyöngy
AMI, Be rettyóúj fa lu
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 zua li tás sal ren del kez nek, például felis me rik azt, hogy több fé le tó nus ér té kű a fa
lomb ja, a rét zöld je stb. Rá cso dál koz nak a for mák kü lön le ges sé gei re, egye di jel-
 leg ze tes sé geik re. Na gyon so káig ké pe sek el me rül ni a szem lé lő dés ben.

A mű vé sze ti te het sé gek emo cio ná li san is ér zé ke nyek kor tár saik hoz ké pest.
A kör nye ze tük az át la gos hoz ké pest más nak lát ja eze ket a gyer me ke ket. A gyer -
me kek él ve zik a mű hely mun kát, a kis cso por tos fog la lko zá so kat, mert et től is kü-
 lön le ges nek tart ják a hely ze tet, ami ben ta nul nak. Az azo nos ér dek lő dé sű, idő-
 sebb ko rosz tály hoz is szí ve sen tár sul nak, sok eset ben ins pi rá ló erő vel hat nak az
ilyen cso port mun ká la tok.

10 éves ko rá ra a gyer me kek  tes ti fej lő dé sé ben az ujjak cson to so dá sa be fe je -
ző dik. A raj zo kon ke resz tül igyek sze nek meg fo gal maz ni a ne he zen meg fog ha tó
dol go kat, min den do log mö gött va la mi lyen meg fog ha tat lant, rej té lye set ke res -
nek.

A 10. év re a gyer me kek fel fe de zik a pers pek tí vát, ami fo ko za to san je le nik
meg a mun ká kon, és a tér új faj ta há rom di men ziós meg fo gal ma zá sát je len ti.
A he lyes pers pek tí va miatt el kü lö nül a ta laj szint, ég bolt, amit eny hén hul lám zó
vo nal lal je löl nek. A fiúk tér szem lé le te in ten zí veb ben fej lő dik, mint a lá nyo ké, vi-
 szont a lá nyok tér ér zé ke lé se is so kat ja vul er re a kor ra. A szí ne ket tó nus sze rint
cso por to sít ják.

Az ál lat áb rá zo lás ban a fa jok kö zöt ti kü lönb sé gek nyil ván va lób bá vál nak. A fa
áb rá zo lá sá ban szem be tű nő a ha tal mas ko ro na, ami el kü lö nül a törzs től; ez a fej-
 let teb bé vá ló szo ciá lis szint jel ző je is egy ben.

Nagy kér dés a má so lás, ami felélén kül, ez je lent het ne kik tet sző pél da ké pet,
popsztárt, rajz film fi gu rát is; az el kö te le zet tek nagy elődök mű vei vel pró bál koz -
nak. Eze ket a raj zo kat sa ját juk ként ke ze lik. A gya kor lat so rán tech ni kai lag so kat
fej lőd het nek egy-egy tech ni ka el sa já tí tá sá ban. Szí ve sen meg mu tat ják mun kái -
kat, a szak em be rek től megerő sí tést re mél nek kü lön le ges adott sá gaik te kin te té -
ben. A fiúk nál meg fi gyel he tő, hogy szí ve sen pró bál koz nak bo nyo lult épí té sze ti
szer ke ze tek kel (vár, bo nyo lul tabb ház).

A gyer me kek nél na gyon erő sen mű kö dik az ön kri ti ka, megér zik a hiá nyos -
sá gai kat, erő sebb már a ver ba li tá suk és a fo gal ma zó ké pes sé gük, amit a raj zo kon
meg je le nő sza vak kal fe jez nek ki, és ez akár lé nye ges elem mé lép het elő, megerő -
sít ve a for ma ki fe je ző ere jét. A 11. életév vé gé re a gyer me kek a szer kesz tő fok ról
a jel lem ző fok ra lép nek át.

12–15 éve sek raj zai
A leg fon to sabb ki hí vás a vi lág részletgazdag meg fi gye lé se. A fel fe de zés, a megis -
me rés a mo ti vá ló erő. Er re az idő szak ra a gyer me kek a fe lü let egé szét ki töl tik
(eb ben a te kin tet ben a 2.12. kép ap ró lé kos fe lü let ki töl té se fi gyel met ér de mel), ha
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nem, ak kor az a sze mé lyi ség ál la po tá ról erő tel je sen árul ko dik; le het az okok kö-
 zött dep resszív, le han golt, szo ron gó ál la pot.

Eb ben az élet kor ban az ön ki fe je zés nek új te rü le tei is meg je len nek, amely nek
a rajz ra is van ha tá sa. Az új ki fe je zé si for ma a fo lya ma to san fej lő dő ver ba li tás
kö vet kez té ben a ver sel ge tés, írás, így ser dü lő kor ban so kan fel hagy nak a raj zo -
lás sal. Sa ját mun ká juk kal szem ben erő sen kri ti ku sak.

A szak em be rek sze rint a ma ga sabb áb rá zo lá si fo kot már csak a te het sé ges
gyer me kek érik el. A te het sé ges gyer me kek ki tar tóak, fo lya ma tos kon cent rá ció
jel lem zi őket a mun ká juk kal kap cso lat ban. A ti né dzse rek tu da to san kom po nál -
nak, és erő tel jes ér zel mek áb rá zo lá sá ra is ké pe sek.

Ma gas kö ve tel mé nye ket ál lí ta nak az al ko tá suk elé, és ezen el vá rá so kat igye-
 kez nek tel je sí te ni. Amennyi ben nem si ke rül, előáll nak a gát lá sok, amit egy krí-
 zis idő szak fog kö vet ni. Elő for dul az is, hogy a gyer mek szé gyel li a raj zait, és a ké-
 sőb biek ben sem si ke rül felol da ni eze ket a gát lá sait. Nem ki zárt az sem, hogy
dug dos sák a raj zai kat. A ser dü lők nél elő for dul hat, hogy ti tok ban önarc ké pet ké-

2.12. kép. Kiss Ani ta raj za, Igaz gyöngy AMI,
Be rettyóúj fa lu

2.13. kép. Er dé lyi Lil la raj za, Igaz gyöngy AMI,
Be rettyóúj fa lu
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 szí te nek ma guk ról, ami nem egy új raj zi prob lé ma meg je le né se, ha nem össze-
 füg gés ben van az én fel fe de zé sé vel; ter mé sze te sen leg több ször elé ge det le nek ön-
 ma guk kal.

Lowenfeldre hi vat ko zik Feuer Má ria is ak kor, ami kor azt ál lít ja, hogy er re az
idő szak ra kiala kul a vi zuá lis és a haptikus tí pu sú em ber. Az előb bi kí vül ről
szem lél, meg fi gye li a dol go kat, a do log és ő két külön ál ló egy ség. Az utób bi be-
 lül ről szem lél, eggyé vá lik a lát vánnyal. A pers pek tí va al kal ma zá sá val elin dul az
el vont gon dol ko dás, ami se gít fel fe dez ni a te ret, ér zé kel ni a táv la tot. Jól tük rö -
ződik ez egy lány val lo má sá ban: „Va la ha sok kal job ban raj zol tam. A raj zaim sok-
 kal ér de ke seb bek vol tak. Vi szont most há rom ezer szer job ban megy a pers pek tí va!”
(Gardner 1980).

A szí nek te kin te té ben nyi tot tab bá vál nak a gyer me kek; eb ben a lá nyok bát-
 rab bak, mint a fiúk (2.14. kép). A ta nult is me re te ket ké pe sek al kal maz ni a mun-
 káik ban, meg fi gye lé sei ket he lye sen rög zí tik.

Ké pe sek a kü lön bö ző szín ár nya la tok al kal ma zá sá val a táv la tot ér zék le te seb -
bé ten ni. A szín pers pek tí va al kal ma zá sá val a tu da tos kép szer kesz té sé, a prob lé -
ma megol dá sé a fő sze rep a tet sze tős raj zok kal szem ben. Moz gás áb rá zo lás ban a
di na mi kus moz gást is ké pe sek meg je le ní te ni egy sze rű vagy bo nyo lul tabb for-
 má ban (lásd 2.13. kép).

2.14. kép. Gaál Bar ba ra raj za, Medgyessy F. G. és MSZKI, Deb re cen
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A 14. és a 15. élet év re már lé nye ges vál to zás nem kö vet ke zik be. Ek kor ra el -
dől, hogy kik a jó vagy a ke vés bé jó raj zo lók. A jók egy re töb bet fog lal koz nak el-
 kö te le zet teb ben a rajz zal, kép ző mű vé szet tel, eset leg szak irá nyú to vább ta nu lást
vá lasz ta nak, míg a gyen gén tel je sí tők meg re ked nek a 8–10 éves ko ri tel je sít mény
szint jén. Ők már nem mo ti vál ha tóak ké pes sé geik ki bon ta koz ta tá sá ra, eset leg
ba rá ti kör ben szó ra ko zás ból idé zik fel új ra ezt a te vé keny sé get.

Er re a kor ra a mo ti vál tak egész éle tét ké pes meg ha tá roz ni a kép ző mű vé szet,
ami a kül ső sé gek ben is meg nyil vá nul (pl. öl töz kö dés, ze ne hall ga tás, hasz ná la ti
tár gyak). Ők az ún. „al ter na tí vak”.

Az el kö te le zet tek nél meg fi gyel he tő, hogy a tel jes tér ki töl tés re ke rül, az ará-
 nyo kat, fény–ár nyék vi szo nyok sza bá lyait al kal maz zák. A ko rosz tály raj zi jár tas -
sá gát a stú diu mok hűen tük rö zik. Stefan Haenni sváj ci pszi cho ló gus sze rint az
át la gos raj zo lók le raj zol ják a mo dellt és ál lan dóan össze ve tik raj zu kat ve le, míg a
te het sé ge sek hosszabb meg fi gye lé se ket tesz nek, miu tán fel raj zol ják a mo dellt.
Az ilyen gyer mek egész ben gon dol ko dik a rész le tek he lyett, ará nyo kat, irá nyo -
kat, fé nye ket és ár nyé ko kat szem lél. A fiúk nál felélén kül a dí szí tő kedv, hasz nál -
ják a szö veg ele me ket. A szí nek kel kap cso lat ban ta pasz ta la tok út ján fej lesz tik 
tu dá su kat. A szín ta ni is me re te ket el sa já tít ják, te lí tett-te lí tet len szí nek, szín har -
mó niák, kont rasz tok stb., és a mun káik ban él nek ez zel a tu dás sal.

A kö zép is ko lai ta nu lók több sé ge ké pes sa já tos egyé ni stí lust kiala kí ta ni, ami
az egyé ni sé gü ket is tük rö zi. A pszi cho ló gu sok sze rint a felélén kü lő sze xuá lis fe-
 szült sé gek a raj zok ban is tük rö ződ nek, a fiúk ku tat ják a női ne met, a lá nyok 
fan tá zia vi lá got épí te nek ki ma guk ban. A ser dü lő if jak a töb bi órán hi he tet le nül
so kat fir kál nak, jobb eset ben csak a fü ze tei ket gaz da gít ják. A ku ta tá sok azt bi zo -
nyít ják, hogy eb ben kor ban a leg gya ko ribb fir ka ele mek: egye nes, hul lámvo nal,
spi rál, csi ga vo nal, füzér, nyi lak, pók há ló, koc ka, fa, vi rág stb. (Kár pá ti 2001).

2.3. Új pe da gó giai mód sze rek al kal ma zá sa a vi zuá lis te het ség-
 gon do zás ban

„Az iga zi ta ní tás nem a tu dás átadá sát je len ti. Az iga zi ta ní tás ar ra ösz tön zi a ta-
 nu lót, hogy ma ga te gyen szert az is me re tek re.” John Mil ton Gre gory ame ri kai 
ta nár so rai jó gon do lat éb resz tők eh hez a fe je zet hez (http://www.citatum.hu).
Nap jaink is ko lá ja igény li az újí tá so kat, a mód szer ta ni fel fris sü lést. A már-már
köz hely nek mi nő sü lő szlo gen üze ne te az, hogy ne le gyen prob lé ma a tu dás meg-
 szer zé se, az adott prob lé ma (le gyen az vi zuá lis vagy köz is me re ti) megol dá sa, és
le he tő ség sze rint a meg szer zett tu dást al kal maz ni is tud ják a diák jaink. Ez a
szem lé let nem csak az egyes tu do mány te rü le te ken meg szer zen dő is me re tek re
jel lem ző.
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A vi zuá lis mű fa jo kat sem ke rü li el ko runk gyor su ló, átala ku ló szem lé le te. Fo-
 lya ma to san vál to zik a tech ni ka, tech no ló gia, a ha gyo má nyos kép ző mű vé sze ti
esz köz hasz ná lat mel lett a di gi tá lis mű fa jok rob ba nás sze rű meg je le né se jel le -
mez te az el múlt alig két év ti ze det. Az egye te mek, fő is ko lák kí ná la ta (mé dia,
mul ti mé dia, ani má ció, al kal ma zott gra fi ka, al kal ma zott fo tog rá fia stb.) csakúgy,
mint a bol tok pol cain so ra ko zó áru kész let bő vült. A ha gyo má nyos ér te lem ben
vett rajz tan tárgy is új ne vet ka pott az évek so rán: rajz és vi zuá lis kul tú ra, ami
rész ben az is me ret anyag bő vü lé sét, rész ben a ha gyo má nyos ke re tek fel sza ka do -
zá sát ve tí tet te elő. Eb ben az új don sült hely zet ben a kép ző mű vé sze ti ok ta tás te vé -
keny sé gé nek is vál toz nia kell, a klien si ér dek meg ha tá roz za a köz ve tí tő kö ze get
ezen a spe ciá lis te rü le ten is.

Sem mi sem ma rad érin tet le nül, és min den vál to zás, ami a Föl dön va la ha is
be kö vet ke zik, az a vi zua li tás nyelv- esz köz rend sze rén ke resz tül jut el az em be -
rek hez, a fel hasz ná lók hoz. A kép ző mű vé szet min den kor ban sa já tos köz ve tí tő
kö zeg sze re pét töl töt te be, ez a funk ció a 21. szá zad ban sem vál to zott, csu pán a
szín tér, ame lyen meg szó lal. A le he tő legmobilisabb tan tárgy, tan tárgy cso port a
miénk, vi zuá lis ne ve lő ké. Az al ter na tív mód sze rek re gyor san és vá lasz té ko san
tu dunk rea gál ni a tan tár gyak so rá ban. Olyan ké pes sé ge ket tu dunk a mű vé szet
ad ta esz kö zök kel fej lesz te ni, ame lyek min den is me ret szer ző fo lya mat ban hasz-
 no sít ha tó vá vál hat nak.

Hang sú lyoz ni szük sé ges, hogy a kép ző mű vé sze ti ne ve lés so rán erő sí te ni kell
a ta nu lók ban az ön ki fe je zést, az al ko tói te vé keny sé get. Eb ben a pe da gó giai te vé -
keny ség ben fi gye lem be kell ven ni a ta nu ló ké pes sé geit, sze mé lyi sé gét és er re
épít ve kell ve zet ni, rá ve zet ni a lá tá si fo lya ma tok tu da to sabb al kal ma zá sá ra, ér-
 tel me zé sé re.

A kép ző mű vé sze ti ne ve lés so rán a meg fi gye lé sek, ta pasz ta la tok, él mé nyek
meg szer zé se után vál to za tos esz köz hasz ná lat tal se gí te ni kell a ta nu lót ab ban,
hogy bát ran, egy re ma ga sabb szin ten al kal maz za is me re teit. Sok eset ben meg fe -
le lő esz köz hiá nyá ban a gyer me kek vi zua li tás irán ti vá gya ne he zen tart ha tó
fenn. Pusz tán a pe da gó giai mód szer nem min den eset ben ele gen dő, mert az el-
 kö te le zett ta nu lók sem ta lál ják meg az al ko tás él mé nyét. Azon ban az esz köz -
hasz ná lat ban va ló jár tas ság pe da gó giai se gít ség, stra té gia nél kül mo ti vá lat lan sá -
got ered mé nyez het. Sok szor a for ma raj zon túl a já ték él mé nyé nek az átélé sét
egy-egy raj zi esz köz zel va ló já ték, kí sér let vagy pusz tán csak a hasz nál ha tom él-
 mé nye je len ti. Azok a ta nu lók, akik a ta ná raik sab lon sze rű óra ve ze té se és az ott
ka pott felada tok kap csán ta pasz tal ják meg a vi zua li tás ban rej lő ki hí vást, sok
eset ben tan tárgy ként te kin te nek a rajz ra, és nagy va ló szí nű ség gel nem ta pasz tal -
ják meg az al ko tás ban rej lő le he tő sé ge ket.

Az egyes kor cso por tok nak meg fe le lően a gya kor lás, fel fe de zés él mé nyét kell
inspiratív mó don a ta nu lók esz köz tá rá ba beépí te ni, hogy ké pe sek le gye nek az
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ön ál ló vi zuá lis prob lé ma fel ve tés re és a kér dés ta pasz ta lás út ján tör té nő „meg vá -
la szo lá sá ra”.

A gyer me kekre azok a felada tok lesz nek iga zán nagy ha tás sal, ahol a vi zuá lis
prob lé ma bur kol tan, tör té net be, szi tuá ció ba ágya zot tan je lent ke zik. Az ilyen jel-
 le gű felada tok inspiratív mó don ösz tö nöz nek a ké pi gon dol ko dás ra, mi köz ben a
vi zuá lis prob lé ma is megol dás ra ke rül ön ál ló ta pasz ta lat ra, meg fi gye lés re ösz tö -
nöz ve. A krea tív felada tok so rán az ösz tö nös és a tu dott dol gok kap cso lód nak
össze, ami in ten zív vé te szi a feladat sok szí nű megol dá sát. Ez pe dig, mint tud juk,
a di ver gens gon dol ko dást fej lesz ti. A ta nu lók nak meg kell ad ni a vá lasz tás le he -
tő sé gét is, mi vel a kép al ko tás so rán sok fé le megol dás is szü let het, ezért a 
ta nu lók dönt het nek. Sőt jó, ha tud nak dön tést hoz ni bi zo nyos kér dé sek ben, pél-
 dául: ha nem így sze ret néd, ak kor mit szól nál hoz zá, ha…, vagy mi lyen öt le -
ted/öt le teid van/van nak a… stb. kér dé sek ösz tön ző mó don hat hat nak a te vé -
keny sé gük re és a gon dol ko dá suk ra. A part ne ri vi szony min den eset ben jól
ka ma toz tat ha tó, így a vi zua li tás ban is he lye van. A gyer me kek szí ve seb ben csi-
 nál nak úgy dol go kat, ha ked vük van hoz zá, az irá nyí tott „kedv csi ná ló” ha té kony
mód szer le het a ne he zebb felada tok ered mé nye sebb megol dá sá ra is. Az ered-
 mény vá rás so rán fel lé pő iz ga lom ki tar tás ra, igé nyes mun ká ra ins pi rál ja a gyer-
 me ke ket szin te min den kor cso port ban.

A pá lyá za tok, ver se nyek al kal má val a meg mé ret te tés él mé nye, a szub jek tum
átélé sé nek él mé nye gaz da gít ja kri ti kai ér zé kü ket és meg ta nít ja őket a dön té sek
el fo ga dá sá ra. Megér te ni a megért he tet lent, meg ma gya ráz ni a meg ma gya ráz ha -
tat lant; amit szó val nem le het, azt az ér zé sek kap csán szem vil lan tás alatt ért he tő -
vé le het ten ni.

Az al ter na tív ok ta tá si mód sze rek a vi zuá lis ne ve lés ben is ered mé nye sen al-
 kal maz ha tók, hi szen ezek kö zül a leg több ta nu lócent ri kus fej lesz tő te vé keny ség.
Eze ken ke resz tül olyan hely ze te ket te remt he tünk a ta nu lás hoz, ta pasz ta lás hoz,
amelyekben a gyer me kek több fé le ké pes ség te rü le ten mu tat hat ják meg a ben nük
rej lő le he tő sé ge ket. A te het sé ges és a kö te les ség tu dat ból tel je sí tő ket egyaránt
ins pi rál ja. Ezek a mód sze rek fel ké szült sé get igé nyel nek a ta nár tól, hi szen a fel-
adat mo del le zé se so rán a vá rat lan hely ze tek re is fel kell ké szül niük; egy fo lya -
mat sort kell buk ta tói val együtt át lát ni és a fo lya mat ban csu pán irá nyí ta ni, fi gye -
lem mel kí sér ni kell a cso port/ok te vé keny sé gét a ha té kony ság ér de ké ben.

2.3.1. Koo pe ra tív tech ni kák és raj zi felada tok

A koo pe ra tív tech ni kák ké pes ség rend sze re ket fej lesz te nek. Ezek a ké pes sé gek az
al ko tás ba il lesz ked ve ala kul hat nak, ter mé sze te sen fej leszt ve ezál tal a mű vé sze -
tek esz kö zei vel fej leszt he tő ér zel mi in tel li gen ciát. A ta nu lók nak eb ben a rend-
 szer ben ké pes nek kell len ni együtt dol goz ni, kom mu ni kál ni, irá nyí ta ni, komp-
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 ro misszu mo kat köt ni, ké pes nek kell len ni meg ter vez ni, meg szer vez ni egy fo lya -
ma tot, hosszabb tá von is elő re gon dol kod ni, rea gál ni kell tud ni a vá rat la nul fel-
 lé pő hely ze tek re és ké pes nek kell len ni ér ték tu dat tal eliga zod ni zűr za va ros, in-
 for má ciók kal zsú folt vi lá gunk ban az adott té ma fel dol go zá sa mel lett (L. Ritók
2004).

A kö vet ke zők ben koo pe ra tív tech ni ká ra felépí tett óraváz la to kat sze ret nék
be mu tat ni, ame lyek il lesz ked nek né hány kor cso port tan ter vi kö ve tel mé nyei hez
úgy, hogy a vi zuá lis prob lé ma azo nos, a meg va ló sí tás mód ja azon ban más és
más.

Al kal ma zott sze re pek, el ren de zés a koo pe ra tív mód szer kap csán
• Az el ső fog lal ko zás ra ké szít sük el a cso port beosz tást. (Kap hat nak a gyer-

 me kek szí nes kár tyá kat az óra ele jén, majd „Ke res sé tek meg az azo nos szí-
 nűe ket és al kos sa tok ve lük cso por tot!” ké rés re kiala kul nak a négyes egy sé -
gek.

• Má sik megol dás le het, hogy annyi ké pet vá gunk négy sza bály ta lan rész re,
ahány cso port van, és a gyer me kek nek meg kell ta lál niuk az össze tar to zó -
kat. Ha si ke rül meg ta lál ni a ké pe ket, meg ta lál ják a tár sai kat is.

• Cél sze rű két-két asz talt össze for dít va kiala kí ta ni a tan te rem ben a cso por -
tok he lyét il le tően. Ak kor meg fe le lő a tá vol ság, ha a gyer me kek az össze-
 for dí tott asz tal kö ze pé re tett pa pír la pot ki nyúj tott kar ral ké nyel me sen el-
érik.

• Az el ső fog lal ko zás al kal má val el kezd het jük kiala kí ta ni a „kom mu ni ká -
ciós sza bá lyo kat” is.

Fe le lő sök:
Csend ka pi tány:
A cso por ton be lü li fe gye lem meg tar tá sáért fe le lős, ő az, aki az alap za jon kí-
 vü li csen dért fe le lős a cso port ban.

2.1. gya kor lat.

Kor cso port: Al só ta go zat
Ta na nyag: Szín ta ni is me re tek / Szín ke ve ré si gya kor lat
Té ma: A ten ger/fo lyó élet vi lá ga
Cso port ala kí tás: 4 fős cso por tok
Szük sé ges fel sze re lés: gra fit ce ru za, filc toll, szí nes ce ru za, ki hú zó al ko ho los filc toll,
szí nes tus, fe hér tem pe ra, A/5, A/3-as mű sza ki rajz lap, pa pír ra gasz tó (né hány fel sze -
re lés ből ele gen dő 1db/osz tály)
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Esz köz fi gye lő:
Az ő dol ga ar ra ügyel ni mun ka köz ben, hogy a feladat megol dás hoz szük sé -
ges anya gok, esz kö zök a cso port ren del ke zé sé re áll ja nak.

Együtt mű kö dés-mes ter:
Ar ra ösz tön zi a cso por tot, hogy egy más öt le teit össze kap csol ják, beépít sék.

Tüs tént ka pi tány:
Felada ta a töb biek sür ge té se, a mun ka rit mus meg tar tá sa.

Az órai mun ka elő ké szí té se, mo ti vá ció
Az óra konk rét té má já ra va ló rá han go ló dás, a té ma irán ti mo ti vá ció fel kel té -
se.
� Ki ült már csó nak ban, tu ta jon, ha jón a fo lyón vagy ten ger ben?
� Mit ta pasz tal ta tok? Mo zog-e a ha jó/csó nak, ha nem evez tek? Mi moz gat -

ja?
� Néz te tek-e már csó nak ból/ha jó ról a víz be? Mit ta pasz tal ta tok?
� Mit lát hat a víz ben az az em ber, aki nek a sze mén bú vár szem üveg van?

(3 per ces film le ját szá sa a vi zek élő vi lá gá ról (for rás: National Geographic,
Spekt rum… tv-csa tor nák, internet).

Az órai feladat
� Raj zol ja tok a ki sebb rajz lap ra annyi fé le ha lat, ahá nyan a cso port ban

vagy tok úgy, hogy min den ki csak egy re kon cent rál jon!
� Raj zol já tok meg dí szes kül se jét is, ügyel je tek ar ra, hogy mindegyik más-

más min tá za tú le gyen!
� Húz zá tok át al ko ho los filc cel, majd filc tol lal szí nez zé tek ki! Hasz nál ja tok

mi nél kü lön le ge sebb szí ne ket hoz zá!
� A na gyobb mé re tű rajz lap ra fes ték kel min den cso port tag húz zon egy vo-

 na lat ecset tel úgy, hogy min den vo nal más le gyen szín ben (pl.: sö tét kék,
vi lá gos kék, li la, zöld stb.) és for má ban is (pl.: hul lá mos, hur kos, cikk-cak -
kos, egye nes, szag ga tott stb.).

� Ha el ké szül te tek, az ecse te tek szí né hez ke ver je tek egy má sik színt is (pl.:
kék hez sár gát vagy pi ro sat, vagy zöl det, vagy na rancs sár gát stb.), le gyen
jó vi zes az ecse te te k, ha szük sé ges, kis vi zet még ad ja tok hoz zá. A ka pott
szín nel is mé tel ten húz za tok egy vo na lat a rajz la pon úgy, hogy ke resz tez -
zé tek az el ső re meg raj zolt vo na la to kat! Az utol só a cso port ból emel je ma-
 gas ra a la pot, ha el ké szül te tek!
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� A ma gas ba emelt rajz la pon össze ta lál koz tak a szí nek. Mi tör tént, ami kor
két szín vé let len sze rűen összeérint ke zett? Fo gal maz zá tok meg a ta pasz -
ta la tai to kat!

� Amíg a rajz la po tok szá rad, vág já tok ki az elő ző leg meg raj zolt for má kat!
� A ki vá gott ha la kat he lyez zé tek el úgy a rajz la pon, hogy egy irány ba ússza-

 nak, rak hat já tok fe dés be is őket, de le het a rajz la pon fel jebb és lej jebb is
csúsz tat ni őket. Ha el ké szül te tek, ra gasz tó val rög zít sé tek őket!

� Kö zö sen vá lasszá tok ki a leg dí sze sebb ha lat a rajz la po to kon, mert az lesz
a ve zér hal. A szí nes ce ru zák kö zül vá lasszá tok ki azo kat a szí ne ket, ame-
 lyek a leg job ban szim bo li zál ják a ten ger vagy fo lyó szí nét! Me lyek ezek?
A fes tett vo na lak kö zeit szí nez zé tek ki úgy, hogy min den szín fed je az elő-
 zőt is!

� A ve zér ha lat fe hér tem pe ra és kék tus ke ve ré ké vel emel jé tek ki. Ha szük-
 sé ges, kis hal ra jo kat még raj zol hat tok kö ré jük!

� Ha min den cso port el ké szült, he lyez zé tek sor ba, egy más mel lé a tan te -
rem fa lá ra az el ké szült mun ká kat. Gyúr ha tó ra gasz tót hasz nál ja tok!

Az órai feladat ér té ke lé se
A kö zös já ték fon tos ele me az órai mun ká nak. In for má ció gyűj tés köz ben
han gu la tot ad a rajz el ké szí té sé hez. A „kerekasztal” mód sze ré vel ké szü lő rajz
le he tő sé get ad egy más ta pasz ta la tai nak beépí té sé re. Az óra vé gé re a ta nu lók
já té ko san meg ta pasz tal ják, hogy min den ki nek ugyanar ról a for má ról más-
más ké pe van. A vá lasz tá sok al kal má val min den ki egyen ran gú fél, a feladat
megol dá sá ra he lye ző dik a hang súly, és nem ar ra, ki az ügye sebb vagy ki a ke-
 vés bé ügye sebb. A kö zös feladat el tom pít ja a „nem tu dom meg csi nál ni”
stressz él mé nyét. A ke vés bé ügyes ta nu ló nem esik két ség be, hi szen nem kell
tar ta nia a „si ker te len ség től”, mert van a cso port ban olyan, aki majd se gít!
Köz ben fe le dés be me rül, hogy a ne héz sé gi fok min den ki szá má ra szin te azo-
 nos.

A feladat ér té ke lé sé ben se gí te nek a gyer me kek, mi vel a fe le lő sök – csend-
felelős, tüs tént ka pi tány – a cso port mun ká ját össze fog lal ják, és a cso por ton
be lü li mun ka elosz lás ará nyá ban is ké pe sek ér té ke lést ad ni.

Mit fej lesz tünk még ez zel a feladat tal?
Kom mu ni ká ciós ké pes sé get, meg fi gye lő ké pes sé get, for ma kö ve tő kész sé get,
ami hat az írás kész ség re, szín ár nya la tok lét re ho zá sa ré vén a szí nér zé keny sé -
get, az arány ér zé ket, a kieme lőkész sé get.
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Fe le lő sök:
Esz köz fi gye lő:
Az ő dol ga ar ra ügyel ni mun ka köz ben, hogy a feladat megol dás hoz szük sé -
ges anya gok, esz kö zök a cso port ren del ke zé sé re áll ja nak.

Váll ve re ge tő:
Az öt le tek di csé re te a felada ta, felügyel ar ra, hogy min den öt let te ret kap jon.
Buz dít ja, mo ti vál ja a töb bie ket, fi gyel, hogy sen ki ne „ül jön meg” a mun ka
so rán.

Együtt mű kö dés-mes ter:
Ar ra ösz tön zi a cso por tot, hogy egy más öt le teit össze kap csol ják, beépít sék.

Tüs tént ka pi tány:
Felada ta a töb biek sür ge té se.

Ír nok:
Az ő felada ta az össze gyűj tött in for má ciók do ku men tá lá sa, for rá sok meg ne -
ve zé se.

Az órai mun ka elő ké szí té se, mo ti vá ció
Az óra konk rét té má já ra va ló rá han go ló dás, a té ma irán ti mo ti vá ció fel kel té -
se.
� Mit ne ve zünk nyílt vi zek nek? Mi a kü lönb ség a ten ger és az óceán kö zött?

Mi lyen mély sé gűek ezek a vi zek? A Föld fel szín nek mek ko ra te rü le tét bo-
 rít ják a ten ge rek és az óceá nok? … stb.

� A mély ten ge rek ku ta tói ér de kes fel fe de zé se ket tesz nek a ten ge rek élő vi -
lá gá val kap cso lat ban. Sze rin te tek ho gyan, mi lyen mó don le het ku tat ni a
ten ge rek, óceá nok tit kait?

2.2. gya kor lat.

Kor cso port: Fel ső ta go zat
Ta na nyag: Szín ta ni is me re tek / Szín ke ve ré si gya kor lat
Té ma: A mély ten ger tit kai
Cso port ala kí tás: 4–6 fős cso por tok
Szük sé ges fel sze re lés: gra fit ce ru za, filc toll, szí nes ce ru za, ki hú zó al ko ho los filc toll,
szí nes tus, fe hér tem pe ra, ani li nes fes ték, A/2, A/3-as mű sza ki rajz lap, pa pír ra gasz tó,
ol ló (né hány fel sze re lés ből ele gen dő 1db/osz tály)
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� Ter mé szet filmrész le tek gyűj té se cso por ton ként ön ál lóan, max. le ját szá si
idő: 3 perc (a felada tot az elő ző órán ad juk ki a cso por tok nak, a feladat -
részt együtt ké szí tik elő a gyer me kek, és az ír nok ve ze ti elő).

� A legér de ke sebb film be ját szás kö zös meg te kin té se osz tály ke ret ben.

Az órai feladat
� A kar ton la pon kü lön bö ző kék tó nu sú fol to kat hoz za tok lét re. Az a cso-

 port lesz a legügye sebb, ame lyik legalább 10 kék tó nus ér ték kel dol go -
zik.

� Egy A/3 rajz lap ra ké szít se tek olyan for má kat, ame lye ket a ten ger mé lye
rejt het (nö vé nyek, ha jó ron csok, kin cses lá da, vas macs ka, olaj fú ró torony,
hul la dé kok stb.). Egy ta nu ló több for mát is raj zol hat!

� Ha el ké szül te tek a for má ra jel lem ző gra fi kai je lek kel, min táz zá tok ki azo-
 kat (fa ere zet, le vél ere zet, pon tok, csí kok stb.). Ak kor lesz szép a mun ká -
tok, ha pon to san és vá lasz té ko san dol goz tok. Majd vág já tok ki azo kat.

� Szí nes ce ru zá val kü lön bö ző szí nű csí kok kal há lóz zá tok be a meg szá radt
ala pot, majd cse peg tes se tek rá tisz ta vi zet és moz gas sá tok együtt kü lön -
bö ző irá nyok ban a la pot. Mit ta pasz tal ta tok?

� A ki vá gott for má kat he lyez zé tek el a la pon, le het fe dés ben, sor ban, hé za -
go san egyaránt! Néz zé tek meg az el ké szült mun kát és gyűjt sé tek össze,
hogy mi vel le het ne még gaz da gí ta ni a rajz fe lü le tét! Szí nes tus sal, fes ték -
kel egé szít sé tek ki a mun ká to kat úgy, hogy egy ter mé sze ti film iz gal mas
kép koc ká ját mu tas sa.

� Utol só feladat ként a kar ton lap fel ső és al só sze gé lyé re húz za tok 4–4 cm
szé les csí kot, mint ha a film sza lag szé le len ne, majd szí nez zé tek sö tét re
(fe ke te, li la, sö tét kék).

� Az el ké szült mun ká kat rak já tok ki az osz tály te rem ben és ér té kel jé tek,
me lyik cso port raj za lett a legiz gal ma sabb!

Az órai feladat ér té ke lé se
Eb ben a feladat ban a cso port össze té telt úgy kell kiala kí ta ni, hogy a rajz iránt
ér dek lő dők és ke vés bé ér dek lő dők egyaránt össze ke rül je nek, mert a kö zös
mun ka so rán min den ki kap hat test hez ál ló felada to kat, így az al ko tói láz min-
 den diá kot megérint het. A fiúk és a lá nyok ké pes sé geik, adott sá gaik miatt ki-
egé szít he tik egy mást (öt let gaz dag ság, pon tos ság, tü re lem stb.).

Az el ké szült mun ká kat a cso por tok és az osz tály együt te sen is ér té kel he ti.
Cél sze rű egy kö zös célt ki je löl ni még a feladat meg kez dé se előtt: pél dául kö -
zös film né zés, hor gász ver seny egy kö ze li fo lyó nál, kö zös ha lász lé fő zés stb.
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Mit fej lesz tünk még ez zel a feladat tal?
Szo ciá lis kom pe ten ciá kat, kom mu ni ká ciós kész sé get, bio ló gia–föld rajz
órák is me re tei nek a kon cent rá lá sát. Kom po ná lókész séget, szí nér zé keny sé -
get, arány  ér zé ket, esz té ti kai ér zé ket, meg fi gye lő ké pes sé get.

Fe le lő sök:
Esz köz fi gye lő:
Az ő dol ga ar ra ügyel ni mun ka köz ben, hogy a feladat megol dás hoz szük sé -
ges anya gok, esz kö zök a cso port ren del ke zé sé re áll ja nak.

Váll ve re ge tő:
Az öt le tek di csé re te a felada ta, és felügyel ar ra, hogy min den öt let te ret kap-
 jon. Buz dít ja, mo ti vál ja a töb bie ket, fi gyel, hogy sen ki ne „ül jön meg” a mun -
ka so rán.

Együtt mű kö dés-mes ter:
Ar ra ösz tön zi a cso por tot, hogy egy más öt le teit össze kap csol ják, beépít sék.

Tüs tént ka pi tány:
Felada ta a töb biek sür ge té se.

Ír nok:
Az ő felada ta az össze gyűj tött in for má ciók do ku men tá lá sa, for rá sok meg ne -
ve zé se.

Az órai mun ka elő ké szí té se, mo ti vá ció
Az óra konk rét té má já ra va ló rá han go ló dás, a té ma irán ti mo ti vá ció fel kel -
té se.

2.3. gya kor lat.

Kor cso port: Kö zép is ko lá s
Ta na nyag: Szín ta ni is me re tek / Szín ke ve ré si gya kor lat
Té ma: Ten ge ri/szá raz föl di csa ta mo del le zé se
Cso port ala kí tás: 4–6 fős cso por tok
Szük sé ges fel sze re lés: gra fit ce ru za, filc toll, szí nes ce ru za, ki hú zó al ko ho los filc toll,
szí nes tus, fe hér tem pe ra, ani li nes fes ték, A/2, A/3-as mű sza ki rajz lap, pa pír ra gasz tó,
ol ló (né hány fel sze re lés ből ele gen dő 1db/osz tály)
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� A feladat kiadá sa előtt cél sze rű tá jé ko zód ni a tör té ne lemórán már tár-
 gyalt tör té nel mi ese mé nyek ről (pl.: 9. év fo lyam: pun há bo rú, tró jai há bo -
rú…, 10. év fo lyam: nán dor fe hér vá ri csa ta, mo há csi vész…, 11. év fo lyam
pá koz di vagy mu hi csa ta…).

� Gyűjt se tek mi nél több in for má ciót össze ar ról a csa ta je le net ről, amit vá-
 lasz tot ta tok (sze rep lők, tör té nel mi hely zet kép)! Néz zé tek meg a te rü let
föld raj zi adott sá gait is! Ha tá roz zá tok meg a csa ta ki me ne te li le he tő sé geit
is ab ban az eset ben, ha a had ve zé rek más dön tést hoz tak vol na. (En nél a
feladat rész nél az internet és a tan köny vek, at la szok ad nak se gít sé get az
in for má ció gyűj tés hez.)

� A diá kok be szél jék meg, hogy az adott csa ta:
• hol ját szó dik (mi lyen adott sá gai van nak az adott te rü le ten)?
• mi a tét,
• kik a sze rep lők,
• ho gyan öl töz köd tek az adott kor ban,
• mi re van szük sé ge egy csa pat nak a csa ta so rán (tá bor hely, éle lem, lo -

vak, fegy ve rek, víz stb.).
� Be szél jé tek meg a já ték tí pu sát is! (Pl.: puzzle, tár sas já ték, kár tya já ték.)

Az órai feladat
� Ké szít sé tek el a vá lasz tott já ték táb la alap ját a kar ton ra! Raj zol já tok fel al-

 ko ho los filc cel az or szág ha tá ro kat, az egyes táj egy sé gek jel lem ző ele meit,
tér kép je le ket…, majd fol tok kal fes sé tek ki. Hasz nál já tok az adott hely-
 szín re uta ló szí ne ket: kék, bar na, zöld stb. (Az at laszt hasz nál já tok se gít -
sé gül!) Kár tya já ték nál az egy sé ges meg je le nés ér de ké ben az azo nos hát lap-
min tá ra, a kép ke ret re is gon dol ni kell, amit kö vet ke ze te sen kell majd
meg je le ní te ni.

� Amíg az alap szá rad, ké szít sé tek el a já ték to váb bi ele meit (sze rep lő ket,
fel hasz nál ni kí vánt já ték ele me ket: ágyú, tá bor he lyet jel ző sát rak stb.)!

� Szí nez zé tek ki vagy gra fi kai je lek al kal ma zá sá val min táz zá tok ki a já ték -
táb lát és a já ték ele me ket!

� Ha tá roz zá tok meg a já ték sza bá lyait is! Rög zít sé tek egy pa pír la pon!
A külalak ra itt is ügyel je tek!

� Óra vé gén vagy a kö vet ke ző órán mu tas sá tok be a já té kot! Pró bál já tok ki
a tár sai to két is! Majd meg kezd he ti tek szer vez ni a já ték is ko lai be mu ta tó -
ját!

Az órai feladat ér té ke lé se
Eb ben a feladat ban a cso port össze té telt úgy kell kiala kí ta ni, hogy a rajz iránt
ér dek lő dő és ke vés bé ér dek lő dők egyaránt össze ke rül je nek, mert a kö zös
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mun ka so rán min den ki kap hat test hez ál ló felada to kat, így az al ko tói láz min-
 den diá kot megérint het. Át kell gon dol ni azt is, hogy tör té ne lem, föld rajz
tan tár gyak ban jár tas diá kok egyaránt le gye nek a cso por tok ban. A fiúk és a
lá nyok ké pes sé geik, adott sá gaik miatt kiegé szít he tik egy mást (öt let gaz dag -
ság, pon tos ság, tü re lem stb.).

Az el ké szült mun ká kat a cso por tok és az osz tály együt te sen is ér té kel he ti.
Cél sze rű egy kö zös célt ki je löl ni még a feladat meg kez dé se előtt, pél dául kö -
zös film né zés, vagy ha or szág ha tá ron be lül ta lál ha tó a vá lasz tott hely szín,
oda irá nyu ló ki rán du lás, em lék na po kon az is ko la könyv tá rá ban, kö zös sé gi
he lyein tak ti kai ver seny ren de zé se az el ké szült já ték táb lák kal (pl.: a pá koz di
csa ta mo del le zé se már cius ban).

Mit fej lesz tünk még ez zel a feladat tal?
Szo ciá lis kom pe ten ciá kat, tár sas kom pe ten ciá kat, in for ma ti kai kom pe ten -
ciát, kom mu ni ká ciós kész sé get, tör té ne lem–föld rajz órák is me re tei nek a
kon cent rá lá sát. Kom po ná lókész séget, szí nér zé keny sé get, arány ér zé ket, esz-
 té ti kai ér zé ket, meg fi gye lő ké pes sé get, lo gi kai kész sé ge ket.

2.3.2. Pro jekt mód szer a vi zuá lis te het ség gon do zás ban

A pro jekt mód szer ta nu ló cent ri kus ta ná ri vi sel ke dés, amely ins pi rá ló. Min dent
meg kell te rem te ni ah hoz, hogy a ta nu ló al kot ni tud jon és ki tel je sed hes sen.
A mód szer so rán diffe ren ciált ké pes ség fej lesz tés is meg va ló sul hat; ki nek-ki nek a
le he tő sé gei hez mér ten, tem pó já ban van le he tő sé ge egy-egy gon do lat kör kör be -
já rá sá ra. Anyag gyűj tés és az al ko tás fo lya ma ta a cél, eb ben az eset ben a ta nár fel-
ada ta se gít ség nyúj tás az elaka dá sok al kal má val. A té ma, amit fel kell fe dez ni, és
ami nek kap csán ku ta tómun kát kell vé gez ni az össze tett gon dol ko dás ra hat ser-
 ken tően (Bodóczky 2003).

A fo lya mat vé gén egy tel je sít mény ben rea li zá ló dik az el vég zett mun ka, így a
ta nu ló si ker ként te kint het az egész fel fe de zés re. A kö vet ke zők ben egy le het sé ges
pro jekt öt le tet sze ret nék be mu tat ni, ahol több tan órá ra sze ret tem vol na a pro-
 jekt ben kon cent rál ni a diá kok már meg lé vő is me re teit és a fel fe de zés so rán szer-
 zett tu dá su kat.
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A pro jekt te ma ti kai be mu ta tá sa
Az adott té mát a ter mé sze ti kör nye zet be és tör té nel mi hát tér be ágya zot tan ta nul -
juk a hét köz na pok ban, így itt is ez a sor rend lát szik cél ra ve ze tő nek. A ta nu lók
más-más szem szög ből dol goz zák fel a té mát élet ko ruk nak és az osz tály kva li tá -
sai nak meg fe le lően (tu do má nyos meg kö ze lí tés, fes té szet, szob rá szat, épí té szet,
nép mű vé szet, ha gyo má nyok).

A té ma rész le tes fel dol go zá sá ban az osz tály ta nu lói ból cso por to kat (tea me -
ket) ala kí tunk, mert a rész le tes in for má ció fel dol go zás eb ben a ke ret ben tör té -
nik.

Rész le tes te ma ti ka
1. fog lal ko zás
A tör té nel mi múlt és a ter mé sze ti vi szo nyok megis me ré se. A ma gyar tör té ne lem
Tria non előt ti és Tria non utá ni hely zet ké pé nek fel tá rá sa se gí ti a ta nu ló kat a tá jé -
ko zó dás ban, mert tör té nel mi ta na nyag ként még nem érin tet ték ezt a kor sza kot.
A tan óra vé gé re a ta nu lók pon tos hely zet ké pet kap nak az el csa tolt te rü le tek ről és
a né pes sé gi, te rü le ti vi szo nyok ról, az el csa tolt te rü le tek szim bó lu mai nak fel-
 hasz ná lá sá val (cí mer, zász ló, jel kép) tér kép ké szí té se és cso por tok sze rin ti fel-
osz tá sa: Er dély, Fel vi dék, Vaj da ság, Kár pát al ja, Auszt ria, Hor vátor szág, Szlo vé -
nia.

A cso port sze re pek kiosz tá sa.

2. fog lal ko zás
A cso por tok a pro jekt felada to kon dol goz nak a ta nár inst ruk ciói alap ján. Szük-
 sé ges tan esz köz a szá mí tó gép, ahol a cso por tok cél irá nyo san ke res nek és gyűj te -
nek in for má ció kat a ha tá ron tú li ma gyar lak ta te rü le tek ről és ne ve ze tes sé geik ről,

2.4. gya kor lat.

Kor cso port: Kö zép is ko lás
Té ma: A ha tá rain kon tú li ma gyar ság mű ve lő dés tör té ne te
Az óra tí pu sa: Mű vé szet tör té net
Az óra felada ta: A ha tá ron tú li ma gya rok ter mé sze ti adott sá gai, tör té nel me ál tal meg-
 ha tá ro zott kul tú rá já nak /kép ző mű vé sze té nek, mű ve lő dés tör té ne té nek a megis me ré se
Cso port ala kí tás: 5–6 fő
A pro jekt összide je: 4 foglalkozás, 1 fog lal ko zás 2 ta ní tá si órát, 2×45 percet ta kar
Szük sé ges fel sze re lés: szá mí tó gép, pro jek tor, ol ló, ra gasz tó, ak ril fes ték, filc toll, ecset,
kar ton, rajz lap
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tu dó saik ról, mű vé sze ti éle tük nagy jai ról (iro da lom, kép ző mű vé szet, ze ne, tánc
és szín mű vé szet).

A cso port felada ta, hogy az össze gyűj tött is me re te ket rend sze rez ze és Power
Pointos előadás ra al kal ma san elő ké szít se.

Az előadá sok anya gá hoz kép mel lék le te ket, il luszt rá ció kat gyűj te nek, ké szí te -
nek a ta nu lók.

3. fog lal ko zás
Az el ké szí tett di gi tá li san fel dol go zott is me re tek átadá sa, be mu ta tá sa a cso por tok
felada ta 15 perc ben. A cél egy más mun ká já nak a megis me ré se, az egyes ha tá ron
tú li te rü le tek ről kü lön-kü lön szer zett is me re tek kon cent rá lá sa.

A fog lal ko zás vé gén a cso port feladatfelelősei megadott szem pon tok sze rint
össze fog lal ják a cso por tok ban vég zett mun kát.

4. fog lal ko zás
A cso por tok feladatfelelősei új cso port tá ala kul nak, felada tuk az egy sé ges is ko lai
be mu ta tó előadás ará nyos, egy sé ges meg szer kesz té se (ami a DÖK na pon ke rül
be mu ta tás ra).

A cso port töb bi tag já nak a felada ta, hogy az is ko lai előadás ra az in terak ti vi -
tást elő ké szít se. Ke res ni kell chat-en, iwiw-en, msn-en, facebookon ke resz tül 1–
1 ha tá ron tú li ma gyar diá kot, aki vel kap cso la tot kell lé te sí te ni, köl csö nö sen be-
 mu tat koz ni, be mu tat ni egy más is ko lá ját, élet te rét, kör nye ze tét stb. A DÖK
na pon be mu ta tott előadás után pe dig in terak tív vá le het ne ten ni az előadást
msn-en ke resz tül.

A 7 ma gyarlak ta te rü le tet diá ko kon ke resz tül be kap csol hat juk szán dé kaink
sze rint az előadás ba és ezál tal a prog ram ba. Kér dé se ket le het meg fo gal maz ni
egy más nak a ne ve ze tes sé gek kel, kör nye ze ti adott sá gok kal kap cso lat ban, így a
kom mu ni ká ciós kész ség fej lesz té se és egy más gon dol ko dá sá nak megis me ré se a
cé lunk, töb bek kö zött a diá ko kat fog lal koz ta tó kér dé sek re azon na li va lós vá la -
szok vár ha tóak, ami élő vé és ba rá ti vá kap csol hat össze op ti má lis eset ben 8 is ko -
lát, egy nem ze tet a felada ton ke resz tül.

Mit fej leszt he tünk ez zel a feladat tal?
Gon dol ko dá si ké pes ség, em lé ke zet, a fi gye lem fej lesz té se, szo ciá lis kom pe ten -
cia, ér té keink, ha gyo má nyaink, örök sé günk megis me ré se és an nak mél tó őr zé -
se, a diák tár sak fi gyel mé nek a fel hí vá sa, ku ta tó mun ká ra ne ve lés, to le ran ciá ra,
együtt mű kö dés re, feladat vál la lás ra ne ve lés.
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A koo pe ra tív és pro jekttech ni kák össze fog la lá sa

A fent em lí tett pe da gó giai mód sze rek ké pes ség rend sze re ket, ké pes ség csok ro kat
fej lesz te nek. Ezek a ké pes sé gek az al ko tás ba il lesz ked ve ala kul hat nak to vább,
ter mé sze te sen fej leszt ve ezál tal a mű vé sze tek esz kö zei vel fej leszt he tő ér zel mi in-
 tel li gen ciát. A ta nu ló nak eb ben az új rend szer ben ké pes nek kell len ni: együtt
dol goz ni, kom mu ni kál ni, komp ro misszu mo kat köt ni. Tár sas vi szo nyo kat a sze-
 mé lyes érint ke zés so rán kiala kí ta ni, ren dez ni. Az Y és a Z ge ne rá ció fo lya ma to -
san ve szí ti el sze mé lyes kap cso la tait a kül vi lág gal, mert tech ni kai le he tő sé geik
szer teága zób bak, de egyút tal szű kí tőek is (Ta ri 2010).

A mun ka mód szer kap csán ké pes nek kell len ni: meg ter vez ni, meg szer vez ni
egy fo lya ma tot, hosszabb tá von is elő re gon dol kod ni, rea gál ni a vá rat la nul fel -
lé pő hely ze tek re, prob lé mák ra, és azok ra komp ro misszumkész megol dá so kat
ta lál ni. A kü lön bö ző sze mé lyi ség tí pu sú ta nu lók nak meg kell ta nul ni egy más ér-
 té keit, hiá nyos sá gait el fo gad ni úgy, hogy ez a kö zös ener gia a cso port ered mé -
nyes sé gét nö vel je.

A csa pat szel lem en nek a kor nak a meg ha tá ro zó ja, az a jó mun ka erő, a si ke res
in di vi duum, aki ké pes „team-tag gá” is vál ni, tu dá sát a kö zös ség ja vá ra for dí ta ni.
Ez a szem lé let a kép ző mű vé sze ket sem hagy ja ki, gon dol junk csak a komp lex
mű vé sze ti meg je le né sek re úgy, mint a ti né dzse re ket megérin tő di vat be mu ta tók -
ra, ahol együtt dol go zik a ter ve ző a lát vány ter ve ző vel és a stylisttel. A fil mek
meg szü le té se ma már a dísz let- és a jel mez ter ve ző, a maszk mes ter, a ter ve ző gra -
fi kus és a ren de ző, va la mint az ope ra tőr kö zös együtt gon dol ko dá sa. Az intermé-
dia vi lá ga szin tén több szak em ber együt tes mun ká ját, krea tív együtt mű kö dé sét
igény li. Az al ter na tív pe da gó giai mód sze rek az együt tes mun ka örö mét, si ke rét
erő sí tik a ta nu ló ban, mi köz ben fel ké szí tik az élet sze rű hely ze tek re.

2.3.3. Tan tár gyak kö zöt ti kon cent rá ció raj zi esz kö zei (össze tett raj zi felada tok)

A pe da gó gia egyik nagy si ker te len sé ge, hogy gyer me keink ne he zen von nak pár-
 hu za mot az egyes tan órá kon hal lott in for má ciók kö zött. A tan tár gyi struk tú ra
az adott is me ret anya go kat kü lön-kü lön rend sze re zi, míg a ta ná rok pró bál ják
töb bé-ke vés bé kon cent rál ni azo kat. A ta nu ló kat a ha gyo má nyos mód sze rek
nem ösz tön zik túl sá go san ar ra, hogy a már hal lott dol go kat felele ve nít sék.

A rajz órák he ti óra szá mai csú fo san le rö vi dül tek a kö zép is ko lás idő szak ra, mi-
 köz ben a ha té kony ság ér de ké ben a kép ző mű vé szet esz kö zeit fel le het ne hasz nál ni
az egyes is me re tek el mé lyí té sé re bár mely kor cso port ban, hi szen a vi zua li tás esz-
 kö zül szol gál hat a megér tés szá má ra, és le he tő sé get biz to sít hat a meg nyi lat ko zás -
ra azok nak a ta nu lók nak, akik eb bé li ké pes sé gei ket sze ré nyen el tit kol ják. Sok
eset ben az iga zi te het sé gek nek nincs mód juk ar ra, hogy a több nyi re me gye szék -
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he lye ken mű kö dő spe ciá lis (mű vé sze ti szak kö zép is ko la) is ko la tí pu sok ban bon-
 ta koz tas sák ki te het sé gü ket.

A raj zold le, il luszt ráld, ké szítsd el tí pu sú felada tok cse lek vés re ösz tön zik a di-
á ko kat. Legak tí vab bak az al só ta go za to sak, az ál ta lá nos is ko lás kor elő re ha lad tá -
val a vi zua li tás irán ti igény felélén kül ugyan, vi szont a ma nua li tá si kedv csök ken.
En nek az el ső je lei a fel ső ta go zat ban je lent kez nek elő ször, ez egy ben a kép ző mű -
vé sze ti te het ség vesz tés el ső ra di ká li san meg mu tat ko zó ide je is. Az ak tív raj zi fel-
adat vál la lás – az, ami ben a gyer me kek még nem vesz tet ték el a jár tas sá gu kat –
bő sé ge sen kiak náz ha tó, így ket tős ha szon nal jár hat min den tan tárgy szá má ra.
Egy részt a köz is me re ti tár gyak jobb megér té se, más fe lől a vi zua li tás ébe ren tar tá -
sa a pro fit ja en nek a kö zös együtt mű kö dés nek. Ter mé sze te sen a kulcs adott osz-
 tály ban/osz tá lyok ban a szak ta ná rok mun ka cso por tok ká ala ku lá sa ez ügy ben,
mert az össze han golt tan me ne tek a pár hu za mos fej lesz tést biz to sít ják.

Feladat öt let az össze tett raj zi gon dol ko dás hoz

� A ta nu lók ta ná ri se gít ség gel felele ve ní tik, meg be szé lik a kö zép kort meg-
 ha tá ro zó tö rök idő ket. Csa tá kat, üt kö ze te ket, összees kü vé se ket, sze rep lő -
ket, ka to nai tak ti kát egyez tet nek a tör té ne lemórán!

� A föld rajzórán nyí lik le he tő ség Ma gyaror szág és a Kár pát-me den ce föld-
 raj zi ké pé nek a tár gya lá sá ra. Dom bor zat, ter mé sze ti adott sá gok, né pes -
ség, a te rü le tek mű velt sé gi fo ka, ke res ke de lem, táj egy sé gek, szom szé dos
te rü le tek hez va ló vi szony stb.

� Iro da lomórán a Szi ge ti ve sze de lem cí mű mű, va la mint a re ne szánsz és a
ku ruc iro da lom felele ve ní té sé re van le he tő ség.

� Rajzórán stí lus tör té net, mű vé szet tör té net ke re tei kö zött le het felele ve ní -
te ni a kort, va la mint le he tő ség nyí lik a 19. szá zad adap tá ció ját is meg csil -
lan ta ni, Ma da rász Vik tor mun káin ke resz tül. Jel me ze ket, dísz le te ket ké-
 szí te nek a diá kok ta ná ri se gít ség mel lett az élő kép meg je le ní té sé re.

2.5. gya kor lat.

Té ma: Élő kép ké szí té se
Tan tár gyi kon cent rá ció: Tör té ne lem, föld rajz, iro da lom, rajz, ének-ze ne
Feladat: Ma da rász Vik tor Zrí nyi és Frangepán a bécsúj he lyi bör tön ben c. mű vén ke-
 resz tül a tö rök idők meg je le ní té se
A kép ző mű vé sze ti feladat hoz szük sé ges esz kö zök: hasz nált ru hák, kar ton, fes ték,
ra gasz tó, pa pír ma sé hoz szük sé ges új ság, ra gasz tó, lakk spray
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� Ének órán a kor ze ne iro dal má nak a megis me ré sé re ke rül het sor. Éne kek
ta nu lá sa, ze ne mű vek megis me ré se, ze ne rész le tek elem zé se akár elekt ro -
ni ku san is.

� Az élet kép be mu ta tá sa a na gyobb is ko lai kö zös ség nek tör té nel mi év for -
du ló, ün nep ség, ren dez vény al kal má val.

Ter mé sze te sen más tan tárgy kö zi egyez te té sek is lét re jö het nek, ahol a kép ző mű -
vé sze ti gon dol ko dás a kö zös feladat meg va ló sí tá sá nak in di ká to ra. Például fo gal -
mak tan tár gyi kör be já rá sa:

• élő–élet te len, ter mé sze tes–mes ter sé ges, épí tett–épí tet len, em be ri–em ber -
te len stb.

A kü lön bö ző tan tár gyak más-más for má ban tud ják meg kö ze lí te ni az egyes fo-
 gal ma kat, így a tan tár gyi in di vi duum meg ma rad, vi szont fo gal mi szin ten mégis
egy sé ges té ma fel dol go zás ban ter vez zük meg a tan anyag jain kat. Most ra gad junk
ki egy pél da ere jéig egyet az adott fel so ro lás ból.

Ter mé sze tes–mes ter sé ges fo ga lom pá ros:

• A föld rajz a ter mé sze ti és a beépí tett kör nye ze tet ve szi szemügy re, elem zi.
• A bio ló gus a ter mé sze tes egyed fej lő dést és a la bo ra tó riu mi ge ne ti kai ma ni -

pu lá ció kat ele mez he ti.
• Az iro dal már a táj ih let te ver se ket vizs gál hat ja a vá ro si lét kö rül mé nyei kö-

 zött fo gant al ko tá sok kal szem ben.
• A ze nész a hang ne me ket tud ja ele mez ni.
• A kép ző mű vé szet tár há za ha tár ta lan e te kin tet ben (pl. a pers pek tí va ta nul -

má nyo zá sa a sza bad ban és a vá ro si kör nye zet ben stb.).

Az óra szá mok kö tött sé gei miatt meg kell ta lál nunk an nak le he tő sé gét, hogy köz-
 tes felada to kon ke resz tül ta lál junk fel fe dez ni va lót a te het sé ges gyer me kek szá-
 má ra. A tantárgyköziség mel lett több te het ség te rü le ten va ló fej lesz tés ről is szó
van, ami nem szű kí ti, ha nem tá gít ja a gyer me kek ér dek lő dé sét. Kü lö nö sen fon-
 tos ezt ak kor szem előtt tar ta ni, ami kor né hány te het ség te rü let, úgy mint pl. a
kép ző mű vé sze ti, tu do má nyos, nyel vi, ze nén be lül a kom po ná lói stb. ké pes ség 
a ké sőn meg mu tat ko zó te het ség te rü le tek kö zé so ro ló dik.

Amennyi ben ilyen együtt mű kö dést lát a diák a ta ná rai tól, ak kor nem csu pán
a ta na nya go kat lesz ké pes össze kap csol ni, ha nem a csa pat ban va ló gon dol ko dást
is erő sít jük ezál tal. A csa pat ban va ló mun ka sok egyez te tést és komp ro misszu -
mot kí ván a ta gok tól, vi szont van egy olyan erős sé ge is, hogy min den ki a te het -
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sé gé nek, te het ség spe ci fi ku má nak meg fe le lő felada tot vé gez he ti, így egy szer re le -
het in di vi duá lis és team-o rien tált a ta nu ló. Mi vel min den ki mun ká ja, tu dá sa
fon tos a kö zös cél eléré sé nek az ér de ké ben, így a feladat ko moly sá ga, tétje ne ve -
lőerő vel hat hat. A ki tar tó mun ka ered mé nye a leg több eset ben rea li zál ha tó (elő-
adás, kö zös já ték, be mu ta tó, kiál lí tás), si ker él ményt nyújt hat a ta nu lók nak, így
ösz tö nöz ve őket más, ko mo lyabb feladat vál la lás ra. A pá lya vá lasz tás ide jé re (14.,
18. élet év) az ilyen mó don él mé nye ket szer zett diá kok ma ga biz to sab bá, ener gi -
ku sab bá és cél tu da to sab bá vál nak. Bát ran vágnak ne ki a mű vé sze ti fel ső ok ta tás
több lép csős, gya kor lat orien tált fel vé te li fo lya ma tá nak, hi szen a krea ti vi tá suk,
kon cent rá lóké pes sé gük és a cél orien tált sá guk fej lett nek ígér ke zik. Port fó lió juk
(sze mé lyes szak mai anya gaik) er re az idő re re mél he tő leg gaz dag, vá lo gat ha tó
anya go kat tar tal maz nak.

2.3.4. Szo kat lan egye di mó do za tok (raj zi teszt, ver bá lis rajz)

A raj zi teszt kap csán so kan kap ják fel a fe jü ket, mert meg szok tuk, hogy a teszt
szó val kap cso lat ban ál ta lá ban va la mi lyen össze ha son lít ha tó ság ra, mér he tő do-
 log ra kell gon dol nunk. A kép ző mű vé szet szub jek tív mű faj; ho gyan le het mér ni
az itt nyúj tott tel je sít ményt, és kell-e mér ni? Va ló szí nű leg so kan sok fé le mó don
kö ze lít jük meg ezt a prob lé ma csok rot. Amennyi ben ab ból in du lunk ki, hogy a
fel vé te li el já rás so rán a gyer me ke ket aka rat la nul is össze mé rik egy más sal, ami-
 kor rang sort ál la pí ta nak meg az adott in téz mé nyek, ak kor va ló szí nű leg in do -
kolt foglalkozni ez zel a kér dés sel is. Mie lőtt messze me nő kö vet kez te té se ket
von nánk le a fel ve tő dött té má val kap cso lat ban, sze ret nék szól ni né hány szót a
tesz tek ről.

Raj zi teszt kap csán a te het ség azo no sí tás so rán al kal ma zott mé rő esz köz ről
be szé lünk, me lynek al kal ma zá sa az is ko lai gya kor la tunk ban még nem ál ta lá nos.
A té má val kap cso lat ban szé le sebb in for má ció val Gyarmathy Éva mun kái ban és
Kár pá ti And rea mű vei ben ta lál koz tam. A kö vet ke zőek ben össze fog la lom a ta-
 pasz ta la tai mat.

Az azo no sí tás kap csán aján lást fo gal maz nak meg a szak em be rek. A ku ta tá sok
azt mu tat ják, hogy a ta pasz ta la to kon ala pu ló vé le ményt kell a kép ző mű vé sze ti te-
 het sé gek azo no sí tá sá val kap cso lat ban fi gye lem be ven ni. A kép ző mű vé sze ti te-
 het ség a ne he zen azo no sít ha tó te het ség te rü let hez tar to zik, „A stan dar di zált tesz-
 tek elég gé bi zony ta lan ered mé nye ket ad nak, akár a mű vé szi rajz kész sé get, akár a
krea ti vi tást mé rő el já rá so kat te kint jük (Khatena 1992; Winner–Martino 1993).”

Winner és Martino (1993; ku ta tá sai kra hi vat ko zik Gyarmathy 2002a) szá-
 mos stan dar di zált mű vé sze ti ér té ke lő ská lát és krea ti vi tás mé rő tesz tet fel so rol va
meg kér dő je le zik azok hasz ná la tát, mi vel sze rin tük a mű vé sze ti te het ség nek
nincs meg győ ző de fi ní ció ja, a tesz tek nem ve szik fi gye lem be a kép ző mű vé szet
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kü lön bö ző ágai nak meg fe le lő spe ciá lis ké pes sé geket, és nincs sem mi lyen bi zo -
nyí ték ar ra, hogy a tesz tek ál tal azo no sí tott te het sé gek va ló ban kiemel ke dőb bek
má sok nál.

A te het ség azo no sí tás ban hasz ná la to sak olyan tesz tek is, ame lyek nem stan-
 dar di zál tak. Közülük a legis mer tebb Gil bert Clark raj zi ké pes ség mé rő teszt je
(CDT), me lyet egy ame ri kai ku ta tás szá má ra ké szí tett, s mely ben a te het ség ter-
 mé sze tét vizs gál ta. Az idő elő re ha lad tá val a te het sé gek ki szű ré sé re al kal maz ták
azok kö zött, aki ket ta go zat ra, nyá ri fej lesz tő prog ra mok ba és a fel ső ok ta tás ba
vá lo gat tak be.

A teszt ben 4 felada tot kell megol da ni, egyen ként 15 perc alatt:
� 1. feladat:

Az aláb bi négy szög be raj zold le egy ér de kes ház ké pét úgy, mint ha az ut -
ca túlol da lá ról néz néd! 15 per cig dol goz hatsz.

� 2. feladat:
Az aláb bi négy szög be raj zolj le egy em bert, amint igen gyor san fut. Ké-
 szíts olyan jó raj zot, ami lyet csak tudsz. 15 per cig dol goz hatsz.

� 3. feladat:
Az aláb bi négy szög be raj zold le ma ga dat, amint a ba rá taid dal ját szol az
ud va ron.  15 per cig dol goz hatsz.

� 4. feladat:
Raj zolj eb be a négy zet be bár mit, amit sze ret nél. 15 per cig dol goz hatsz.

A felada tok hoz a teszt al ko tó ja cí met is kér, mert a rajz ból nem de rül ki azon-
 nal, hogy az al ko tó mit is sze re tett vol na áb rá zol ni, mi lyen han gu la tot kí vánt ér-
 zé kel tet ni.

A raj zok ér té ke lé sé nél Clark ob jek tív jel lem ző ket vá lasz tott:

� ér zé ki mi nő sé gek (sensory properties),
� for mai je gyek (formal properties),
� ki fe je ző erő (expressive properties),
� tech ni kai je gyek (technical properties).
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1. Ér zé ki mi nő sé gek nél fi gye lem be ve szi:
• a vo nal ve ze tést, ami az esz kö zök ke ze lé sé vel van össze füg gés ben: fi nom

vagy erős, di na mi kus vagy meg fon tolt, vas tag vagy vé kony stb., il let ve az
ár nyé ko lás mi nő sé gét, szín vo na lát;

• a for ma adás nál a kép ele mek vál to za tos sá gát. Mi nél for ma- és részletgaz-
dagabb a rajz, an nál jobb a nyúj tott tel je sít mény;

• a fe lü let ke ze lést (tex tú ra), mely nek kap csán az áb rá zolt dol gok anya gi mi-
 nő sé gét fi gye li: sima vagy ér des, min tá zott, egy szí nű, fé nyes, matt a kép
vagy a megal ko tott for ma; an nál jobb a tel je sít mény, mi nél vál to za to sab -
ban textúrált a mun ka;

• más vi zuá lis ki fe je zőesz kö zö ket, pl.: fény–ár nyék vi szo nyok ér zé kel te té se,
plasz ti ci tás stb.

2. For mai jel lem zők kap csán vizs gál ja:
• a ké pi rit mus és egyen súly meg je le ní té sét: azo nos ele mek is mét lé se, va riá -

ciói kap csán, di na mi ka, moz gás meg je le ní té se, fi gye lem irá nyí tá sa, egyen-
 súly meg te rem té se;

• a kom po zí ció egy sé ges sé gét és kap cso la tát a tar ta lom mal: ará nyok, szí nek
har mó niá ja, rész letki dol go zott ság, ki fe je ző esz kö zök ha tá sos el ren de zé se.

3. A ki fe je ző erő itt az egyé ni megol dá so kat, azaz az ori gi na li tást je len ti:
• han gu la ti ha tás: az al ko tás és a szem lé lő kö zöt ti kap cso lat ban je le nik meg.

Be fo lyá sol ják a té ma, a tar ta lom és a ki fe je zés vi zuá lis esz kö zei:

� a gyen ge mun ká kat leg több ször az „üres, ér dek te len, tar tal mat lan”,
� a kö ze pe se ket az „unal mas, se ma ti kus, kö zöm bös”,
� a jó kat „han gu la tos, kel le mes, ki fe je ző”,
� a ki vá ló kat „ha tá sos, meg döb ben tő, meg rá zó, mu lat sá gos” jel zők kel il-

 le tik.

• az ori gi na li tás az egyé ni megol dá sok ke re sé sét, az után zás és szte reo tí piák
el ke rü lé sét je len ti. Öt le tes, egye di, fan tá zia dús, mely nek pon to zá sa ne héz.
Itt sok mú lik a nem ze ti sé mák on, a kul tu rá lis sa já tos sá go kon, ezért a kü-
 lön bö ző kul tú rá kat ér de mes össze ha son lí ta ni.

4. Tech ni kai je gyek fi gye lem mel kí sé ré se: 
Az anyag hasz ná lat, az esz kö zök is me re te meg mu tat ja a feladat el ké szí té sé nek
szín vo na lát. Más-más tech ni kát igé nyel a ce ru za, a zsír kré ta vagy a filc toll. A vo -
na lak és fol tok kiala kí tá sá nak szín vo na la a tech ni kai jár tas ság ról árul ko dik.
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Az utol só, sza ba don vá lasz tott al ko tás ese té ben a cím jel zi az áb rá zo lá si szán-
 dé kot, az ér té ke lés er re vo nat ko zik. Az orien tált ság kri té riu ma, hogy a ta nu ló
fan tá zia raj zot ké szít sen, vagy csak egy elő ző té mát má sol jon le új ra; beér te egy-
egy gyak ran raj zolt fi gu rá val is.

5. Az utol só ér té ke len dő jel lem ző a cím adás: 
Itt a cím, il let ve a hoz zá fű zött ma gya rá zat mi nő sé ge a fon tos. Ami le het:

� fe lü le tes, a té má hoz la zán kap cso ló dó,
� leíró, a té mát sza vak kal visszaadó, vagy
� ki fe je ző, me ta fo ri kus.

A teszt ér té ke lé sé nél sem mit sem le het tud ni a ké szí tő ről (élet kor, nem, név
stb.), fon tos ez az ob jek ti vi tás miatt, va la mint a teszt ún. „rajzkort” vizs gál, ami
nem függ össze az élet kor ral.

Az egyes ré szek re: 
� a ma xi má li san 5 pont csak a te het sé get eláru ló, ki vá ló megol dá sok ra ad-

 ha tó;
� hi bát lan, de nem egyé ni áb rá zo lá sok ra, me lyek a rajz órán ötös osz tály za -

tot kap ná nak – min den kri té rium ban csak 4 pont ad ha tó.

A ké pes ség mé rő teszt lé nye ge, hogy egy-egy kri té rium vagy áb rá zo lá si fel-
adat sze rint se gít ki szűr ni az át lag fe let ti, il let ve erő sen át lag alat ti tel je sít mé -
nye ket.

G. Clark vizs gá la tai, me lye ket a teszt tel vég zett, azt bi zo nyí tot ták, hogy a vi-
 zuá lis te het ség, akár csak az in tel li gen cia, nor mál elosz lást mu tat (Clark 1989;
idé zi Kár pá ti 1997).

Kárpáti And rea (2001) mun ká já ban ar ra de rít fényt, hogy a kép ző mű vé sze ti
te het ség sok fé le te rü le ten mu tat koz hat meg. Az egyes kép ző mű vé sze ti te rü le te -
ken más-más te vé keny ség ben tük rö ző dik. Fel te szi a kér dést, hogy a fel ső ok ta -
tás ban miért kér nek a fel vé te li al kal má val olyan is me re te ket, tu dást szá mon,
me lye ket ele gen dő len ne ott el sa já tí ta ni, és a lé nye ges spe ciá lis ké pes sé gek ho-
 gyan le het nek mindezen túl mér he tőek. Sze rin te kö zös te het ség ele me ket kel le ne
ta lál ni, ame lyek min den vi zuá lis mű faj ban ugyanolyan fon to sak.

A 19. szá zad ban ez a kö zös pont a pers pek ti vi kus áb rá zo lás volt. Ez a né zet
más fél év szá za dig megin gat ha tat lan volt, még a nonfi gu ra tív fes té szet vagy a
tárgy ter ve zők te kin te té ben is. A gé pie sült vi lág ban, ahol a mű vé szek nek is új
meg je le né si te rü le tei van nak (computer art, mul ti mé dia), tel je sen bi zo nyos,
hogy ha gyo má nyos esz kö zök kel, sza bá lyok kal (a csend élet, alak rajz és geo met -
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ri kus szer kesz tés) már nem le het mér ni min den ké pes ség te rü le tet. A te het ség -
diag nosz ti ká ban még je len leg is al kal maz nak ilyen ki vá lasz tá si mód sze re ket
szer te a vi lá gon.

A sza ba don áb rá zolt té má kat vizs gál va 10–12 év kö rül csök ken a spon tán raj-
 zok szá ma. Az el kö te le zet tek sza ba don vá lasz tott té má jú ké pei nek vizs gá la ta ép -
pen ezért le het a te het sé ge sek ki vá lasz tá sá nak ha té kony mód sze re, mi vel a raj-
 zok szín vo na la árul ko dó le het, vé le ke dik Dileo (idézi Kár pá ti 2001, p. 161).

A ha zai te het ség gon do zás el kö te le zett jei a leg biz to sabb te het ség azo no sí -
tó mód szer nek a te het ség gon do zást te kin tik. Ha a gyer me kek nek le he tő sé get
adunk a fo lya ma tos kép ző mű vé sze ti te vé keny ség re, és fi gye lem mel kí sér jük
ered mé nyei ket, a te het sé gek könnyen ész re ve he tőek, bár mi lyen ne héz is a tesz-
 tek ál ta li azo no sí tás.

A raj zi tesz tek kö re egy má sik ér tel met is kap hat a hét köz na pi gya kor lat so -
rán. Mi vel a szak irá nyú érett sé gi al kal má val írás be li feladat la pot kell ki töl te niük
a ta nu lók nak mű vé szet tör té net ből, va la mint rajz és vi zuá lis kul tú ra tan tár gyak -
ból, ezért in do kolt le het feladat la po kat szer kesz te ni a diá kok tu dá sá nak, tá jé ko -
zott sá gá nak a fel mé ré sé re. A szak irá nyú érett sé gi ugyan nem kö te le ző, vi szont
az el kö te le zett gyer me kek szí ve sen vá laszt ják tu dá suk meg mé ret te té sé re. A kép -
ző mű vé szet ben hasz nált fo gal mak, kul túr tör té ne ti ha gya té kok, tech ni kai is me -
re tek kö re a 12. év fo lyam ra elég te kin té lyes, ezért a fo lya ma tos tu dás bő vü lé sé vel
a fo lya ma tos is mét lés a pon to sí tás, a megér tés miatt jó szol gá la tot te het még
ezen a gya kor lat orien tált te rü le ten is.

A köz vé le mény úgy vé li, hogy nek tek könnyű, mert „csak raj zol ni, pin gál ni
kell”! De ho gyan raj zol junk pon to san hát tér is me re tek (úgy mint: áb rá zo lá si
rend sze rek, kom po zí ciós le he tő sé gek, tech ni kai tu dás) nél kül, vagy ho gyan
hasz nál juk a szí ne ket szín ta ni is me re tek nél kül? Az élet kor elő re ha lad tá val és a
kép ző mű vé sze ti el kö te le zett ség ko mo lyo dá sá val a gyer me kek igény lik a tu da -
tos szak nyelv hasz ná la tát, szak mai is me re te ket szív nak ma guk ba az iga zi te het -
sé gek, igény lik a tan órán kí vü li kö tet len be szél ge té se ket a mű vé szek kel, mű-
 vész ta ná rok kal, rend sze re sen ol vas nak szak iro dal mat, élet raj zi mű ve ket.
Szá mos fel me rü lő kér dés re a tan órá kon sze ret né nek vá laszt kap ni, tu dá su kat,
mű velt sé gü ket igye kez nek fel vil lan ta ni, ami vel a kor tár sai kat ké pe sek ámu lat -
ba ej te ni. A szak órán az is me re tek bő ví té sé re és a tu dás el lenőr zé sé re al kal ma -
sak a raj zi feladat la pok, tesz tek.

Ezek a feladat la pok le het nek feleletválasztósak, kiegé szí tő jel le gűek, sza bad
vá lasz adást ké rők, esszé jel le gű vá lasz adás ra szer kesz tet tek, ké pi kiegé szí tést tar-
 tal ma zóak. Min den élet kor ban jól al kal maz ha tók, de nem min den élet kor ban
ta ná cso sak. A ki sis ko lás idő szak ban, ami kor a já ték ré sze ként élik meg a gyer-
 me kek a te vé keny sé get, nem cél sze rű eze ket a felada to kat al kal maz ni, mert a
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gyer me kek ben a kö tet len sé get aka dá lyoz za meg. Eb ben a sza kasz ban já té ko kat
szer kesszünk a szá muk ra ah hoz, hogy visszaiga zo lást kap junk a mun kánk ról.

Ezek a tí pu sú felada tok a vi zuá lis me mó riát fej lesz tik és já té kos for má ban új is-
 me re tek rög zí té sé re is al kal ma sak. Ha ilyen jel le gű felada tok ból 5-öt, 6-ot meg-
 szer kesz tünk, ak kor már egy iga zi teszt sort al kot ha tunk ta nít vá nyaink nak, mi-
 köz ben a rajz órá kon hoz zá szok tat juk őket az „írás be li” feladat la pok hoz.

A fel ső ta go za to sok szá má ra már ko mo lyabb kér dé se ket is meg fo gal maz ha -
tunk a jól is mert felada tok mel lé.

2.6. gya kor lat.

Kor cso port: Al só ta go zat
Feladat tí pus: Me mó riajá ték
1. • Is mert ké pe ket da ra bol junk fel, pl. vá lasszunk a ma gyar nép me sék ké pi anya-

 gá ból;
• kér jük meg a gyer me ke ket ar ra, hogy rak ják össze, köz ben mér jük az időt. Az

nyer, aki a legügye sebb;
vagy

2. • Vál toz tas sunk meg né hány rész le tet (szín, moz du lat, tárgy, haj hossz, szakáll,
ru ha stí lu sa stb.) is mert (Vuk, Frakk, Pom-pom) rajz fil mek fi gu ráin, rög zí tett
ké pein;

• a feladat az, hogy a gyer me kek ke res sék meg, mi vál to zott a ké pen;
vagy

3. • Ra dí roz zunk ki né hány min tát a ké pek ből, a ké pek te rü lő dí szí té sé ből, ad junk 
3 le het sé ges megol dá si ja vas la tot!

• az a legügye sebb, aki meg ta lál ja az oda va lót!
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A fel ső ta go za tos ta nu lók már kel lő is me re tek kel ren del kez nek ah hoz, hogy
más tan tár gyak hoz ha son lóan írás be li felada to kat old ja nak meg. Az írás be li for-
 má ja mégis kö tet le nebb, mert in kább egy rejt vény hez ha son lít, mint a té ma zá ró
feladat lap hoz. Azok a diá kok, akik nek a kép ző mű vé sze ti ér dek lő dé se már alább-
 ha gyott, ilyen jel le gű felada to kon ke resz tül le he tő sé get kap nak az in tel lek tu suk
ki bon ta koz ta tá sá ra. Ne fe led jük, hogy a kép ző mű vé sze ti ér dek lő dé sű gyer me -
kek ből nem csak mű vé szek vál hat nak, ha nem so raik kö zül mű gyűj tők, mű vé -
szet tör té né szek, mű kri ti ku sok is ki ke rül het nek. A cé lunk az, hogy egy adott osz-
 tály ból mi nél több vi zua li tás ra ér zé keny em bert ne vel jünk.

A kö zép is ko lá sok teszt jei nek az összeál lí tá sá hoz se gít sé get nyúj ta nak az elő -
ző évek írás be li érett sé gi feladat lap jai. A ti né dzse rek szá má ra már a to vább ta nu -
lás is a tét, ezért a já té kos ke re tek már ke vés bé mo ti vá lóak, bár la zí tó gya kor la -
tok ra ne kik is szük sé gük van. Hasz nos le het kü lön bö ző rejt vé nyek szer kesz té se;
szer kesszünk a szá muk ra:

• fo gal mak ból,
• tech ni kai is mer te tők ből,
• hasz ná la tos raj zi esz kö zök ből,
• kortárs és mű vé szet tör té ne ti is me ret anyag ból,
• egyes mű vé sze ti mű fa jok sa já tos sá gai ból rejt vényt.

Jó há zi fel ké szü lést je lent az aján dék ba adott meg fej tés; feladat ként ké szít tes -
sünk a diá kok kal ah hoz meg fe le lő rejt vény leírást. Amennyi ben az egyes mű vé -
sze ti idő szakokat a gyer me kek ki sebb cso por tok ban há zi fel ké szü lés ként dol-

2.7. gya kor lat.

Kor cso port: Fel ső ta go zat
Feladat tí pus:
1. Ke reszt rejt vény ké szí té se alap fo gal mak ból (kom po zí ció, fő szí nek, mel lékszí nek,

szín kör, pers pek tí va, ho ri zont stb.);
vagy

2. Ad juk meg a fo gal ma kat, a ta nu lók szer kessze nek hoz zá de fi ní ció kat!
vagy

3. Is mert mű al ko tá sok (Mo na Li sa, Dávid stb.) kör vo na lait raj zol juk meg pon tok -
ból, a gyer me kek kös sék össze a pon to kat és ne vez zék meg a mű cí mét és az al ko -
tó ne vét!

4. Ké szít sünk fel so ro lást, pl.: na rancs, li la, …, a ta nu lók ne vez zék meg a hiány zó ele-
 met és ha tá roz zák meg az össze füg gést!
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 goz zák fel és azok jel leg ze tes sé gei ből Power Pointos be mu ta tót ké szí te nek, az
osz tály szá má ra rejt vé nye ket ad hat nak fel egy-egy fe je zet vé gén. Az előadásso-
rozat vé gé re egy egész kér dés sor áll össze, amit rögzít he tünk a zá ró feladat lap -
ban. A ta nu lók, akik plusz felada tot vál lal tak egy feladat ere jéig egér utat nyer tek,
akik pe dig fi gyel tek az órá kon, csak felele ve ní tik a hal lot ta kat, így a stressz ki ke -
rül he tő, a gyer me kek mo ti vá ció ja hosszabb tá von is ébe ren tart ha tó.

Eb ben a fe je zet ben ke rül megem lí tés re a ver bá lis rajz fo gal ma is. Sok fé le fej-
 lesz tő já ték ra ad hat le he tő sé get. A ta ná rok szá má ra gon dot okoz hat az, hogy a
gyer me kek fan tá ziá ját ho gyan le het erő tel je seb ben kiak náz ni, és a fan tá ziát le -
het-e fej lesz te ni? Em lék ké pei min den gyer mek nek van nak ar ról, ami kö rülve szi
őket. A lá tott, is mert dol gok meg je le ní té se a fan tá zia vi lág meg moz ga tá sá ra a
legal kal ma sabb. Mi vel az osz tá lyok több szem pont ból is he te ro gén kö zös sé gek,
ezért a ta pasz talt dol gok vál to za tos ké pet nyúj ta nak majd. Az ál ta lá nos is ko lai
él mény rajz-pe da gó giá ban sok szor al kal ma zott mód szer a tollbamondós raj zok
ké szí té se. Ez a mód szer le he tő sé get ad a fan tá zia gé pe zet bein dí tá sá ra. Sok ta nu -
ló a raj zi feladat hal la tán gyor san rea gál a hal lot tak ra, né há nyan kö zü lük ön bi za -
lom hiány ban szen ved nek, né há nyan pe dig a lus ta sá gu kat pa lás tol ják a feladat
há rí tá sá val. Amennyi ben a feladat el ső lé pé seit irá nyí tot tan, de kö zö sen ké szít -
jük el, meg te remt jük a biz ton sá gi fe de zé ket a szé gyen lő seb bek szá má ra, ám a te-
 vé keny sé get meg spó rol ni vá gyók éppen ezt a fe de zé ket ve szí tik el. Nagy gond a
10–12. élet év re a te het ség vesz tés, az ilyen jel le gű felada tok ta lán át se gí te nek né-
 hány ne bu lót az el ső krí zi sen. A kö vet ke zők ben néz zünk er re egy pél dát.
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2.4. El mé le ti is me re tek he lye és sze re pe a kép ző mű vé sze ti te het sé gek
fej lesz té sé ben

A kép ző mű vé sze ti te vé keny sé gek mel lett az is ko lai gya kor lat ban hát tér is me re -
tek re is szük ség van. Az ál ta lá nos rajz és vi zuá lis kul tú ra tan tárgy ke re tei kö zött
is fontos lehet a mű vé szet tör té ne ti is me re tek, áb rá zo lá si rend sze rek is me re te, és
felbukkannak más mű vé sze ti ágak kal va ló össze füg gé sek.

To váb bá a kép ző mű vé sze ti ne ve lés ma gá ban fog lal ja az esz té ti kai ne ve lést és
a mű sza ki jel le gű raj zok ki vi te le zé sét is. Kez det ben a tan tár gyak so rá ban az 
kü lön böz te ti meg a raj zot, hogy az al ko tás örö me felér egy he lyes ma te ma ti kai
fel fe de zés sel. Fel ső ta go za tos kor ra a ré geb bi és az új tan ter vek egyaránt tar tal -
maz nak már ko ráb bi ko rok kal kap cso la tos tény anya go kat. A gyer me kek nek fo-
 ko za to san kell megis mer ked niük a kul túr tör té net nagy alak jai val és al ko tá sai -
val. Va ló já ban a ké pi áb rá zo lás fej lő dé se so rán egy re in ten zí veb bé vá lik az az
ér dek lő dés, hogy mit csi nál tak az elődök.

2.8. gya kor lat.

Kor cso port: Bár mely
Feladat tí pus: Tollbamondós rajz
Szük sé ges fel sze re lés: A/3 rajz lap, ce ru za, át hú zó filc, fes ték, ecset, filc toll, szí nes ce-
 ru za
A feladat kez dő lé pé sei nek leírá sa:
� A fes té ket vi zez zé tek be, hogy jól csússzon raj ta az ecse te tek. Vá lassza tok ki egy

nek tek tet sző vi lá go sabb színt, húz za tok egy hul lá mos vo na lat a rajz lap kö ze pé re!
� A ecse te ket egy má sik szín hez is érint sé tek anél kül, hogy ki mos ná tok elő re. Húz-

 za tok egy len dü le te sebb hul lá mot úgy az ecset tel, hogy az elő ző vo nal alatt in dul -
ja tok, de bát ran fe lé is me het tek. (Ed dig a pon tig együtt dol go zik a ta nár a gyer-
 mek kel a sa ját rajz lap ján!)

� A kö vet ke ző két vo na lat ké szít sé tek úgy, aho gyan sze ret né tek!
� A kö vet ke zők ben a rajz la pot ál lí tott hely zet ben tart suk! Kép zel jük el, hogy ezek a

vo na lak ví zi nö vé nyek szá rai, át hú zó filc cel raj zol junk rá le ve le ket, mindegyik
más for má jú le gyen! Az el ső szá ron so ra koz za nak egy sze rű fa le ve lek re em lé kez -
te tőek, a kö vet ke zők le gye nek olya nok, ami lye ne ket sze ret né tek! (Eb ben a fá zis -
ban a gyer me kek is mét ön ál lóan dol goz nak!)

� Kép zel jé tek el, hogy a nö vé nyek előtt és mö gött ha lak úsz kál nak! (A felada tot to-
 vább le het fej lesz te ni, gaz da gí ta ni az osz tály adott sá gai nak meg fe le lően!)

� …
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Saj nos vagy sze ren csé re, ki-ki dönt se el ma ga, a tan könyv piac nem ké nyez tet
el ben nün ket tan köny vek kel. A Tér–for ma–szín cí mű tan könyv hosszú év ti ze de -
kig egyed ural ko dó volt tan tár gyunk te kin te té ben. A min den ki ál tal is mert szer-
 ke ze tű mű nem te kint he tő ver bá li san to la ko dó nak az írott anyag te kin te té ben.
Tar tal ma zott de fi ní ció kat és fo gal ma kat, azon ban ezt a po zi tí vu mát csak azok
fe dez ték fel, akik va ló ban ko mo lyab ban ér dek lőd tek a mű vé sze tek iránt, és va la -
mi több let re vágy tak. Mi vel az in tel lek tuá lis fej lő dés egyik lát vá nyos ál lo má sa a
mű vé szet tör té net irán ti ér dek lő dés is, ezért a mű vé sze ti te het ség gon do zás nak
elen ged he tet len ré sze az ún. el mé le ti rész. A mű vé sze ti fel vé te lik (kö zép- és a fel-
 ső ok ta tás ban) egyaránt felis mer ték a te rü le ten va ló tá jé ko zott ság fon tos sá gát a
múlt és a kortárs ten den ciák is me re té nek te kin te té ben. Az el kö te le zett ség jó fok-
 mé rő je a tá jé ko zott ság, a szak nyel ven tör té nő kom mu ni ká ció. Ta pasz ta la tom
sze rint a diá kok több nyi re kü lön le ges nek te kin tik eze ket a té ma ré sze ket. Miért
kü lön le ges mű vé szet tör té ne tet ta nul ni?

A mű vé szet tör té net ta nu lá sának jelentősége

• A szép ség, a har mó nia meg lá tá sa és az adott tár sa da lom ban, tör té nel mi
kör nye zet ben élő em ber gon dol ko dá sának, lel ki vi lá gá nak megér té se a ta-
 nu lók em pá tiáját, be leér ző ké pes sé gét fej leszti, ok-o ko za ti össze füg gé se ket
tár fel.

• A társ mű vé sze tek kel von ha tó pár hu zam, ami a lo gi kus gon dol ko dást fej-
 lesz ti és a tan tár gyak kö zöt ti kon cent rá ciót ered mé nye zi, min den kép pen
egy ma ga sabb szin tű gon dol ko dást je löl.

• Nép mű vé sze ti ér té kek, tár gyi kul tú ránk megis me ré se a nép rajz, nép is me -
ret ál tal az iden ti tás tu dat fej lő dé sét ered mé nyez he ti.

• Más né pek, kul tú rák fel fe de zé se, a he lyi ha gyo má nyok fel tér ké pe zé se, a
„ti tok za tos ság” inspiratív él mény.

• A kortárs ten den ciák felis me ré se, is mert al ko tók el he lye zé se a sa ját irány-
 vo nal fe lé va ló el kö te le ző dést erő sí ti.

Ar ra kell a ta nár nak időt és ener giát szen tel nie, hogy eze ket az is me re te ket
ér de ke sen, anek do ti ku san, já té ko san köz ve tít se, nem pedig szi go rú tény anyag -
ként. Cél nak a dol gok mo ti vá ciós ér té két kell te kin te ni. A gyer me kek alap ve tően
kí ván csiak, lé pés ről lé pés re ké pe sek a vi lá got fel fe dez ni, so kan kö zü lük eset le ge -
sen már utaz tak szü leik kel, és a mú zeu mok él mé nyei vel gaz da gab bak. A tech ni -
ka ma már nagy se gít sé ge a pe da gó giá nak, a ré gi idők ki fa kult diáit fel vál tot ta az
interneten elér he tő és le tölt he tő ké pi anyag. Vir tuá lis mú zeum be já rás ra nyí lik
le he tő sé günk, ami órai ke re tek kö zött is meg va ló sít ha tó kis elő ké szü le tek kel.
Min den osz tály ban van nak tech ni kai zse nik, akik nek a tu dá sát bár mi kor ka ma -
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toz tat ni tud juk sa ját óráin kon, a gyer me kek pe dig szí ve sen mu tat ják meg, hogy
mit tud nak; így köz ve tet ten azok is el kö te le zett jei vé vál nak a mű vé sze tek nek,
akik va ló já ban ér dek lő dé si kört vál tot tak.

A fil mek jó gon do lat éb resz tők. Ké szí tőik leg több ször a va lós élet raj zi ele me -
ket ágyaz zák be a tör té nel mi han gu lat ba. Re mek be szél ge tés in dí tók, vagy egy
kor pro jekt fel dol go zá sá hoz ad nak ala pot. Ma a mú zeu mok csá bí tó prog ra mok -
kal vár ják a gyer me ke ket, mú zeum pe da gó giai órát mi is szer keszt he tünk egy-
egy té ma szí nes sé té te lé hez.

Mű vé szet tör té ne tet le het gya kor lat cent ri ku san is ta ní ta ni. Egy-egy adott
kort, al ko tót jel lem ző gya kor la ti mun ka kö ze lebb hoz za a gyer me kek szá má ra
ezt a tár gyat. Az ál ta lá nos is ko lában fő leg ezek nek a gya kor lat ra épü lő té ma meg -
be szé lé sek nek van hasz na. A felada tok ra egy pro jekt is könnyen felépít he tő.

Feladat öt let:

• A ba rokk kor kap csán a kül ső sé gek re, pom pá ra épü lő kor sza kot megele ve -
nít het jük az ál ta lá nos is ko lá ban masz kok, kiegé szí tők (ke mény gal lér és
kézelő kar ton ból vagy pa pír ma sé ból, ci pő dísz ter ve zé se, le gye ző, kis-
táska…) ké szí té sé vel, amit idő zít he tünk a far sang ide jé re is.

• A gim ná zium ban egy is mert mű új ko ri átira tát is el ké szít he tik a ta nu lók,
pél dául Vermeer van Delft Mű te rem cí mű mun ká ja el ké szül het a pop art
je gyé ben, de megidéz he tő a graffitisek szem szö gé ből is, a gyer me kek ér-
 dek lő dé sé nek meg fe le lően.

A lé nyeg a fel dol go zá son van, a feladat kap csán pe dig fel dol go zás ra ke rül a
kor szak is, mert a te vé keny ség hez az elő ké szí tő órák in for má ciói szük sé ge sek.

A te vé keny ség hez kö tő dő is me ret fel dol go zás az él mény pe da gó gia alapja.
Sok is ko lá ban re mek pél dák szü let tek a na pi gya kor lat ban ar ra, hogy a ta nu lás
ha té kony sá gát nö vel jék. Ezt a ten den ciát kell az el mé le ti is me re tek el sa já tí tá sá -
nál kö vet nünk ah hoz, hogy gyer me keink tá jé ko zott sá ga mi nél gaz da gabb le hes -
sen.

Ha fel fed jük a múl tun kat, az em be ri ség kul tu rá lis ha gya té kát, és össze füg gé -
se ket tud nak majd fel tár ni azok kö zött, ak kor a gyer me kek sa ját gon do lat vi lá gu -
kat, mun kái kat is könnyeb ben be tud ják majd il lesz te ni azok kö zé. A te het sé ge -
sek al ko tói prog ra mot tud nak en nek se gít sé gé vel felépí te ni.
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2.5. Vi zuá lis gon dol ko dás, al ko tás és sze mé lyi ség össze füg gé sei 
(zsák ut cák, mel lék ut cák, vak vá gá nyok és megol dá si stra té giák 
megis me ré se és fej lesz té se)

Ké pi gon dol ko dás sal nem csak azok ren del kez nek, akik a kép ző mű vé sze ti mű faj
iránt ér dek lőd nek. A tu dás bir tok lá sá hoz so kan a vi zuá lis me mó riá juk se gít sé -
gé vel jut nak. Két ség te len, hogy azok nak az em be rek nek, akik a rajz órák bű vö le -
té ben ne vel ked tek, in ten zív vi zuá lis em lé ke ző ké pes sé gük van. A mű vé sze ti ne-
 ve lés sze re pe az ér zel mi ne ve lés ben na gyon je len tős. A mű vé szet esz kö zei vel a
gyer me kek szá má ra él ve ze tes sé le het va rá zsol ni a gyer mek kort, ami meg hosz-
szab bít ha tó a fel nőt té vá lás után azok szá má ra, akik élet hi va tás nak te kin tik a
mű vé sze tet. A ta nu lók, akik élet hi va tás sze rűen kö te le ződ nek el a kép ző- vagy
ipar mű vé szet tel, a fel nőtt kor kü szö bé re ön ál ló al ko tói prog ram mal bír nak. Vi-
 zuá lis kér dezz-fe le lek já té kot ké pe sek felépí te ni, át gon dol ni és vé gig csi nál ni.

A kép ző mű vé sze ti ne ve lés ál ta lá nos hasz na

• Szá mos tan tárgy épít a ké pi fan tá zia mű kö dé sé re, en nek el le né re a tan tárgy
presz tí zsét új ra és új ra kell épí te ni.

• Vi zuá lis ne ve lé sünk leg főbb sa já tos sá ga a po zi tí vu mok irán ti ér zé keny ség,
ezért a diá kok pró bál ko zá sai ban, mun kái ban el ső sor ban az ér té ke ket ke-
 res sük. A si ker él mény leg gyor sab ban és legin ten zí veb ben a rajz ke re tei kö-
 zött él he tő meg, mert a fo lya mat min den eset ben pro duk tum mal zá rul.

• Az egyé ni és kö zös kor rek tú ra köz ben egy re tu da to sab bá vá lik a gyer me -
kek ben az áb rá zo lás.

• A mű vé sze ti ok ta tás sze mé lyi ség épí tő jel le ge nem kér dő je lez he tő meg.
• A kor cso por tok sze rint más és más funk ciót tölt be a hét köz na pok ban.
• A raj zo lás mel lett al ka lom adód hat a kü lön bö ző mű fa jok pro fesszio ná li -

sabb mű ve lé sé re is ki sis ko láskor tól kez dő dően.

Az öröm mel, kedv vel raj zo ló gyer me kek kö zül nem lesz min den ki ből mű-
 vész, és ez nem is cél ja a mű vé sze ti ne ve lés nek. Azon ban a kép ző mű vé sze ti te-
 het sé gek fej lesz té se csak egy jól struk tu rált ok ta tás ban biz to sít ha tó. Az vi szont,
hogy ki ből vá lik kép ző mű vész, sok össze te vőn mú lik, és rend kí vül hossza dal -
mas fo lya mat so rán de rül csak ki (18–20 év). A mű vésszé ala ku lás so rán szá mos
ne héz sé gen kell túl len dül ni:

• van nak, akik el kö te le zet ten raj zol nak és egy pon ton túl nem fej lőd nek,
meg re ked nek;
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• van nak olyan ta nu lók is, akik feladat tu dat ból ké szí tik el a mun ká kat, és
egy szer csak megérin ti őket egy jól irá nyí tott vi zuá lis prob lé ma; elin dul va-
 la mi, ami gőz erő vel tör a fel szín re;

• ta lál ko zunk olyan fia ta lok kal is, akik nek hiány zik va la mi az éle tük ből, és
az út ke re sés ben a raj zot mint esz közt hasz nál ják. Ha ezek a gyer me kek le-
 he tő ség hez jut nak, ké pe sek rö vid idő alatt rend kí vü li tel je sít mé nyek re.

Eze ket ne ve zem én zsák ut cák nak, mel lék ut cák nak, vak vá gá nyok nak (to váb -
bá lásd a 2.1. fe je ze tet). Az adott fel so ro lás gon do lat éb resz tő azok szá má ra, akik
a te het ség gon do zás ban szol gál ják a te het ség ügyet.

Hogy te het sé ge sek-e azok a ta nu lók, akik kel ta lál ko zunk pá lyánk so rán? Va-
 ló szí nű leg igen; hogy ta lá lunk-e kö zöt tük gé niu szo kat, az a for má ló dó je len ben
és a jö vő mű vé szet tör té ne té ből de rül majd ki.
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Subicz István

III. 
A LÁT VÁNY ÉS A KÉ PI KI FE JE ZÉS SZE RE PE

A KÉP ZŐ MŰ VÉ SZE TI TE HET SÉG

KIALA KU LÁ SÁ BAN





1. A LÁT VÁNY ÉL MÉNY KÉ PI INS PI RÁ LÓ HA TÁ SA

A vi lá got meg fi gyel ni, meg ta pasz tal ni, átél ni, ma gunk ba szív ni, kap cso la tot te-
 rem te ni ve le a mű vé szi lé te zés, az al ko tó em ber leg fon to sabb sa já tos sá ga.

A kép ző mű vész el sőd le ges ér zék szer ve a szem, de nem csak az. A megis me -
rés és kap cso lat te rem tés so rán a lát vánnyal együtt meg is kell érin te ni a dol go -
kat, a bő rün kön érez ni a Nap me le gét, vagy a kö dös nyir kos hi de get, a kő rücs-
 kös sé gét, a ka vics si ma sá gát. A lát vánnyal, a kép pel együtt kell hal la nunk a
han go kat, érez nünk kell a sza go kat, az il la to kat, a for mák hoz érez nünk kell a
moz gá so kat, a lát ha tat lan ener giák já té kát. A kap cso lat a megis mert dol gok kal
csak így lesz tel jes.

A va ló ság megis me ré se sa ját fej lő dé sünk tör té ne te. Min den él mény va la mi -
lyen ta nu lás, gaz da go dás, szel le mi nö ve ke dés, mi nő sé gi vál to zás, ugyanak kor
fel fris sü lés és ener gia for rás is. Az, hogy a vi lág hat ránk, és mi hagy juk, hogy
has son ránk, élet mi nő sé günk és sza bad ság-tu dat szin tünk mér cé je is. A vi lág
úgy hat ránk, hogy ál lan dó moz gás ban, vál to zás ban van, és ez zel együtt él jük át
ön ma gunk vál to zá sát, for má ló dá sát, fej lő dé sét, új já szü le té sét is.

A sze münk elé tá ru ló vi lág ban a leg töb bet a ter mé szet től ka punk. Szak te rü le -
tünk, a kép ző mű vé szet köz pon ti ka te gó riá ja: a szép ség. A szép ség nek na gyon
sok fé le tu do má nyos, mű vé szi, hét köz na pi, ob jek tív, szub jek tív fo gal mi meg kö -
ze lí té se le het, de ab ban biz to sak le he tünk, hogy min den em ber el ső gon do la ta,
él mé nye, em lék ké pe, ami a szép ség gel kap cso la tos, az a ter mé szet ből va ló. A ter -
mé szet pro du kál ja a tar ta lom és for ma, a funk ció és szer ke zet, az anyag, alak,
szín, fe lü let tö ké le tes, har mo ni kus egy sé gét. A ter mé szet arány rend je, rit mu sa,
min den em be ri, mű vé sze ti al ko tás mér ték adó min ta ké pe. A ter mé szet ben ta lál -
hat juk a leg na gyobb drá mai el len té te ket és a leg fi no mab ban ár nyalt lí rai át me -
ne te ket, kap cso ló dá so kat. Ter mé sze te sen az em ber is a ter mé szet ré sze, még ak -
kor is, ha lét re ho zott egy mes ter sé ges vi lá got. Ha az em bert szép nek tart juk,
ak kor a ter mé szet ré sze ként tart juk szép nek. Az em ber ben a test és a lé lek, a szel-
 le mi ség és az anyagiság egy sé ge is azt je len ti, hogy a ter mé szet nek is van lel ke, és
ami kor a ter mé sze tet meg fi gyel jük, és ben ne a lé nye get, a szép sé get akar juk
meg ta lál ni, ma gunk ba szív ni, ak kor nem csak szí ne ket, for má kat lá tunk, ha nem
ezt az egy sé get is pró bál juk megér te ni. Aho gyan Jó zsef At ti la ír ja: „…szól a
szellő, szól a víz, el pi rulsz, ha megér ted…”
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A vi lá got fel fe de ző gyer mek lát vány él mény vi lá ga per sze nem csak a ter mé -
szet, ha nem a ter mé szet tel ezer szál lal össze füg gő em ber al kot ta mes ter sé ges
kör nye zet is, sok fé le tárgy, épü let, utak, hi dak, jár mű vek, hasznos és ke vés bé
hasznos, szép, csú nya, kö zöm bös, egy sze rű és kö zöm bös, egy sze rű és bo nyo lult
tár gyak lát vá nyá nak a vi lá ga.

A lát vány él mé nyek nek, ami ből a raj zi, fes tői té mák le het nek, töb bé-ke vés bé
van egy ha gyo má nyo san hasz nált te ma ti ká ja, amely nagy já ból meg fe lel a mű vé -
szet tör té net ed di gi is mert mű fa jai nak (pl. táj kép, csend élet, interieur, élet kép,
val lá si és tör té nel mi tár gyú fest mény stb.) vagy eset leg ezek nek va la mi lyen irá-
 nyú ki bő vü lé se vagy va rián sa.

A mo dern tu do mány vi szont meg mu tat ne künk a va ló ság ról olyan ké pe ket
is, ame lye ket a meg szo kott kör nye ze tünk ben nem lát ha tunk. A tu do mány új di-
 men ziók ban ké pes lát tat ni ve lünk a mik ro- és mak ro vi lá got és a sza bad szem mel
nem lát ha tó dol go kat is. Ilyen kü lö nös lát vány pél dául a mik rosz kó pok alat ti
for ma vi lág, vagy a lé gi fel vé te lek, mű hold fel vé te lek ál tal ké szí tett ké pek. Kepes
György A vi lág új ké pe cí mű köny vé ben rend kí vül iz gal mas ké pe ket mu tat meg a
bio ló gia, ké mia, fi zi ka és sok más sza ko so dott és spe ciá lis tu do mány ág vi lá gá -
ból. Lát hat juk az anya gok bel ső szer ke ze tét, ener gia me zők, erő ha tá sok, áram lá -
sok ké pét. Az elekt ro ni ka, a lé zer tech ni ka és sok más tech ni kai esz köz le he tő vé
te szi az anyag, az ener gia, fény, a hang, a je len sé gek bel ső szer ke ze té nek, for má -
já nak lát ta tá sát. Ez is a va ló ság hoz tar to zik, s a mű vé szet nem te het úgy, mint ha
ezek a ké pek nem lé tez né nek. Mindez hat ránk, hat a tu da tunk ra, ér zel meink re,
és ter mé sze tes, hogy az al ko tá saink ban fel is dol goz zuk ezt a ha tást.

A kép ző mű vé sze ti te het ség gon do zás ban na gyon fon tos, hogy a gyer mek mi-
 lyen vi szonyt ala kít ki az em be ri, tár gyi kör nye zet tel, il let ve mi lyen utat jár be
ezen vi szony kiala kí tá sa so rán. A kör nye zet megis me ré se, a tár gyak meg ta pasz -
ta lá sa ál ta lá ban ma gá tól ala kul ki, ter mé sze tes mó don, és nincs rá kü lön pe da -
gó giai prog ram. A szü lő, a ne ve lő, a ta nár se gít het ab ban, hogy a tár gyak hoz, a
kör nye zet hez fű ző dő vi szony po zi tí van, egész sé ge sen, úgy ala kul jon, hogy eb ből
al ko tó jel le gű megis me rés és fej lő dés vál has son. Egy olyas faj ta szem lé let kiala kí -
tá sá ra gon do lok, hogy a tár gyak nem raj tunk kí vül ál ló dol gok, nem kö zöm bö -
sek ne künk, nem is el len sé gek, meg le het is mer ni őket, kap cso la tot le het te rem -
te ni ve lük. Az is fon tos és meg ta pasz ta lan dó do log, hogy a tár gyak nem
egy for mák az ér ték, a szép ség, a hasz nos ság és az em be ri hasz nos ság szem pont -
já ból. De meg le het ke res ni ben nük az em be ri kö tő dé se ket, tar tal ma kat, azt,
hogy a tár gyak ban ben ne van az em ber mun ká ja, éle te, gon do la ta, öt le te, gon-
 dos sá ga, lo gi kus felépí tett sé ge éppúgy, mint az ösz tö nös megér zé sek, ked ves ség,
szer te len ség. A tár gyak ban ben ne van az idő, a ha gyo mány, a kul tú ra, és ben ne
van az em ber ter mé sze tes haj la ma, igé nye a szép ség re. A tár gya kat meg le het
sze ret ni, a tár gyak nak van üze ne te szá munk ra. Vég ső so ron a tár gyak nak is le -
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het egyé ni sé ge, sze mé lyi sé ge, sőt lel ke is. Va la ho gyan úgy, aho gyan azt An der -
sen me séi ben ol vas tuk a teás kan ná ról, az öreg ut cai lám pá ról, az üve ges al má -
rium ról.

A pe da gó giai gya kor lat ban le het meg fe le lő esz köz egy-egy jó han gu la tú be-
 szél ge tés, de az iga zán jó mód szer az az, hogy kü lön bö ző te vé keny sé ge ket, fel-
ada to kat, já té ko kat ta lá lunk ki és kez de mé nye zünk a ta nít vá nyaink szá má ra.

Az új és ér de kes lát vány él mé nyek kel va ló ta lál ko zás nak, a megis me rés nek és
átélés nek ha gyo má nyo san is mert for má ja a ki rán du lás. A ki rán du lás, uta zás ed -
dig még nem is mert he lyek re, tá jak ra, vá ro sok ba, fal vak ba min dig a fel fe de zés
él mé nyé vel jár. Ez per sze nem ala kul ki au to ma ti ku san. A jó mo ti vá ciók, felada -
tok, já té kok meg szer ve zé se, az ér dek lő dés, az ér de kelt ség fel kel té se, a jó lég kör,
han gu lat meg te rem té se ugyanúgy fon tos a ki rán du lá son is, mint a ta ní tá si órán.
Meg ta nul ni ész re ven ni, fel fe dez ni a kü lö nös, ér de kes lát ványt, ráérez ni a fel fe -
de zés ka land já ra sok ta pasz ta lat, pél da alap ján le het sé ges. Az is jó, ha van hoz zá
né mi szak mai is me ret is, de az ösz tö nös ráér zé sek re is épít he tünk. Egy olyan
krea tív ké pes ség kiala kí tá sá ra vi szont min den kép pen szük ség van, amit a pe da -
gó gia prob lé ma ér zé keny ség nek ne vez. Ez a mi szak te rü le tünk ese té ben a for ma,
szín, anyag, fe lü let, szer ke zet, fény-ár nyék, kom po zí ció ér zé keny sé gét je len ti.
Fon tos mo men tum a lát vány él mény rög zí té se akár gyors váz lat rajz vagy fo tó zás
for má já ban, de ki le het ala kí ta ni azt a ké pes sé get is, hogy va la mit fej ben raj zo -
lunk vagy fo tó zunk le.

Ha a ki rán du lás él ményt, a rá cso dál ko zás, fel fe de zés él mé nyét si ke rült be vált
gya kor lat tá, úgy mond kész ség szint re fej lesz te ni, ak kor „ki rán du lást te he tünk”
sa ját meg szo kott kör nye ze tünk be is. Sa ját vá ro sun kat, ut cán kat, te rün ket, par-
 kun kat, ud va run kat is új ra fel fe dez het jük, csak ki kell ta lál nunk újféle szem-
 pon to kat, né ző pon to kat, fény-ár nyék vi szo nyo kat. A ki rán du lás él mé nyé vel 
fe dez het jük fel pél dául a la ká sun kat, szo bán kat, íróasz ta lun kat, fió kun kat is. Ke-
 res he tünk kü lö nös meg vi lá gí tá si vi szo nyo kat, ki na gyí tott rész le te ket, fak tú -
rá kat, át lát szó sá go kat, el len té te ket. A ki rán du lás él mény kép ző mű vé sze ti szem-
 pont ból ter mé sze te sen ké pi, vi zuá lis él ményt je lent el ső sor ban, amely ből vár-
 hatóan egy szer majd mű al ko tás is szü let het. A ké pi él mény hez kö tőd het sze mé -
lyes, em be ri, ér zel mi vagy va la mi lyen kul tu rá lis tar ta lom is.

Ha felada tok ban gon dol ko dunk, ak kor a lát vány él mé nyek fel dol go zá sá nak
köz is mert és el ter jedt te vé keny sé ge: a gyűj tő mun ka, a leg kü lön bö zőbb dol gok,
tár gyak, ké pek gyűj té se. A gyűj té si má nia, szen ve dély gyak ran fel szín re hoz kü-
 lö nös, egye di, rit ka vi zuá lis él mé nye ket. A gye re kek ál ta lá ban imád nak gyűj te -
ni va la mit, mert ez zel sa ját kis vi lá gu kat épít he tik, amit csak ők bir to kol nak.
A gyűj tő szen ve dély az tán sok szor a fel nőttkor ra is meg ma rad. Gyűjt he tünk ter-
 mé sze ti tár gya kat, bo ga ra kat, lep ké ket, kagy ló kat, csi ga há zat, pré selt nö vé nye -
ket, fa le ve le ket, kü lö nös for má jú ága kat, gyö ke re ket, ka vi cso kat, kő zet min tá kat,
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ter mé se ket. Mindegyik da rab egy kis kü lön mik ro vi lág, s az zal, hogy be vesszük
a gyűj te mény be, megis mer jük, kéz be vesszük, kap cso la tot te rem tünk ve le. Ké-
 szít he tünk sa ját vagy má sok ké pei ből ter mé szet fo tó- vagy rajz gyűj te mé nye ket.
A gyűj tött ké pek le het nek más-más té má júak is, gyűjt he tünk ké pes la pot, bé lye -
get, mat ri cát, ré gi pénzt, lo gót, pla ká tot, ka ta ló gust, ex librist, raj zot, fest ményt.
Má sik nagy ka te gó ria a tár gyak gyűj té se. Van, aki üve ge ket, ré gi sé ge ket, órá kat,
tük rö ket, kul cso kat, szal vé tá kat, já té ko kat gyűjt. Mindegyik eset ben a lé nyeg a
megis me rés, és a tár gyak kal kiala kí tott ben ső sé ges vi szony. Ez a vi szony a vi zuá -
lis él mény re és a tár gyak bel ső tar tal má ra épül.

A lát vány él mé nyek rög zí té sé nek be vált mód ja a fény ké pe zés. Ma már sok di-
ák nak van er re le he tő sé ge. Ab ban a nagy, nyüzs gő szí nes for ga tag ban, amit va ló -
ság nak ne ve zünk, ne héz egy dol got ész re ven ni és ki vá lasz ta ni, meg fi gyel ni és vi-
 zuá li san megítél ni. A fény ké pe ző gép és ma ga a fény ké pe zés fo lya ma ta eb ben
se gít. Sok pro fi fes tő és gra fi kus is fo tó zik. A szak mánk ta ní tá sá ban is fel hasz nál -
hat juk a fo tó zást, ad ha tunk a ta nít vá nyaink nak di rekt fo tós felada to kat, akár te-
 ma ti ku sat, akár va la mi lyen vi zuá lis té má ra épü lőt. A fo tó zás lát ni ta nít: ke res ni,
ész re ven ni, fel fe dez ni, megítél ni a vi zuá lis, ké pi je len sé ge ket, tar tal ma kat. Lé-
 nye ges azon ban, hogy lás suk és ér zé kel tes sük mel let te a ma nuá lis te vé keny ség
ér té két.

A lát vány él mény re va ló ér zé keny ség, fo gé kony ság a kép ző mű vé sze ti te het -
ség je löl tek ta ní tá sá ban, fej lesz té sé ben legin kább sa ját pél dán kon ke resz tül va ló -
sít ha tó meg. A ta nár sze mé lyes él mé nyei a hi te les ség ere jé vel hat nak. Ez zel szo-
 ro san össze függ a mű vé szet tör té net nagy egyé ni sé gei nek a pél dá ja is. Leo nar do
ter mé sze ti, ana tó miai meg fi gye lé sei, Van Gogh szen ve dé lyes vi szo nya egy-egy
té má hoz, Csont vá ry uta zá sai, Remb randt ben ső sé ges fény-ár nyék vi lá ga, Med-
 nyánsz ky só haj tás sze rű bel ső ér zé se ket ki fe je ző, megin dí tó táj ké pei, Mo net ta vi -
ró zsás ké pei nek ze nei sé ge mind olyan pél dák előt tünk, ame lyek ben a lát vány és
az al ko tó szin te azo no sul, a kül ső lát vány bel ső tar ta lom má ma gasz to sul. Ezek a
pél dák min ket is ins pi rál hat nak, nem má so lás sze rű kö ve tés re, de a vi lág és em -
ber kö zöt ti kap cso lat va ló di sá gá nak, mély sé gé nek, igaz sá gá nak eléré sé re vi szont
igen.

Bár a mo dern mű vé szet el sőd le ges kér dé se a „ho gyan” és nem a „mit”, és a
mai rajz ta ní tás nem te ma ti ku san meg ha tá ro zott, ha nem in kább a vi zuá lis prob-
 lé má ra épül, a té ma gaz dag ság és a té ma vá lasz tás mo ti vá ló ere je, a té má val va ló
azo no su lás ma is dön tő fon tos sá gú. A ta nár ál ta lá ban csak aján lást tesz a té má ra
vagy több té ma vál to zat ra, de az fon tos, hogy sa ját ké pi té má ja mel lett a diák
dönt sön. Ez egy fon tos dön tés, mert min dig va la mi lyen vi szo nyu lás, ér zel mi ka-
 pocs fe je ző dik ki ben ne.

Össze gez ve: A lát vány él mé nyek sok fé le sé gé nek, fel fe de zé sé nek fon tos sze re -
pe van el ső sor ban a mo ti vá lás, kedv csi ná lás, az al ko tást megelő ző iz gal mi ál la -
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pot lét re jöt té ben, a ké pi, vi zuá lis ér zé keny ség és lá tás mód kiala kí tá sá ban. A lát -
vány él mé nye je len ti a vi lág megis me ré sét, és ezen ke resz tül tör té nik a lá tás nyel-
 vé nek meg ta nu lá sa is. De a leg fon to sabb, hogy mindez a szép ség hez fű ző dő
egyé ni, sze mé lyes vi szony kiala kí tá sát, és így az ön megis me rés, ön fej lő dés fo lya -
ma tát is szol gál ja.

Felada tok a Kép ző mű vé sze ti te het sé gek gon do zá sa tan fo lya mon a lát vány él -
mény té ma kör ben:

1. A kö vet ke ző ki rán du láshely szí ne ken ál lít sa nak össze ké pi vi zuá lis meg fi -
gye lé si felada to kat, gyűj té si felada to kat, fo tó zá si felada to kat:
a) he gyi, er dei gya log tú ra
b) vá ros né ző sé ta egy is me ret len vá ros ban
c) fa lu mú zeum meg te kin té se
d) egy ba rokk kas tély és kas tély kert
e) egy temp lom bel ső és kül ső kör be já rá sa
f) ar bo ré tum és bo ta ni kus kert fel fe de zé se.

2. Ta lál ja nak ki a diá kok szá má ra sa ját ott ho nuk ban el vé gez he tő krea tív fo -
tós há zi felada to kat.

3. Nagy fes tők szo kat lan, kü lön le ges, a mű vé szet tör té net ben vi szony lag
egye dül ál ló té mái nak össze gyűj té se.

4. Tár gyak, ér de kes lát vány ki vá gá sok gyűj té se lak be ren de zé si fo lyó ira tok -
ból.

5. Kü lön le ges gyűj te mény öt le tek aján lá sa diá kok nak.

6. Olyan kü lön le ges raj zi, fes tői, ké pi té mák fel so ro lá sa, ame lyek még nem
sze re pel tek a rajz órá kon.
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3.1.–3.6. Lát vány él mé nyek gyűj té se egy ki rán du lá son: fa tör zsek
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2. AZ ANYAG SZE RŰ SÉG TA NÍ TÁ SA MINT 
TEHETSÉGMOTIVÁLÓ ÉL MÉNY

Az anyag sze rű ség fo gal má ban sze rep lő „anyag” a kép ző mű vé szet ben mint kéz-
 mű ves te vé keny ség ben a fel hasz nált anya go kat je len ti: a fes té ket, gra fi tot, sze net,
pasz tellt, pa pí ro kat, tust, fe lü le te ket, vász nat, gip szet, fát, agya got, üve get stb.

Az anyag sze rű ség pe dig egy olyan kép ző mű vé sze ti, esz té ti kai mi nő ség,
amely sze rint az anya gok tu laj don sá gai, le he tő sé gei a ma guk gaz dag sá gá ban,
ter mé sze tes sé gé ben, vál to zá sá ban, élet sze rű sé gé ben, szép sé gé ben je len nek meg.

Az anyag sze rű ség a mű vé szet tör té net ben vé gig nyo mon kö vet he tő, de iga zán
az imp resszio niz mus sal kez dő dő mo dern mű vé szet ter mé ke. Ér de kes, hogy
azo kat a ré geb bi ko rok ból vett mű ve ket, ame lyek ek la táns pél dái az anyag sze rű -
ség meg je le né sé nek (pl.: Giot to vagy Remb randt mű vei) a mai ér te lem ben is
mo dern szem lé le tű nek tart juk.

A te het ség gon do zás ban, a krea ti vi tás fej lesz té sé ben, a szem lé le ti fej lő dés ben
több fé le szem pont ból vá lik fon tos sá az anyag sze rű ség ta ní tá sa.

Az el ső szem pont ta lán az, hogy a kép ző mű vé szet ben hasz nált anya gok mi -
nél gaz da gabb meg mu ta tá sa, meg je le né se ugyanolyan esz té ti kai él mény, lát-
 vány, ér zé ki, tar tal mi és szel le mi él mény, mint egy táj, egy csend élet, egy temp-
 lom bel ső vagy mint az em be ri test. Az anyag te hát lát vány él mény az al ko tó és a
né ző szá má ra is.

A má so dik fon tos szem pont az anyag sze rű ség ta ní tá sá ban, hogy az anya gok
moz gá sa, ter mé sze te ren ge teg fé le te vé keny ség ben, fel fe de ző kí sér le te zés ben va-
 ló sul meg.

A sok fé le anyag hoz sok fé le esz köz, tech ni ka, tech no ló gia is tár sul. Ez a fes-
 tő mű te rem „bo szor kány kony há ja”, itt szü let nek tit kok, va rázs la tok, és ez egy-
 szer s mind a kü lön bö ző tré ninggya kor la tok hely szí ne is. Mindez na gyon erős
mo ti vá ló té nye ző. Rajz ta nár tár sa sá gok ban szok tuk mon do gat ni: „…te gyél a
gyer mek asz ta lá ra va la mi lyen anya got, esz közt és a do log ma gá tól mű köd ni
fog…”

A kö vet ke ző as pek tus az anyag és az al ko tó part ne ri vi szo nya. A mű vész
(mű vész pa lán ta sem) nem ural kod hat az anyag fö lött, nem erő sza kol hat ja meg
an nak ter mé sze tét. Az sem jó, ha sem mi fé le al ko tói aka rat nem ér vé nye sül, és
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tel je sen sza bad já ra en ged jük az anyag moz gá sát. (Bár ez még min dig ered mé -
nye sebb, mint a megerő sza ko lá sa.)

Az anyag és az em ber pár be szé det foly tat nak egy más sal, köl csö nö sen tisz te -
lik egy mást. Az al ko tó fi gye li az anyag min den rez dü lé sét, és úgy irá nyít ja a
moz gá sát, hogy an nak min den ter mé sze tes szép sé ge ér vé nye sül jön. Ha hagy juk
él ni az anya got, ak kor az bő sé ge sen meg há lál ja ezt. A mű vé szet tör té net ben is-
 mert fo ga lom az „alla prima” fes tés, amely rö vi den azt je len ti, hogy az el ső fel fes -
tést úgy hagy juk, ahogy az si ke rült; nem nyú lunk hoz zá, nem ja vít gat juk. Ha ez
nincs is min dig így, en nek a mód szer nek az a ta nul sá ga, hogy min dig fi gyel jünk
min den moz du lat ra, tör té nés re, ve gyük ész re a kü lön le ge sen szé pet, ér de ke set
és legalább „ne ront suk el”.

Az anya gok kal va ló kí sér le te zé sek, te vé keny sé gek so rán nem fon tos a di rekt
áb rá zo lá si szán dék, hi szen nem az a feladat cél ja, hogy áb rá zol junk, ha nem az,
hogy megis mer jük az anyag le he tő sé geit. Az, hogy nincs áb rá zo lás egy cso mó
gör csös ség től és sa ját kor lá taink tól sza ba dít meg ben nün ket. Et től a sza bad -
ságtól azok a mű vek, ta nul mány la pok, ame lyek az anyag-gya kor la tok so rán ke-
 let kez nek va rázs la to san fris sek, len dü le te sek, gát lá sok tól men te sek és na gyon
ter mé sze te sek lesz nek. Ezt a fris ses sé get, könnyed sé get át vi het jük azok ra a mű-
 vek re is, ahol már áb rá zo lunk va la mit, és ahol alap ként hasz nál juk fel az anyag-
gya kor la tok lap jait.

Aki ráérez va la mely anyag nak az ízé re, meg ked ve li, össze ba rát koz nak, az kö -
zel jár az egyé ni ki fe je zés mód, a sa ját stí lus meg te rem té sé hez. Min den ki meg ta -
lál hat ja azt a sa ját han got, ami „jól áll ne ki”, ami csak az övé. A sa ját stí lus fé lig-
med dig ál ta lá ban „el sze gő dés” va la mely anyag hoz, tech ni ká hoz.

Az anyag gya kor la tok pro duk tu mai nak (kí sér le ti la pok nak, ta nul mány la pok -
nak) van jó né hány to váb bi fel hasz ná lá si le he tő sé ge is. Egy részt „ala po zá sok” le-
 het nek to váb bi ké pek hez. Le het nek pél dául kol lázs, mon tázs fe lü le tek. Né ha 
az is elő for dul, hogy egy ilyen lap már ön ma gá ban kész kép. A kü lön bö ző al kal -
ma zott gra fi kai mű fa jok hoz (pla kát, könyv bo rí tó, CD-bo rí tó, rek lám, cso ma go -
lás terv, tex til terv, meg hí vó stb.) jól fel le het hasz nál ni őket. Na gyon jól fel hasz -
nál ha tóak sok fé le krea tív, vi zuá lis já ték hoz. Ezek egy ré sze az úgy ne ve zett
„belelátós” já ték, ami kor a vé let len sze rűen kiala kult fe lü le tek be kell va la mi lyen
va lós dol got be le lát ni. Más já té kok a foly ta tás, kiegé szí tős, „mi tör tént előt te s
utá na” tí pu sú ké pes ség fej lesz tő tré nin gek.

E fe je zet cí mé ben az anyag sze rű ség ta ní tá sa mint mo ti vá ciós él mény sze re -
pel. A fen tiek ben leirt szem pon tok, meg kö ze lí té sek, jel leg ze tes sé gek mindegyi -
ke, a sok fé le új és ér de kes anyag, esz köz, tech ni ka, a kí sér le tek, te vé keny sé gek, a
fel fe de zés va rá zsa, a pár be széd le he tő sé ge az anyag gal, a sza bad ság mind-mind
erős mo ti vá ló ha tás sal bír. Miért? Mert ami kor az anyag meg moz dul, a sze münk
előtt vál to zik, nö vek szik, össze fo lyik, ke ve re dik, nyo mot hagy, ak kor az anyag
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be szél, élet re kel, elin dul ka lan dos út já ra, és en nek a ka land nak mi is ré sze sei va-
 gyunk. Ta lán ez az a ré sze a szak má nak, amit nem kell muszájból, is ko lá san, ösz-
sze szo rí tott fog gal, ha tö rik, ha sza kad, meg csi ná lom mód já ra mű vel ni, ha nem
csak úgy ma gá tól jön, és nem le het ab ba hagy ni, csak ak kor, ami kor el fo gyott a
pa pír meg a fes ték.

Több mint há rom év ti ze des rajz ta ná ri pá lya fu tá som alatt az anyag sze rű ség
ta ní tá sa volt az a te rü let, amely min dig biz tos si kert ho zott, bár mi lyen ko rosz -
tályt ta ní tot tam. Fon tos té nye ző még, hogy az anya gok kal kap cso la tos te vé keny -
sé gek nek van egy ön ger jesz tő, ön fej lesz tő ha tá sa. Az egyik gya kor lat min dig
ma gá ban hor doz za a kö vet ke ző le he tő sé get, va riánst, az egyik öt let, megol dás,
szép fe lü let, já ték min dig új öt le tet, új megol dást, új szép sé get szül. Min den tech-
 ni kai megol dást le het fi no mí ta ni, ki bő ví te ni, egy má sik kal kom bi nál ni.

A tel jes ség igé nye nél kül meg pró bá lom összeír ni a sa ját ta ní tá si mű kö dé sem
alatt hasz nált leg si ke re sebb anyag-esz köz gya kor la to kat.

• Ecset hasz ná lat (köz tük le gyen legalább 4–5 cm szé les ecset is)
(A fes ték le het ak va rell, tem pe ra, tus, pác, akrill, gouache stb.)
– ecset nyo mok (az ecset he gyé vel, ol da lá val, lap já val tör té nő nyom ha-

 gyá sok)
– szá raz, szál kás, csí kos fes tés
– bő vi zes fes tés
– be vi ze zett pa pír ra va ló fes tés
– „egyet len gyö nyö rű ecset vo nás” (több szín az ecset ben)
– len dü le tes ecset vo ná sok

• Össze fo lya tás, csur ga tás, csö pög te tés
• Fes ték szó rás (hasz nált fog ke fe, fú vó ka)
• Fes tő kés, spakni (pro fi fes tő kés he lyett le het kar ton ból, mű anyag ból is ké-

 szí te ni)
• Szi vacs hasz ná la ta

– szi vacs nyo mok, nyom ta tá sok
– szi vacs, mint szé les ecset
– rö vid és hosszú hú zá sok
– szi vaccsal tör té nő össze mo sá sok
– ol ló val kü lön bö ző ala kú ra vá gott szi vacs for mák kal va ló nyom ta tás és

fes tés
• Kü lön bö ző anya gok kal va ló nyom ta tás

– üveg lap
– mű anyag, fó lia, folpack
– alu fó lia
– pa pí rok (gyűrt pa pír, se lyem pa pír, tor ta pa pír, hul lám pa pír)
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– tex til anya gok (vá szon, se lyem, bár sony, zsi nó rok, cér nák, csip kék)
– pvc-la pok, ta pé ták
– fa fe lü le tek
– fém tár gyak, fém fe lü le tek
– kéz, ujj, te nyér, láb stb.

• A fes té si, nyom ta tá si el já rá sok kom bi ná ciói
• Pa pír sab lo nok hasz ná la ta
• Kré ták, szén, pasz tell, olaj pasz tell, gioconda, viasz kré ta

– raj zos, vo na las előadás mód
– folt fes té ses szín ke ve ré sek
– por rá őrölt szén vagy pasz tell fel ke né se kéz zel, ronggyal stb.
– alá fes tés ak va rel lel, tus sal, pác cal, la ví ro zott tus sal

Kö vet ke ző kép pen fog lal juk össze, hogy a kép ző mű vé sze ti te het ség gon do zás -
ban mi lyen ké pes sé gek, kész sé gek, jár tas sá gok, ta pasz ta la tok ala kul hat nak ki,
fej lőd het nek to vább az anyag sze rű ség-felada tok, -gya kor la tok so rán.

a) Az anya gok megis me ré se
– az anya gok ter mé sze tes tu laj don sá gai nak, moz gá sá nak meg ta pasz ta lá -

sa
– az anyag szép sé gé nek fel fe de zé se
– anyag – ér zé keny ség
– az anyag tisz te le te, part ner ként ke ze lé se az al ko tói fo lya mat ban
– pár be széd az anyag gal

b) Az esz köz gaz dag ság bő ví té se a vi zuá lis nyelv megis me ré sé ben és hasz-
 ná la tá ban

– egyé ni utak, sa ját esz kö zök, sa ját stí lus kiala kí tá sa
– nyi tott ság, ön megis me rés, énkép-fejlődés

c) Kí sér le te zés, fel fe de zés beépü lé se a sze mé lyi ség be
– krea ti vi tás, fan tá zia, asszo ciá ciós ké pes sé gek fej lő dé se
– a kép ző mű vé sze ti anya gok és a ter mé szet össze füg gé sei
– a fi gye lem tu da tos irá nyí tá sa a kö rü löt tünk tör té nő szép ség-je len sé -

gek re
d) A sza bad ság és az al ko tói fo lya mat össze füg gé sei nek meg ta pasz ta lá sa

– a vé let len sze rű ség és tu da tos ság sze re pe
– az ar tisz ti kus ság je len sé ge, sze re pe
– a kéz moz du lat, a fes tői gesz tus vál la lá sa

e) Ké pi szem lé let, lá tás mód kiala kí tá sa
– a ké pi ki fe je zés le he tő sé gei nek fel tá rá sa
– a mű vé szi átírás megér té se
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– a kont rasz tok, szín és tó nus ér zé keny ség fej lő dé se
– kom po zí ciós kész ség fej lesz té se

f) Mű vé szet tör té ne ti pél dák jobb megér té se
– az iga zi kép ző mű vé sze ti mű él ve zet megér zé se
– kor sza kok, stí lu sok fö lött átíve lő igaz sá gok megér té se

E fe je zet be fe je zé se előtt né hány tév hit, fél re sik lás le he tő sé gé re is sze ret ném
fel hív ni a fi gyel met. Itt nem fe le lőt len, balhézós pacs ma go lás ról van szó! Olyan
lég kört kell te rem te nünk a mű te rem ben, ahol az el va du lás, pri mi tív ren det len -
ke dés, bo lon do zás fel sem me rül het. A má sik fon tos és ál ta lá nos ta pasz ta lat,
hogy mind az, ami ről e fe je zet szól, nem he lyet te sí ti, nem pó tol ja a rajz tu dást és
több más fon tos ké pes sé get. Az anyag kí sér le tek lap jai még nem kész komp lett
ké pek (bár ki vé te les eset ben er re is le het pél da), ha nem esz kö zök. Az esz kö zök
gaz dag sá ga pe dig a sa ját ké pi ki fe je zés le he tő sé geit bő ví ti. Ha va la ki mindezt
csak egy ol csó és könnyű út nak hasz nál ja a gyors si ker hez, ha mar csa ló dik. Be-
 fek te tett mun ka, ener gia, ko moly ság és alá zat nél kül nem szü let het ered mény.

Vé gül áll jon itt egy idé zet egy sa ját kiál lí tá som ka ta ló gu sá ból: „…A leg főbb
se gí tő társ az anyag, ami vel dol go zom. Már az üres fe lü let is so kat mond: a pa pír
ta pint ha tó rücs kös sé ge, a szőtt vá szon há lós rit mu sa, a réz le mez csil lo gó fé nye.
Az anya gok be szél nek a sa ját nyel vü kön: a szét fo lyó tus, a szé les, vas tag ecset vo -
nás, a le nyom ta tott folt, a le he let fi nom vo nal mind egy szín pa di előadás fon tos
sze rep lői. Sok szor szin te az anyag hív ja elő a té mát, a kom po zí ciót. El len té tes ka-
 rak te rek, ma ga tar tás for mák, vi sel ke dé sek szó lal nak meg. Oly kor az anya gok
mint ze nei han gok, ak kor dok, szó la mok hang szí nek csen dül nek fel.

Én és az anyag pár be szé det foly ta tunk. Van úgy is, hogy küz dünk egy más sal,
de egyen ran gú part ne rek va gyunk. Az anyag és az em ber tel jes ség gel kiis mer he -
tet len. Rej tély, ti tok. Ezért va gyunk egy más ra utal va. Ezért szü let nek új ké pek.
Et től szü let het új já az em ber is…”

Felada tok a Kép ző mű vé sze ti te het sé gek gon do zá sa tan fo lya mon az anyag-
 sze rű ség ta ní tá sa té ma kör ben:

1. Al kos sa nak egyé ni vagy cso por tos krea tív felada to kat, já té ko kat, kü lön -
bö ző anyag-ta nul mány la pok fel hasz ná lá sá val.

2. Ke res se nek a 19. szá zad előt ti mű vé szet tör té ne ti kor sza kok ban olyan al-
 ko tó kat, mű ve ket, ahol az anyag sze rű ség fon tos sze re pet kap.

3. Mi lyen to váb bi fel hasz ná lá si le he tő sé gei le het nek a kü lön bö ző anyag-ta -
nul mány la pok nak?

4. Mi lyen ké pes sé ge ket fej lesz te nek a kü lön bö ző anya gok kal, esz kö zök kel
vég zett kí sér le tek, te vé keny sé gek, gya kor la tok?
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3.43 3.44 3.45

3.46 3.47

3.48 3.49

3.43.–3.49. Anyag-, esz köz gya kor la tok: tus, víz, ecset, szi vacs, nád toll, nyom ta tás
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3.50 3.51

3.52 3.53 3.54

3.50.–3.54. Anyag-, esz köz gya kor la tok: ak va rell, szí nes tus, ecset, szi vacs, össze fo lya tás, 
csur ga tás, nyom ta tás

3.55 3.56 3.57

3.55.–3.57. Anyag-, esz köz gya kor la tok: ak va rell, szí nes tus alá fes tés (ecset, szi vacs, össze -
fo lya tás) plusz pasz tell fe dő fes tés
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3.58 3.59 3.60

3.61 3.62 3.63

3.64 3.65 3.66

3.58.–3.66. Anyag-, esz köz gya kor la tok: tem pe ra, szé les ecset, fes tő kés, spakni, te nyér, 
nyom ta tás



3. KÉ PI ÁTÍRÁS ÉS KI FE JE ZÉS

A kép ző mű vé szet ben ké pi átírás nak ne vez zük azt, ami kor a kép más lesz, mint a
va ló ság, átala kul, el tor zul, fel bom lik, csak rész ben ha son lít a kiin du ló lát vány -
hoz.

Mi az oka en nek? Az el sőd le ges ok nyil ván va lóan a kép sík volta és a va lós tér
kö zött fe szü lő el len tét. A má sik ok, hogy a kép anya ga más és más le het, és a kép-
 ké szí tés tech ni ká ja, esz kö zei be fo lyá sol ják, adott eset ben kor lá toz zák vagy sza-
 ba don más irányt szab nak a va ló ság áb rá zo lá sá nak. A kö vet ke ző ok, hogy egy-
egy kor stí lus hoz meg ha tá ro zott, sok szor me rev és zárt áb rá zo lá si rend szer
tar to zott, és sok eset ben nem az volt a kor kö ve tel mé nye, hogy a kép pon to san,
lát vány sze rűen áb rá zol ja a va ló sá got. A ké pi átírás oka le het még a mű vész sze-
 mé lyes adott sá ga, ké pes sé ge, beál lí tó dá sa, élet ko ri sa já tos sá gai, va la mint az
egyé ni stí lu sa, sa já tos ki fe je zé si tö rek vé sei. Itt je gyez zük meg, hogy a va ló sá gos
lát vány hoz vi szo nyí tott ha son ló ság mér té ke egyál ta lán nem függ össze a kép
mű vé szi, esz té ti kai ér té ké vel.

A te het ség gon do zás szem pont já ból na gyon fon tos, hogy lé te zik egy részt a
va ló ság pon tos meg fi gye lé sé nek és lát vány el vű áb rá zo lá sá nak a ké pes sé ge, más-
 részt pe dig a ké pi átírás és ki fe je zés ké pes sé ge. Mind ket tő re szük ség van, és
mind ket tő fej leszt he tő, és nem is he lyes szem beál lí ta ni a ket tőt, vagy ki zá ró la -
gos ság alap ján akár me lyi ket el vet ni. A kép ző mű vé sze ti ne ve lés egyik legér zé ke -
nyebb te rü le te ez, nagy fo kú kö rül te kin tést, tü rel met és sa já tos egyé ni mód sze re -
ket igé nyel.

A mű vé szi átírás leg főbb in dí té ka azon ban – és ez kü lö nö sen a mo dern és
kortárs mű vé szet re jel lem ző – a mű vé szi ki fe je zés szán dé ka. A kép azért más,
mint a va ló ság lát vá nya, mert ez zel a mű vész ér zel me ket, in du la to kat, han gu la -
to kat, plusz tar tal mat, ké pi fe szült sé get akar ki fe jez ni. A mo dern mű vé szet egyik
sa já tos sá ga, hogy nem di rekt mó don áb rá zol, je le nít meg, csak olyan, mint ha a
va ló ság len ne. Amit a ké pen lá tunk, az in kább csak sej tet, elin dít va la mit, nyit va
hagy gon do la to kat, le he tő sé ge ket. A né ző nem ké szen kap ja a va ló sá got, ha nem
felada to kat kap, sa já to san egyé ni mó don ér tel mez he ti, amit lát, hasz nál nia kell a
kép ze le tét, be le lá tó, asszo ciá ciós ké pes sé geit. Vég ső so ron a kép egy sa já tos vi lág
te rem té se, egyé ni lá tás mód dal, egyé ni ki fe je zőesz kö zök kel, egyé ni kom po zí ció -
val. A kép tar tal ma, mon da ni va ló ja itt már nem a kép té má ja, nem az áb rá zolt
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tárgy, mert az meg szű nik ön ma ga len ni, átala kul, át lé nye gül. A kép tar tal ma,
ami ki fe je ző dik, tu laj don kép pen a mű vész egyé ni sé ge.

A te het ség kiala ku lá sá ban ezért fon tos – min den élet kor ban –, hogy a ta nu -
lás, fej lő dés, vál to zás mel lett az em ber el fo gad ja ön ma gát, ne akar jon más len ni.
El fo gad ja sa ját vo na lait, ke zé nek rez dü lé seit, ké pi megér zé seit, ter mé sze tes von-
 zó dá sait. Gyarmathy Éva sze rint a te het ség: „ma ga tar tás és at ti tűd, ér ték rend -
szer és önész le lés”. A kép ző mű vé szet ben töb bek kö zött ez az ön megis me rés ön-
 fej lesz tés fo lya ma ta: egy faj ta sa ját esz köz vi lág meg ta lá lá sa.

Az egyé ni stí lus hosszú időn ke resz tül ala kul hat ki, és a meg tett úton le het nek
nagy átala ku lá sok, irány vál tá sok is. Az egyé ni stí lus kiala ku lá sá nak ter mé sze tes
mó don kell vég be men nie, és ez egyál ta lán nem mond el lent a nyi tott ság nak, be-
 fo ga dó kész ség nek, ta nu lás nak, kí sér le te zés nek, sok fé le esz köz és mód szer ki-
 pró bá lá sá nak. Kü lö nö sen gyer mek kor ban, ser dü lő kor ban fon tos a sok fé le ség
megis me ré se, ki pró bá lá sa, a be szű kü lés el ke rü lé se. Az if jú kor ra, fel nőtt kor ra
pe dig jó len ne megőriz ni a gyer mek raj zok őszin te sé gét, köz vet len sé gét, fris ses -
sé gét és sza bad sá gát.

A gyer mek raj zok az adott élet ko ri sa já tos sá gok nak meg fe le lően vál toz tat ják
meg a va ló sá got. Mond hat nánk azt is, hogy a gyer mek raj zok kü lö nös va rá zsa,
bá ja eb ben a bi zo nyos va ló ság tor zí tás ban rej lik. A kisiskoláskor és a ser dü lő kor
ha tá rán azon ban ez az egész sé ges gyer me ki-ké pi vi lág meg vál to zik, fel bom lik és
elin dul az úgy ne ve zett rea lisz ti kus áb rá zo lás fe lé. A kép ző mű vé sze ti te het ség fej-
 lő dé sé nek ez egy na gyon fon tos, mond hat juk úgy, hogy sar ka la tos moz za na ta.
Az a gyer mek, aki ed dig ter mé sze tes és bátor, szí nes ké pei vel sor ra nyer te a rajz-
 ver se nye ket, pá lyá za to kat, a ka masz kor el jöt té vel már nem elég szik meg a „gye -
re kes” stí lu sá val, ha nem küzd a pers pek tí vá val, a tér áb rá zo lás sal vagy az ana tó -
miai pon tos ság gal. A rajz ta nár se gít het ab ban, hogy ez az át me net a le he tő
leg har mo ni ku sab ban men jen vég be. Nagy tü re lem mel és ta pin tat tal kel le ne tu-
 da to sí ta nunk a gyer mek ko ri áb rá zo lás ér té kei nek a to vább men té sét, il let ve azt,
hogy a rea lisz ti kus áb rá zo lás meg ta nu lá sa nem a vég cél, ha nem csak egy esz köz
a töb bi kö zött.

A kö vet ke zők ben ve gyük sor ra a ké pi átírás és ki fe je zés egyes fá zi sait, mó do -
za tait:

A) Egy sze rű sí tés, sti li zá lás, sík ra re du ká lás
A ké pi áb rá zo lás, raj zo lás, fes tés örök el lent mon dá sa, hogy a sík fe lü le ten
le het-e té ri mély sé get, plasz ti kus sá got lét re hoz ni. Bi zo nyos ko rok, kor stí -
lu sok alap el ve, hogy a sík ma rad jon ön ma ga, a sík szent mi vol tát nem kell
és nem is sza bad meg tör ni. Más el vek pe dig ar ról szól nak, hogy a kép jel,
jel kép, sti li zált for ma, és ez zel is tö ké le te sen tud ja köz ve tí te ni a kí vánt tar-
 tal mat, in for má ciót, más részt a kép nem a föl di va ló sá got tük rö zi, ha nem
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a szel le mi, is te ni, föl döntú li tar tal ma kat. A sík áb rá zo lás sa já tos kor sza kai,
mű fa jai az egyip to mi fal ké pek, a kö zép ko ri iko nok, mo zai kok, gö rög vá-
 za ké pek. Má sik nagy te rü le te a nép mű vé szet és a kü lön bö ző ősi kul tú rák
áb rá zo lá si mód ja. A mo dern mű vé szet is több stí lus irány za tá ban vissza-
 tér a sík áb rá zo lás hoz, mert itt már to tá lis sza bad ság van, nin cse nek kö te -
le ző sza bá lyok, kor lá tok, más részt so kat me rít az ősi kul tú rák ból is.

A sík áb rá zo lás a gyer mek raj zok sa já tos sá ga is. Ami kor pe dig a rajz ta -
ní tás el jut a pers pek ti vi kus, rea lisz ti kus áb rá zo lá sig, el kö vet ke zik egy ti pi -
ku san jel lem ző feladat: a sík ra re du ká lás. Az abszt rakt, non fi gu ra tív kép is
több nyi re sík áb rá zo lás, sík kom po zí ció. A ve tü le ti áb rá zo lás, a terv rajz,
né zet rajz, mű sza ki rajz, tér kép, szin tén sík áb rá zo lás, il let ve eh hez az áb rá -
zo lá si mód hoz tar toz nak a kü lön bö ző al kal ma zott gra fi kai mű fa jok, a
pla kát, a lo gó, cí mer, jel vény, emb lé ma, de ko rá ció, rek lám stb. A rajz ta ní -
tás is hasz nál ja eze ket, a sík be li mű fa jo kat feladat ként, vi zuá lis prob lé mák
fel ve té sé nek, ta ní tá sá nak esz kö ze ként. A te het sé ges gyer mek ál ta lá ban el-
 sa já tít ja és meg ta nul ja a rea lisz ti kus áb rá zo lást is, és prob lé ma nél kül, ön-
 meg ha so nu lás nél kül egy más mel lett tud ja mű vel ni a sík áb rá zo lás sal.
A mű vé szet tör té net olyan nagy egyé ni sé gei a leg jobb pél dák er re, mint pl.
Matisse, Pi cas so vagy a ma gyar Bar csay Je nő. A te het ség fej lesz tés ben he -
lye van mind a két fé le áb rá zo lás nak, mert mind ket tő sa já tos, krea tív ké-
 pes sé get fej leszt. A lát vány sze rű le raj zo lás a meg fi gye lő kész sé get, plasz ti -
kai lá tást, for ma kész sé get, a sík áb rá zo lás, sík ra re du ká lás pe dig sok fé le
krea tív ké pes sé get, a lé nyeg lá tást, abszt ra há ló, átala kí tó, kieme lő, hang sú -
lyo zó ké pes sé get fej leszt.

B) Tor zí tás
A ké pi ki fe je zés nek sa já tos esz kö ze, ami kor a mű vész nem tö rek szik a 
va ló ság hű áb rá zo lás ra, a fi gu rá kat el tor zít ja, meg nyújt ja, el de for mál ja.
A mű vé szet tör té net ben ak kor is vol tak er re pél dák, ami kor pél dául az
ana tó miai pon tos ság kö ve tel mény volt. A re ne szánsz ban Bosch, a ba-
 rokk ban El Greco, a 19. szá zad ban Daumier a jó pél da er re. A mo dern
mű vé szet kez de te kor Van Gogh, a szá zad for du ló, sze cesszió kor sza ká ban
Klimt, Schiele, Csont vá ry, Munch, az avantgarde-tól kezd ve a 20. szá zad -
ban szin te mindegyik stí lus irány zat ban ta lál koz ha tunk a lát vány ele mek
tor zí tá sá val.

A gyer mek raj zok ké pi átírá sá ban nincs di rekt, szán dé kos tor zí tás, ez
itt szin te ma gá tól ér te tő dő, ter mé sze tes mó don nyil vá nul meg. A gyer -
mek ugyanis nem azt fes ti, amit lát, ha nem azt, amit tud és érez a vi lág ról,
eh hez hasz nál ké pi je le ket, jel ké pe ket. Szá má ra ez nem torz vi lág és egyál-
 ta lán nem za var ja, ha eb ben a ma ga ál tal te rem tett vi lág ban a for mák, a
mé re tek, a szí nek, a tériség nem egye zik a va ló ság gal. A 20. szá zad mű vé -
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szei kö zül ta lán Marc Cha gall volt az, aki egész mun kás sá ga alatt vé gig
meg tar tot ta a gyer me ki áb rá zo lás tisz ta együgyű sé gét, nai vi tá sát. Nagy
kincs, ha va la ki a gyer me ki lá tás mód ját a ma ga fris ses sé gé ben meg tud ja
őriz ni. A rajz ta nár nak is ész re kell ezt ven nie, és az zal együtt, hogy mé lyen
is mer nie kell és fej lesz te nie kell a sze mé lyi sé get, óv ni, vé de ni is kell ezt a
bi zo nyos gyer me ki kin cset.

A tor zí tást per sze le het prog ram sze rűen, sőt feladat ként ke zel ve is mű-
 vel ni. Min den fo gé kony ta nít vány rá fog érez ni ar ra, hogy ez zel az esz köz -
zel ér zel met, ka rak tert, han gu la tot, hang súlyt le het ki fe jez ni. Nem csu pán
em be ri fi gu rá val le het ezt meg csi nál ni, ha nem tár gyak kal, épü let tel, ál lat -
tal, nö vénnyel, táj jal – min den vi zuá lis elem mel.

A tor zí tás sa já tos mű fa ja a ka ri ka tú ra. A ka ri ka tú ra nem csak hu mo -
ros új ság rajz le het, ha nem igé nyes gra fi kai lap, mívesen ki mun kált kép is.
Tré ninggya kor lat nak is na gyon jó. Ha va la ki kedv vel, oda fi gye lés sel és
kel lő szel le mi mu ní ció val csi nál ja, ak kor na gyon sok krea tív ké pes sé gét 
– hely ze tek, szi tuá ciók, jel le mek, fi gu rák, vi sel ke dé sek fő moz za na tai nak,
lé nye gi, vi zuá lis sa já tos sá gai nak meg lá tá sát, megíté lé sét – ala kít hat ja, fej-
 leszt he ti ki ma gá ban. Ezek a ké pes sé gek ka put nyit hat nak olyan vi zuá lis
szak mák fe lé, mint az ani má ció, kép re gény, a könyv il luszt rá ció, a film,
szá mí tó gé pes gra fi ka vagy ép pen a jel mez ter ve zés.

A vo nal mi lyen sé ge, az ecset ke ze lés moz gá sa tük rö zi az al ko tó egyé ni -
sé gét. A vo na lak, az ecset nyo mok vi sel ke dést, bel ső ma ga tar tást árul nak
el. Van nak len dü le tes, oly kor ag resszív vo na lak, azután pre cíz, meg fon -
tolt, ön tu da tos, ele gáns vo na lak is, van nak fé lénk, bi zony ta lan, ke res gé lő
moz du la tok, megint más moz gá sok ko moly ta la nul szét szór tak, fir ká lá -
sok, fe le lőt le nek. Mindez a té má tól füg get len, vi szont gyak ran meg tör té -
nik, hogy a mes ter sa ját előadás mód ját eről te ti a ta nít vá nyai ra. Ez nyil-
 ván va lóan hi ba, mert so sem egy stí lust ta ní tunk, ha nem szem lé le tet. Nem
le raj zo lást ta ní tunk, és nem is egy ér ze lem vagy gon do lat il luszt rá lá sát,
ha nem azt, hogy ho gyan szü le tik a kép.

C) Fel bon tás, új raépí tés
A lát vány nak ele mei re fel bon tá sa és ké pi új raépí té se a 20. szá za di mű vé -
szet nagy já té ka. Kü lö nö sen az ana li ti kus és szin te ti kus ku biz mus és a ge-
o met ri kus abszt rakt mű vé szet ked vel te. Olyan je les fes tők mű vel ték, mint
Pi cas so, Braque, de ide so rol hat juk Kas sák La jos kép arc hi tek tú ráit, Mo-
 holy Nagy Lász ló kom po zí cióit, a szentend rei fes tő ket, Vaj da La jost, Kor-
nis De zsőt, Bá lint End rét.

Ez a kép al ko tó mód szer ab ból a gon do lat me net ből táp lál ko zik, hogy 
a szü le tő kép egy új, te rem tett vi lág, amely ben nem a fi zi kai va ló ság tör -
vé nyei, ha nem a kép épí tés sa já tos szem pont jai ér vé nye sül nek. Az egész
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olyas mi re ha son lít, mint ha a va ló ság tük rét egy ka la páccsal össze tör nénk,
s a tü kör da rab ká kat a raj tuk lé vő kép tö re dé kek kel új ra össze rak nánk, de
nem az ere de ti va ló ság ké pet, ha nem egy új ké pi vi lá got épít ve ez zel. Ka la -
pács he lyett per sze hasz nál ha tunk ol lót is (ha pa pír ból van a kép), amely-
lyel szét vag dos suk a fi gu rá kat, tár gya kat, és az eb ből szü le tő új ké pen csak
uta lá sok jel zik az ere de ti for má kat. Ké sőbb pe dig már le het, hogy nem is
kel le nek az össze tört kép ele mei, mert mi ma gunk gyárt juk a kép ele me -
ket. Az össze ra gasz tás so rán eset leg föl hasz nál ha tunk más pa pí ro kat,
vász na kat, anya go kat, fe lü le te ket: ez lesz a kol lázs. Egy to váb bi le he tő ség,
hogy az épí tés hez, kom po ná lás hoz sza ba don fel hasz nál hat juk, egy más ra
raj zol hat juk, ra gaszt hat juk a tár gyak kü lön bö ző né ze teit. Az sem baj, ha a
va ló ság ilyen faj ta fel sza ba du lá sa új, kü lö nös for mák megal ko tá sá ra ins pi -
rál ben nün ket. Mindezek ből a kép al ko tá si mód sze rek ből re mek felada to -
kat ta lál ha tunk ki, ame lyek na gyon sok fé le szunnya dó, krea tív ké pes sé get
moz dí ta nak meg ta nít vá nyaink ban. A pusz ta lát vány má so lás he lyett a
sza bad ság, a já ték, az egyé ni kom po ná lás, for ma te rem tés va ló sul meg.
A vég ered mény pe dig a lo ká lis lát vány rep ro du ká lá sa he lyett ál ta lá no -
sabb, egye te me sebb vi zuá lis igaz sá gok megér té se és egy új kom po zí ciós
szem lé let rend szer lét re jöt te le het.

D) A kéz moz du la ta, moz gás, ér ze lem, in du lat, gesz tus ki fe je zé se
A kép ző mű vész ke zé nek moz du la ta és an nak raj zi, fes tői nyo ma min dig
egy bel ső aka ra tot köz ve tít, és en nek a moz gás nak ál ta lá ban min dig 
van va la mi lyen ka rak te re, len dü le te, hul lám zá sa, rez dü lé se. Ezek ben az
ecset-, toll-, ce ru za-, kré ta moz du la tok ban ener giák, fe szült sé gek je len nek
meg, ame lyek ér zel me ket, in du la to kat, bel ső ki fe je zőerőt és ez zel együtt
em be ri esz té ti kai tar tal ma kat hor doz nak.

Az avant gárd stí lu sok kö zül a kéz moz du la tá ra mint fő ké pi elem re el-
 ső sor ban az exp resszio niz mus épít és a ve le ro kon ké sőb bi irány za tok,
mint pél dául az informel, a tasizmus, a heftige malerei, a gesz tus fes té szet
vagy a Cobra cso port mű vé sze te. Je les kép vi se lőik Kooning, Soulages,
Mathieu, Ma gyaror szá gon pe dig Nádler Ist ván, Hencze Ta más, Ke se rű
Ilo na.

Ami kor a né ző ér zi a fes tő ke zé nek moz du la tát, ak kor egy kü lö nös
kap cso lat ala kul ki az al ko tó és a szem lé lő kö zött. A né ző mint ha ott len ne
a mű te rem ben, mint ha ő is ré sze se len ne az al ko tás él mé nyé nek. Ez a kap-
 cso lat a nagy mes te rek mű vei vel mo ti vá ciós té nye ző is le het a ta nít vá -
nyaink szá má ra. Ösz tön zés, kész te tés ar ra, hogy bár ki meg ke res he ti és
meg ta lál hat ja a sa ját kéz moz du la tát, a for mát, az utat, ami csak az övé,
amit bát ran vál lal hat, mert az a moz du lat ő ma ga. Mint aho gyan sa ját
gesz tu saink van nak a min den na pi élet ben, ame lyek kel kap cso la to kat ho-
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 zunk lét re, vi sel ke dést, ér zel me ket fe je zünk ki, ugyanúgy a raj zi fes tői
gesz tu sok kal is köz ve tít he tünk ér zel me ket, ma ga tar tást. Így vá lik a moz-
 du lat vi zuá lis gesz tus sá, amely nek az alap ele mei a pont, a vo nal, a folt.

Ezek nek az alak ja, mé re te, egy sze rű sé ge vagy ép pen bo nyo lult sá ga,
ele gan ciá ja, fi nom sá ga min den rész le té nek jel lem ző for du la ta fe je zi ki az
egyé ni sé get. Egyé ni sé ge, sa ját vo na la, folt ja, fe lü le te min den ki nek van.
A te het ség va la hol ott kez dő dik, ahol ez a sa ját ké pe lem tu da tos sá vá lik,
ami kor a fes tő, raj zo ló ész lel ni fog ja a sa ját stí lu sát. Ami kor a moz gá sok -
kal, gesz tu sok kal kap cso la tos felada to kat ter vez zük, ak kor ter mé sze te sen
moz gá so kat, gesz tu so kat ta lá lunk ki, pró bá lunk ki. Va ló di gesz tu so kat és
ké pi gesz tu so kat is. Ezek a felada tok az úgy ne ve zett átélős, be leélős já té -
kok. Azok a faj ta gya kor la tok, ami kor a ké pi, vi zuá lis gesz tu so kat kap cso -
lat ba hoz zuk kü lön bö ző ér zel mi ál la po tok kal, szi tuá ciók kal. Ér de mes eb -
ből a szem pont ból is meg vizs gál ni a mű vé szet tör té net eh hez a te rü let hez
kap cso ló dó nagy mes te rei nek mű veit: ez is egy ér de kes össze ha son lí tás,
meg fe lel te tős, csoportosítós feladat le het. Egy sa já tos és na gyon ked velt
tí pu sa a felada tok nak, ame lyek a ze ne és ké pi ele mek kap cso la tá ra épül-
 nek.

E) Asszo ciá ció, ösz tö nös ség, kép ze let, álom kép
A ké pi for mák nem csak úgy ke let kez nek, hogy a lá tott, meg fi gyelt va ló sá -
got áb rá zol juk és átala kít juk, ha nem úgy is, hogy a ké pek a kép ze le tünk -
ben, ál maink ban, tu dat alat tink ban jön nek lét re, és ez lesz a fes tés, raj zo -
lás, kép al ko tás tár gya. Ez per sze nem füg get len a va ló ság tól, de az él mény,
amit a va ló ság ban átélünk kü lö nös, sok szor meg ma gya ráz ha tat lan át vál -
to zá son megy ke resz tül.

„Az ál mok nem ha zud nak” mond ja a köl tő, Pe tő fi Sán dor. Va ló ban,
oly kor job ban, őszin téb ben ki fe jez nek be nem val lott, tit kolt ér zel me ket,
vá gya kat, fé lel me ket. A mű vé szet ben a túl zott tu da tos ság, át gon dolt ság,
sok szor ma ni pu lál ja, el fe di az iga zi énünk ér zel meit, az ösz tö nös megér -
zés, ráér zés, a tu dat alat ti reak ció, álom pe dig in kább egy érin tet len, be fo -
lyá sol ha tat lan ér ze lem vi lág, és ké pi vi lág le het egy szer re. Az ál mok stí lu sa
a mű vé szet tör té net ben a szür rea liz mus, rész ben a da daiz mus és ezek ké-
 sőb bi vál to za tai. Leg ti pi ku sabb kép vi se lői Cha gall, Da lí, Miró, a ma gyar
mű vé szet ben Vaj da La jos, Kon dor Bé la.

A stí lus legis mer tebb kép al ko tó esz kö ze az asszo ciá ció. Je len té se: kép-
 zet tár sí tás, gon do lat tár sí tás, sza vak, ké pek, mon da tok, él mé nyek tár sí tá -
sa. A szür rea lis ták na gyon sok fé le asszo ciá ciós já té kot al kot tak és ját szot -
tak, mi is bát ran kö vet het jük őket eb ben. A pszi cho ló gia is hasz nál ja az
asszo ciá ciós ké pes ség fo gal mát, és hasz nál asszo ciá ciós tesz te ket. A já té -
kok, tesz tek ön fel tá ró funk ción kí vül sok fé le ké pes sé get fej lesz te nek. A mi



141

A lát vány és a ké pi ki fe je zés sze re pe a kép ző mű vé sze ti te het ség kiala ku lá sá ban

szak mánk ban nyil ván va lóan a ké pi kép zet tár sí tá sos felada tok le het nek a
hasz no sak. A ké pek gyűj té se, vá lo ga tá sa, cso por to sí tá sa, ra kos ga tá sa,
össze kap cso lá sa a kü lön bö ző tí pu sú mon tázs-felada tok ban is hasz no sít -
ha tó. A mon tázs (fo tó, rajz, ve gyes mon tázs) a mo dern mű vé szet má sik
fon tos esz kö ze, de ha té kony és lát vá nyos mód sze re a mo dern mű vé szet -
pe da gó giá nak is. A mon tázs ban az a na gyon jó, hogy amíg nem ra gasz tot -
tuk fel a kép ele me ket, ad dig azok sza ba don va riál ha tók, ki cse rél he tők,
moz gat ha tók, to vább vág ha tók, és így a sze münk előtt vál toz nak a ké pi,
vi zuá lis és tar tal mi kap cso ló dá sok, vi szony la tok, megol dá sok. A mon -
tázs felada tok so rán a ta nít vá nyaink meg ta nul hat nak más di men ziók ban
lát ni és gon dol kod ni. Jö vő be li, múlt be li lá to má sok, ví ziók ele ve ned het -
nek meg, a me sék el kép zelt ké pi vi lá ga, fan tasz ti kum ban va ló uta zás él-
 mé nye szü let het meg sa ját ké peink ben.

A kép ze let já té kai val kap cso la tot te remt he tünk a köl té szet, a ze ne, és a ké pi
vi lá gok kö zött. Ez nem il luszt rá ció, ha nem han gu lat, at mosz fé ra ki fe je zé se,
olyan ön ál ló ké pi vi lág te rem té se, amely nek a kiin du ló pont ja, ins pi rá ló ja a vers
vagy ze ne mű. Ha son ló kap cso lat hoz ha tó lét re a mo dern film mű vé szet és szín-
 ház mű vé szet lát vány vi lá gá val is. A te het ség gon do zás ban mindez azért is fon tos,
mert a vi zuá lis ké pes sé gek sok fé lék le het nek, és en nek meg fe le lően sok fé le vi zu-
á lis szak má ban, szak irány ban hasz no sít ha tók.

Felada tok a Kép ző mű vé sze ti te het sé gek gon do zá sa tan fo lya mon a ké pi átírás
és ki fe je zés té ma kör ben:

1. Al kos sa nak olyan felada to kat, ame lyek sza bad, non fi gu ra tív fes tői, raj zi
gesz tu sok ra épül nek, annyi ban azon ban mégis te ma ti ku sak, hogy a négy
ős elem re – tűz, víz, föld, le ve gő – épül nek.

2. Al kos son olyan felada to kat, ame lyek ben a kü lön bö ző ér zel mek, ma ga tar -
tá sok kü lön bö ző vo nal ve ze té si stí lu sok kal van nak kap cso lat ban.

3. Ál lít sunk össze olyan mun ka prog ra mot, amely ben kü lön bö ző al kal ma -
zott gra fi kai ter ve ket ké szít te tünk, és az öt let től a kész mun káig, a rea lisz -
ti kus áb rá zo lás tól a sti li zált sík áb rá zo lá sig kép so ro za tot tar tal maz.

4. Gya kor lat: a kiin du lás va la mi lyen el vont fo ga lom, a meg va ló sí tás pe dig a
fo ga lom vi zuá lis meg je le ní té se kép épí tés sel, abszt rakt, geometrikus for-
mákkal.

5. Mi lyen öt le teik len né nek „a leg kü lön bö zőbb tár gyak meg sze mé lye sí té se”
té ma kör ben (te vé keny sé gek, já té kok, kép al ko tá si, plasz ti kai felada tok).
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6. Gya kor la ti feladat: szó lá sok, köz mon dá sok ka ri ka tú ra sze rű fel dol go zá sa
rajz so ro zat ban, kü lön bö ző va rián sok ban, eset leg kép re gény ben.

7. Feladat ké szí tés a mon tázs-ze ne-i ro da lom össze kap cso lá sá ra épít ve.

8. Ta lál junk ki ma gunk is kü lön bö ző tí pu sú asszo ciá ciós já té ko kat! (Le -
gyen köz tük szó be li, moz gá sos, raj zos, ké pes, kel lé kes.)

9. Pro jekt feladat ter ve zé se, ame lynek a té ma ki je lö lő sza vai a szín pa di dísz-
 let, tér be li kol lázs, fény-ár nyék  moz gás, ze ne, át vál to zás.

10. Feladat terv ké szí té se a mű vé szet tör té net va la mely abszt rakt mű vé nek
krea tív fel dol go zá sá ra.

3.67 3.68 3.69

3.70 3.71

3.67.–3.71. Sík áb rá zo lás ki sis ko láskor ban
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3.72 3.73 3.74

3.75 3.76

3.77 3.78

3.72.–3.78. A for mák tor zí tá sa a ka rak ter, a hang sú lyo zás, a ki fe je zés ér de ké ben
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3.79 3.80 3.81

3.82 3.83 3.84

3.85 3.86

3.79.–3.86. A ké pi átírás egyik mód ja a lát vány fel bon tá sa és ké pi új raépí té se
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3.87 3.88 3.89

3.90 3.91 3.92

3.93 3.94 3.95

3.87.–3.95. A ké pi ki fe je zés má sik mód ja az em be ri kéz moz du la ta, a fes tői gesz tus
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3.96 3.97 3.98

3.99 3.100 3.101

3.102 3.103

3.96.–3.103. A ké pi ki fe je zés ben a kont raszt ha tás, a fi gye lem fel kel tés, a kom po zí ciós va rián-
 sok na gyon jó esz kö ze a kol lázs
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3.104 3.105 3.106

3.107 3.108

3.109 3.110

3.104.–3.110. A mon tázs al kal mas a ké pi gon do la ti asszo ciá ciók, álom ké pek ki fe je zé sé re
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