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A vizuális nevelésről, a környezetkultúra tanításáról és a projektmódszerről 
 

Ebben a tanulmányban bepillantást nyújtunk a Nyíregyházi Főiskola Vizuális Kultúra 
Intézetének Környezetkultúra szakán folyó tervezésoktatásba. Az utóbbi két évtizedben a 
nemzetközi vizuális nevelési tendenciákkal párhuzamosan Magyarországon is megtörtént a 
vizualitás értelmezési keretének kiszélesítése, így a korábban egyeduralkodó képzőművészet 
központú felfogás mellett környezetkultúra néven megjelent a mesterséges környezet tanítása, és 
vizuális kommunikáció elnevezéssel az állóképek és a tipográfia (könyv, folyóirat újság, reklám), 
mint a médiapedagógia egy része. Ennek jegyében készült a nemzeti alaptanterv 1995-ben, és ez 
tükröződik napjaink a rajztanárképzésének tartalmában is. Így napjaink iskolai rajzóráin a rajzolás-
festés mellett megjelenik a tervezés, és a művészettörténeti műelemzés mellett a tárgy és 
környezetelemzés is.  

A gondolkodás három fő területe (Atkinson, 1999:255), a propozicionális gondolkodás (a 
hallottak, a szavak), a motoros gondolkodás (a mentális mozdulat) és a képzeleti gondolkodás (a 
látottak, a képek) közül a vizuális nevelés célja ez utóbbi fejlesztése. A vizuális nevelés tartalmi 
részterületei (képzőművészet, környezetkultúra, vizuális kommunikáció) a tanulók vizuális 
nevelését hivatottak szolgálni, de jellegüknek megfelelően, néha jelentős különbség van közöttük. 
Míg a hagyományos rajztanításnak a képzőművész a szerepmodellje, a nagybányai festőiskola 
valamelyik alakja, vagy maga Picasso, addig a környezetkultúra vonalnak a tervező, a designer a 
szerepmodellje, a fiúknak például az autótervező Pininfarina, a lányoknak Coco Chanel 
(Kárpáti,1993). Jelentős a különbség a két területhez tartozó attitűdben is, mert ugye a képzőművész 
maga választja ki a témáját, és saját magának készíti el a művét. A tervező viszont felkérésre 
dolgozik, és a megrendelő igényeit elégíti ki a szakmai követelmények betartásával. Tehát a tárgy 
és környezettervező tevékenysége közelít a mérnök munkájához, szociálisan jobban be van 
ágyazva. A tervező a formai minőségek (pl. alak, forma, szín, anyag) megválasztásával kulturálisan 
teszi értelmezhetővé az új terméket, létesítményt, azaz olyan jelleget ad neki, amit az emberek 
szemre azonosítani tudnak (pl. hogy mire való, kiknek készült, olcsó, vagy drága, nőies-férfias, 
stb.).  

A tervezés tulajdonképpen egy optimalizáló eljárás, egy gyakorlati problémamegoldó folyamat 
(Pólya, 1977), aminek során a lehetőségekhez mérten a célunknak leginkább megfelelő termék, 
tárgy, létesítmény jön létre. A tárgy- és épülettervezés, azaz a konstruálás aktusának összetevői, 
egyben a pedagógiai fejlesztési területek az alábbiak (Gaul, 2001): 

1. Alkotó részképességek 
 Problémaérzékenység, problémafelismerő képesség 
 Fantázia 
 Ítélőképesség 
 Konstruáló képesség (benne térszemlélet, ritmusérzék és ismeretek) 

2. Kommunikációs képességek (Különösen rajzolás, ábraolvasás, térbeli modellezés)  
A terv sikeres elkészítéséhez készség szinten kell birtokolni az anyag és szerkezetismeretet, az 
alkalmazandó technológiát, valamint az alakítás, mint formateremtés csínját-bínját is (Pogány, 
1976). 

A t ervezés-oktatás  módszertanában két alapvető út ismeretes. Az egyik az, amikor az egyes 
képességeket külön-külön célzottan fejlesztjük egy-egy feladat kapcsán (pl. anyagtant tanulunk 
könyvből, technológiát tanulunk a tanműhelyben). A másik út az, amikor valós problémát, vagy 



  

ahhoz hasonló, de a tanár által kitalált problémát oldunk meg. Ez a módszer az angol 
politechnikumok gyakorlatában alakult ki a XIX. században, és terjedt el világszerte, és jellemző 
ma is a mérnökképzésre. E módszer előnye az életszerűség, valamint a problémaközpontúság. A 
módszert a közoktatásban Dewey alkalmazta először, aztán az ő nyomdokán haladva vették át a 
reformpedagógiai iskolák, hogy aztán napjainkhoz érkezve projekt módszerként ünnepelhessük. 
A projekt módszer lényege, hogy nincs pontos feladat meghatározás, nincs garantált „jó 
megoldás”, és csak sokféle szakismeret, képesség alkalmazása esetén kecsegtet sikerrel. És mint 
ilyen, sokoldalú tehetséget kíván a sikeres megoldás. 
 

Projekt és nevelés 
 

A hallgatók igényéről, a szociális és személyes kompetenciák fejlesztéséről, és a csoportos 
munkaformákról. Több mint húsz éve dolgozom a felsőoktatásban, és általában húsz főnél kisebb 
csoportokkal, így lehetőségem adódott közelebbi kapcsolatot kiépíteni a hallgatókkal. Azt 
tapasztaltam, hogy a huszonéves fiatalok nagy részének nem megfelelő az önértékelése, emberi, 
vagy szakmai területen, vagy egy képesség birtoklásának hiánya miatt. Így volt ez az Iparművészeti 
Főiskola sok száz felvételiző közül kiválasztott diákjai között, és ezt tapasztalom a Nyíregyházi 
Főiskola hallgatóival kapcsolatban is. Az a meggyőződésem, hogy a főiskolások kishitűsége nem 
képességeik hiányából adódik, hanem abból, hogy a társadalom (mi felnőttek) nem közvetítünk 
egyértelmű, pozitív értékrendet, követhető modelleket, nem nyújtunk biztonságot, és végképp 
nem vagyunk optimisták.  

Ha igaz az előbbi megállapítás, akkor a hallgatóknak az iskolában, a főiskolán sem elsősorban 
szaktudásra van szükségük, hanem mindenek előtt arra, hogy megnyugtassuk őket. Azt mondjuk 
nekik: „egészséges, okos, ügyes, jó fiatalok vagytok, akiknek most is jogotok van a vidámságra, és 
arra is, hogy egész életetekben boldogok legyetek!” Egy-egy iskolai félév nem túl hosszú ennek a 
nagyigényű küldetésnek a beteljesítésére, de el lehet indulni ebben a legalapvetőbb nevelési 
irányban. Eddigi tapasztalatom alapján állíthatom, hogy a szorongás alól lassan felszabaduló erők 
aztán szakmai téren is sikerre viszik a hallgatókat. Tehát az a tíz-húsz perc az óra elején, amikor 
„csak úgy” beszélgetünk, elegendő arra, hogy bizalmukba fogadjanak, és kezembe adják a szakmai 
irányításukat arra az alkalomra. A „szerződés megkötése” után teljes jogú társként tudunk haladni, 
néha szárnyalni a tanulásban, és így aztán a szakmai cél elérésére „kamatostul kapjuk vissza” a 
befektetett időt.  

A hallgató felé fordulás persze nem az egyetlen módszer a sikeres tanulás felé vezető úton. Ha 
már voltak együtt művésztelepen, akkor nyert ügyünk van, ha nem, akkor év közben keresünk 
alkalmakat a szakmailag is indokolt közös élményekre. Közösségformáló lehet az olyan 
konzultáció, ahol mindenkinek joga van hozzászólni, és a bizalmas légkörben bátran ki lehet 
mondani merész, kreatív gondolatokat, intim érzéseket, hiszen nem áll fenn a nevetségessé válás 
veszélye. Az azonosulást a témával például brain stormingos kiválasztással is erősíthetjük, hiszen 
ebben az esetben nem a tanár mondja meg, min keresztül tanuljunk, hanem a diák maga választ, 
és így egyben el is köteleződik a téma iránt. A csoportos munkaforma még viszonylag kicsi, 9-15 
fős osztály esetében is eredményes tud lenni, mert a három-ötfős csoport tagjai, a munka során 
intenzíven érintkeznek egymással, konfliktusok keletkeznek, és konfliktusokat oldanak meg, 
közben emberileg összekovácsolódnak, és saját énképük is gazdagodik. Végül kialakulhat a 
csoport normája, és ha jól irányítottuk a folyamatot, akkor a munkavégzés, a munka öröme a 
norma. A csoportban végzett munka értékeire itt csak utaltunk, azt külön cikkben lehetne 
bővebben kifejteni.  

Nézzük meg most egy esettanulmányon keresztül, hogy miképpen sikerült a hallgatók egyéni 
céljait szolgálni, a csoportkohéziót építeni, és a szakmai feladatot megoldani, egyetlen, egymást 
erősítő alkotó folyamat keretében. 
 
 



  

Az amulett 
Tárgytervezési projektfeladat a személyes és szociális kompetenciák fejlesztésére 

 
A tantárgy, aminek keretében a munka folyt, „Egyedi tervezés” nevet viselte, vagyis nem 

sorozatterméket, hanem egy példányban készülő darab megtervezését, elkészítését kellett 
tanulniuk a hallgatóknak. Mivel a szaknak nincsenek szerszámai és anyagai, olyan tárgytípust 
kellett kitalálni, amihez kevés anyag kell, és otthon is el lehet készíteni. Így esett a választás valami 
kis, személyes tárgyra, például amulettre. (Az amulett az ékszernél olcsóbb, mert nem kell hozzá 
nemes fém, a bizsunál pedig érdekesebb a huszonéves korosztály számára.) Kézenfekvő lett 
volna, hogy ki-ki magának készíti el vágyai amulettjét, és ezzel pompásan teljesítjük a tantárgy által 
előírt követelményeket, de akkor elmaradt volna a személyes és szociális kompetenciák fejlesztése. 
Ezért azt kértem a hallgatóktól, hogy ki-ki válasszon magának párt az osztályban, és egymásnak 
tervezzék meg az amulettet. Tervezési szempontból ez azzal az előnnyel járt, hogy nem kellett 
imitálni a megrendelőt, hiszen az ott volt a helyszínen. Erkölcsi fejlődés szempontjából, pedig 
óriási hozadéka lett a páros munkaformának! Lássuk tehát a munka lefolyását, az egyes, kiragadott 
lépéseket. 

 

Az amuletttervezés lépései 
1. Válassz párt 
2. Sorold fel néhány személyes tulajdonságodat, amitől szeretnéd, ha az amulett 

megszabadítana 
3. Beszéljétek meg egymás kívánságát, és válasszátok ki a témát, az elérendő célt 
4. Nézzetek utána, hogy hogyan oldottak meg hasonló kérdéseket régen és ma, Európában 

és Európán kívül 
5. Mutass kapcsolódó képeket és szövegeket a társadnak 
6. Hallgasd meg róla a párod érzéseit és gondolatait 
7. Tervezd meg és készítsd el az amulettet 
8. Add oda az amulettet a párodnak 
9. Ismét hallgasd meg, hogy mit érez és gondol a kész amulettről a másik 

 
1. táblázat A kiválasztott elérendő célok hallgatónként 
Név Fej lesztési  cél  
Barbara Több f i g y e l em,  konc en t rá c i ó  é s  memór ia   
Nóra Keve s ebb  i l l úz ió ,  t öbb  r ea l i tá s ,  “nem akarok röpködn i ,  hanem b iz t o sabban á l l n i  a  

t a la j on”  
Mónika Hű s é g ,  v éd e l em a  c sáb í tá s  e l l e n  
Nikolett Nagyobb  tü re l em é s  ny i t o t t sá g  a  szü l e im i rán t  
Zsófia „Nem akarok i r t ózn i  a  bo ga raktó l ,  a  p i szoktó l  é s  m inden tő l ,  ami  a  f ö ldön  van !”  
Zsike „Gyű l ö l öm a  b ékát ,  é s  nagyon  sz e r e t em a  tu l i pán t”  
Eleonóra “Fe lnő t t ,  é r e t t  nő  akarok l enn i !”  
Bianka Levá lás  a  c sa lád ró l ,  k i s ebb  f on t o s ságo t  tu la jdon í tan i  a  szü l ő i  e l vá rá snak.  
 

2. táblázat Niki munkanaplója (rövidített, kivonatos formában) 
Kinek csinálom? MÓNIKA 
Mit kért? Hogy csináljak egy amulettet, ami segít neki hűségesnek maradni 
1. beszélgetés  Valami, ami elűzi a kísértést, segít megőrizni a hűséget. Egyszerű forma, meleg színek: 

narancs, sárga, vörös. 
2. beszélgetés Eredményes beszélgetés. Tiszta képem van. Hozzáfogok a szimbólumok gyűjtéséhez  
3. beszélgetés Néhány félreértés tisztázódott. Mónika egyetért, hogy a kék fejezi ki a hűséget. Kötődik a 

nefelejcshez. 
4. beszélgetés A vázlataimat egy tervlapra raktam fel, és megmutattam Mónikának. Nagyon tetszett neki. 
Összegzés  Zafír, nefelejcs, rozmaring, kék szín, hűség 
 
 



  

1. ábra  Niki válogatása a hűség szimbólumgyűjtésből: Nefelejcs, rozmaring, zafír, kék szín 
 

 
 
2. ábra  Niki munkamenete képekben 
 



  

A munka eredménye, szakmai tanulságai: 
• Egy tárgy, fejenként egy amulett készült 
• A tervezési folyamat megtapasztalása, átélése 
• A szimbólumoknak és a kultúrában betöltött szerepüknek mélyebb megértése 
• Az anyag tulajdonságainak alaposabb megismerése 
• Előrelépés az esztétikai ítélethozatalban 
• Egy másik ember tudatos megértése 
• Nagyobb jártasság az intimitás kezelésében 

 
A munka haszna a személyes és társas kompetenciák fejlesztésében 

• A páros beszélgetések során a felvetett alapprobléma néhány esetben “magától” 
megoldódott. 

• Az önbecsülés megerősödött: „Fontos vagyok, mert hetekig dolgozott 
nekem”  

• A párok megbíztak egymásban, két párnál barátság is szövődött  
• Ahogyan egyre jobban megismerték egymást, úgy nőtt a csoport kohézió 

 
3. táblázat: Az amulettek és viselőik 
A MEGAJÁNDÉKOZOTT 
AZ AMULETTEL 

AZ AMULETT TULAJDONOSA, A VÉDELEM CÉLJA, ÉS A TÁRGY 
LEÍRÁSA 

 

Mónika nyakéke 
„Hűség, védelem csábítás ellen” 
Nefelejcs virág alakú kis kék batyu, ami kék zafírkövet és egy csepp rozmaringolajt 
tartalmaz 

  

 

Barbara diója 
„Több figyelem, jobb emlékezet, erősebb koncentráció” 
Emberi agy formájúra faragott tujafa „dió” közepében egy gyöngy, mint a 
gondolkodás gyümölcsének szimbóluma. Nóra hetekig faragta vonaton, buszon, 
iskolai előadás alatt, mindenütt. Barbarának könny szökött a szemébe, amikor 
megkapta. 
 
 

  

 

Nóra fülbevalója 
Kevesebb illúzió, több realitás, “nem akarok röpködni, hanem biztosabban állni a talajon” 
A repkedő toll Nóra, a fekete nehéz golyó az önkontroll, ami nem engedi Nórát 
elszállni. 
 

  

 

Zsike nyakéke 
Gyönyörű nővé válni 
A negyedik konzultáción kifakadt: „gyűlölöm a békákat, és nagyon szeretem a 
tulipánt” Béka: Ahogyan a nagymamája nevezte egyszer a születési rendellenességgel 
élő kislányt. Tulipán: a szép és termékeny nő szimbóluma, amint azt Zsófi egy 
jelképtárban olvasta. Pink prém, rózsaszín cérnaburkolatú drót, tulipán formájú 
anyaméh egy gyöngyszemmel, mint ígérettel a közepén… 



  

  

 

Zsófi lángjai 
„Nem akarok irtózni a bogaraktól, magától a természettől és majdnem minden élőlénytől!” 
Ez a szorongó leány mindig fekete ruhát hord. Zsike szenvedélyesen lobogó piros, 
zománcozott nyakéket készített neki. 
 

  

 

Bianka „lánca” 
Leválás a családról, kisebb fontosságot tulajdonítani a szülői elvárásnak 
A láncról függő háromszögek a család tagjait szimbolizálják. Mivel (a nyakláncon) 
mindig karnyújtásnyira vannak, az otthontól távol is bátran, önállóan dönthet. 
 
 

  

 

Eleonóra „tetoválása” 
“Felnőtt, érett nő akarok lenni!” 
Stilizált, festett férfi nemi szerv a száj alatt, mint egy maoritetoválás. Büszkén viselte 
az osztályteremben! 
 
 

  

 

Emil medálja 
Megfelelő távolságtartás kollégáktól és hallgatóktól 
A kis gyöngyök az embereket szimbolizálják: belül a család tagjait, aztán a 
rokonokat, barátokat, kijjebb az ismerősöket, kollégákat, szomszédokat. A 
koncentrikus körök távolsága a középponttól az intimitás csökkenését mutatja. 
 
 
 

  
 
 
Irodalom 
 
Kárpáti Andrea (1993): Elvek, eszmék, paradigmák a magyar rajztanítás kezdeteitől a hetvenes évekig, Magyar Pedagógia. 93. 
évf. 1–2. szám 19–35.  
Pólya György (1945, 1977): A problémamegoldó gondolkodás iskolája. Gondolat, Budapest 
Pogány Frigyes (1976): A szép emberi környezet. Gondolat, Budapest 
Gaul Emil (2001): A tervező - konstruáló képességek szerkezete és fejlődése  
12 - 16 éves korban. Doktori disszertáció, ELTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola 


