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A művészeti nevelés – azon belül a vizuális kultúra – helyzete, problémái az utolsó  
50 évben az oktatásügy alakulásának, változásának tükrében vált hol kiemelt, hol hát-
térbe szorított kérdéssé. Ha csak az elmúlt 25–30 évet vizsgáljuk, akkor is rátalálhatunk 

azokra a korszerű törekvésekre, módszertani vagy tananyagfejlesztő átalakításokra, melyek 
befolyással bírtak a folyton változó Nemzeti Alaptanterv e területére. 1997-ben például elindult 
a Tölgyfa Program, melyet az akkori Iparművészeti Egyetem és külső munkatársak segítségé-
vel Bodóczky István fejlesztett ki. Bodóczky azután még számos kerettantervi, majd NAT-os 
anyag alkotó munkatársa volt. 2005-ben a Sulinova komplex művészeti modulrendszer szüle-
tett meg – és tűnt is el sajnálatosan. 2012, illetve 2020 két új NAT születésének éve, melyek-
nek rajzi-vizuális területét a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete kísérte figyelemmel, és 
adott hozzájuk szakmai útmutatókat. 2017 és 2020 között a Magyar Tudományos Akadémia 
írt ki tananyagfejlesztésre pályázatokat, melyek között a vizuális nevelés területén először a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem, majd az ELTE adott be kutatási pályamunkát. Ezek sorsa 
máig ismeretlen, ám 2017-ben az öt művészeti egyetem összefogásával létrejött UNI-V-ARTS 
Konzorcium európai uniós támogatást nyert A tanulók képességkibontakoztatásának elősegí-
tése a köznevelési intézményekben című projekt végrehajtására. A projekt keretében orszá-
gos szinten megújításra kerül a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertana, 
és bővül művészeti eszköztáruk. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.  
A megszületett anyag létrejöttéről, eredményeiről és utóéletéről beszélgettem Szűcs Tiborral,  
a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium igazgatójával, a program koordinátorával.

Beszélgetés Szűcs Tiborral  
a művészeti nevelés reformjáról

Sinkó István

Egy fontos projekt

SI: A kiadott tájékoztatók szerint egy három-
éves projekt lezárásához ért az UNI-V-ARTS 
Konzorcium. Kérlek, beszélj erről a vállalko-
zásról!
Szűcs Tibor: Hivatalosan 2016-ban kötött 
megállapodást az öt művészeti egyetem, 
amelyek az Efop 3.2.6-16 számú pályázatán 
közösen nyerték el a közel 3 milliárd forintos, 
vissza nem térítendő európai uniós pályáza-
ti összeget. A tényleges munka 2017 elején 
indult, a járvány okozta fennakadások miatt 
azonban az eredetileg három évre tervezett 
munka közel négy évig tartott. Az egyetemek 
konzorciumában az volt az újdonság, hogy 
az öt nagy tradicionális egyetem – amelyek 
ténylegesen meghatározzák az adott terü-
let fejlesztését – a magyar művészetoktatás 
történetében most először fogott össze egy 
szakmai cél érdekében. Mindenki a saját 
területén a saját programját hajtotta végre. 
Az egész projekt szerkezeti gerincét a mű-
vészetoktatás módszertani megújítása adta.

SI: Milyen szinteken zajlott a tervezés?
SzT: A közoktatásban egészében jelentek 
meg a fejlesztések. Az alap- és középfo-
kú művészetoktatás megújítása volt a cél. 
Minden egyetem vállalta a tanári tovább-
képzéseket, amely mintegy ezer pedagó-
gust érintett az országban. Négyszázötven 
iskolát kellett bevonni a projektbe. Minden 
egyetem más szisztéma alapján választotta 
ki az általa fejleszteni kívánt iskolákat, de 
mindenki egy-egy iskolahálózat kialakításá-
ra törekedett. A Képzőművészeti Egyetem 
módszertani munkatársai a saját területükön 
különböző szempontok alapján szemelte ki 
az intézményeket. Bevonták az országos 
képzőművészeti versenyeken eredménye-
sen szereplő iskolákat, az alapfokú művé-
szetoktatásban működőket és persze azokat 
az „átlagos” általános- és középiskolákat, 
ahol a módszertani fejlesztéseket kipróbál-
hatta az egyetem. Kirajzolódott, hogy pél-
dául az alapfokú művészeti oktatás szabá-

lyozásában új csoportszervezési és tartalmi 
változásokat is eredményezhet a kísérlet; 
lehetőségünk nyílt javaslatokkal élni a mi-
nisztérium felé. Fontos szempont volt – és 
nyilván ez mind az öt egyetem tevékenységét 
jellemezte, ha különböző hangsúllyal is –, 
hogy a kortárs művészetet erősebben kép-
viselhessék az egyes területek módszertani 
fejlesztésében. 

Sokat jelent a módszertani tudatosság el-
mélyítése, ezért olyan tartalmakat és ehhez 
kapcsolódó metódust dolgoztunk ki, amely 
például az alapfokú művészeti iskolákban le-
hetővé teszi több korosztály egy csoportban 
történő oktatását. Az alapfokú művészetok-
tatásban problémát jelent, hogy a kistérsé-
gekben gyakran három-négy évfolyam tanu-
lóit is össze kell vonni egy munkacsoporttá. 
Értelemszerűen az ilyen összevont cso-
portok módszertana más, mint a homogén 
osztályoké. Ezek a fejlesztések is hiánypót-
lók voltak. Talán ebben az iskolaformában 
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tartalmi frissítésre is sor kerülhet a projekt 
eredményeinek hatására.
SI: Ez az egész projekt egyben egy módszer-
tani ajánlás is, amivel az oktatási kormányzat 
élhet majd?
SzT: Olyan előzmény ez, ami a jogszabályok 
módosítására is felhasználható. A projekt 
amúgy előbb indult, mint ahogy az új Nem-
zeti Alaptanterv kijött.
SI: És volt befolyása a NAT-ra?
SzT: Befolyása nem volt, inkább a projekt-
nek kellett figyelnie arra, hogy az új követel-
ményekhez is tudjon igazodni, vagyis alkal-
mazható legyen az új NAT rendszerében is. 
Minden egyetem nevelési-oktatási programot 
dolgozott ki, amely egy bármilyen körülmé-
nyek között érvényes, koherens fejlesztési 
forma. Például azok a rajzmódszertani kézi-
könyvek, amelyeket a MKE dolgozott ki, nem-
csak a művészeti szakgimnáziumokban, de a 
technikumok művészetoktatásában is hasz-
nálhatóak. Igyekeztünk a legutolsó pillanatig 
követni az oktatási környezet változásait.
SI: Megjelentek kézikönyvek, kiadványok? 
SzT: A projekt célja nem tananyagfejlesz-
tés volt, hanem inkább a módszertant kí-
vántuk megújítani. Az ehhez kapcsolódó 
anyagok több helyen is elérhetőek. Van 
adatbázisa a konzorciumnak, amely regiszt-
rációhoz kötött, de a közreműködő iskolák 
már megkapták az elkészült írásos anyagokat.  
A művészeti szakgimnáziumok az elmúlt év-
tizedekben lényegében a saját rajzmódszer-

tanukat dolgozták ki, mert erre a területre 
nem volt központi fejlesztés. Ezen a területen 
is hiánypótló a projekt.
SI: Kik működtek közre a képzőművészeti 
terület módszertani anyagának fejlesztésé-
ben?
SzT: Voltak bázisiskolák, például a Veszprém 
megyei, badacsonytomaji iskolák hálózatai, a 
Szín-vonal alapfokú művészeti iskolahálózat. 
Baranyai Zoltánné, az alapfokú művészetok-
tatás egyik prominens képviselője is szerepet 
vállalt ebben, illetve Geisbühl Tünde, a Nagy 
Imre Művészeti Általános Iskola művészeti 
vezetője. Az alapfokú módszertani ajánlá-
sokat ők ketten dolgozták ki. A Kisképzőben 
Nagy Barbara művészeti igazgatóhelyettes a 
projektmódszer eredményeit írta le. A rajzi 
szakmódszertani anyagokat Elek Anita és 
Szabó Franciska dolgozta ki – ők a Kiskép-
ző rajztanárai. Két típusú rajzi módszertani 
anyag jelent meg, egy hagyományos (A koc
kától az aktig), míg a másik jelenségalapú, 
problémafelvetésre épülő módszer. 

Fontos szempont volt az adaptálhatóság 
– az általános és az alapfokú művészeti is-
kolákban éppúgy, mint a szakgimnáziumok 
és a gimnáziumok tekintetében. A helyi vi-
szonyokra történő könnyű alkalmazhatóság 
valamelyest az alternatív, alapítványi típusú 
iskolákra nézve is érvényes. Szerepelt a pro-
jektben például Waldorf-iskola is.

A hátrányos helyzetű térségekben, így a 
berettyóújfalui tankerületben a teljes folya-

matban megjelent a projekt. A művészettel 
való nevelés gondolatát a mentális, szociális, 
szociokulturális hátrányok enyhítésére Bo-
dóczky István és L. Ritók Nóra dolgozta ki. 
Erre saját, speciális módszertant is készítet-
tek. A módszertani fejlesztések helyi adap-
tációját segítette, hogy a Képzőművészeti 
Egyetem tizennégy módszertani továbbkép-
zést akkreditált, és négyszáz pedagógusnak 
biztosított képzési lehetőséget. 
SI: Hogyan jutnak el az eredmények a széles 
nyilvánossághoz?
SzT: A projektet hivatalosan a megszerve-
zett iskolahálózat működteti, de nyilván célja 
minden egyetemnek, hogy digitális forráso-
kon keresztül mindenki számára elérhetővé 
tegye a kiadványokat. Bízunk benne, hogy az 
eredmények szélesebb körű megismerteté-
sére és elmélyítésére a minisztérium tud te-
remteni pénzügyi forrásokat a közeljövőben. 
A tanári továbbképzések kiterjesztése, a tá-
mogató eszközök fejlesztése és terjesztése 
szükséges ehhez.

ELEK Anita – SZABÓ Franciska: Mintaprogram –  
A „kockától az aktig” hagyományos fejlődési elvre épülő 

rajzoktatási szemlélet módszertani frissítése, 2019

ELEK Anita – SZABÓ Franciska: Mintaprogram és 
módszertani segédlet – Nem lineáris fejlődési elvre 

épülő rajzoktatási szemlélet módszertana, 2019
 

A tanulmányok a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
EFOP-3.2.6.-16 kiemelt projekt keretében készültek


