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Művészetoktatás - az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív
csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök
alkalmazásával
(Alapítási engedély száma: 957/78/2013)
(Nyilvántartási száma: D/1752/2013)

A művészetoktatás, művészetpedagógia valamennyi ágazatának közös vonása a gyakorlat- és
tevékenységközpontúság. Az egyes művészetek formakincsének, kifejezésmódjának játékos elsajátítása a
készség és mindezeken keresztül a személyiségfejlesztés leginkább örömteli módja. A képzés kiemelt célja:
művészetoktatást végző pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítása.
A képzésen résztvevők betekintést nyerhetnek a művészetoktatás gyakorlati módszertanába az
élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás
használati eszközök alkalmazásán keresztül. Megismerhetnek jó példákat és gyakorlatokat az új nemzeti
alaptanterv művészeti oktatásra vonatkozóan, melynek segítségével a későbbiekben támogatni tudják
tanulóikat személyiségük és művészeti kultúrájuk fejlődésében.
Elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el arra vonatkozóan, hogy a művészeti oktatást hogyan
valósíthatják meg saját intézetükben változatos módszertani eszközök alkalmazásával.
A képzés változatos módszertani eszközökkel csoportmunka, élményszerű tanulás, kooperatív
csoportmunka, egyéni feladatok végzése törekszik a képzés anyagának maximális átadására. A képzés
vezetője a gyakorlati foglalkozások után szóban értékeli a csoportokban elkészített munkákat.

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a résztvevők felkészítése arra, hogy váljanak képessé:
• a művészet eszközeivel támogatni tanulóikat személyiségfejlődésükben
• multimédiás használati eszközöket alkalmazva változatos módszertani eszközökkel: élménypedagógia,
drámapedagógia, kooperatív csoportmunka projektmódszer a művészeti nevelésre
• művészeti tartalommal rendelkező muzeális intézmények ismereteinek saját szakterületükbe történő kreatív
beépítésére, valamint az iskolai oktatást kiegészítő programok tervezésére a tanórai kereteken belül és azon
kívül is.
A képzés kiemelt célja művészeteket oktató pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése.

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:
A képzésen résztvevő ismerje
• az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka, projektmódszer módszertanát
• a művészetoktatást segítő multimédiás használati eszközöket és szoftvereket
Legyen képes
• művészeti tartalommal rendelkező múzeumon alapuló, az iskolai oktatást kiegészítő programok tervezésére
a tanórai kereteken belül és azon kívül is
• művészeti tartalommal rendelkező muzeális intézmények ismereteinek saját szakterületébe történő kreatív
beépítésére.
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A tanfolyam a következő egységekből áll:
Tanfolyami
egység

Az egység témája

1. egység
(0,5 óra)
2. egység
(2 óra)
3. egység
(5 óra)
4. egység
(5 óra)
5. egység
(5 óra)
6. egység
(5 óra)

7. egység
(7 óra)

8. egység
(0,5 óra)

Ismerkedés, bemutatkozás: A program felépítése és a követelmények ismertetése.
Művészetpedagógia, művészettel nevelés az új NAT célkitűzései alapján: Művészet
és pedagógia. A gyermeki alkotások és a gyermekrajzok művészeti értéke.
Kooperatív technika alkalmazása a művészeti oktatásban: A kooperatív technika
módszertana. A kooperatív technika alkalmazásának lehetőségei a gyakorlatban.
Csoportfeladat.
A projektmódszer: A projektmódszer a művészetoktatásban. A projektmódszer
alkalmazásának lehetőségei a gyakorlatban. Csoportfeladat a projektmódszer
alkalmazására.
Az élménypedagógia fontossága a művészetoktatásban: Az élménypedagógia
módszertana. Tanórai és tanórán kívüli művészeti oktatást segítő tevékenységek
megvalósítása. Az érzelmi és szociális képesség valamint az érzelmi és szociális
intelligencia fejlesztésének lehetőségei. Az élménypedagógiai módszertanára
foglalkozás/tanóra vázlatának kidolgozása.
A drámapedagógia módszertana: A drámapedagógia módszertana, helye és szerepe
a művészetek oktatásában. A drámapedagógia módszertanára foglalkozás/tanóra
vázlatának kidolgozása.
Művészeti profilú múzeumok és azok gyűjteményének hasznosítási lehetőségei a
művészetoktatás során: A magyarországi művészeti profilú múzeumok
intézményrendszere. Művészeti profilú múzeumokban megvalósult projektek,
programok, bemutatása. Művészeti profilú múzeumok digitális anyagai és a
művészetoktatást segítő feldolgozási lehetőségei. Művészeti tartalommal rendelkező
múzeumok digitális anyagainak felhasználási lehetőségei. Látogatás a világ 15 leg
híresebb virtuális múzeumban.
A tanfolyam zárása: A hallott ismeretekhez kötődő tapasztalatok összegzése,
megvitatása. A saját pedagógiai tevékenységből származó tapasztalatok, példák,
párhuzamok megosztása, kiemelése.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az összóraszám legalább 90%-án való aktív részvétel, valamint a
záródolgozat elkészítése.
Feladat:
Művészetoktatást segítő 4 foglalkozás (tanóra) vázlatának a kidolgozása:
• egy élménypedagógia
• egy drámapedagógia
• egy kooperatív csoportmunka
• egy projektmódszer alkalmazásával
A művészetoktatást segítő 4 foglalkozás (tanóra) vázlatából
• egyben művészeti tartalommal rendelkező muzeális intézmény ismereteit használja fel
• egyben multimédiás használati eszközöket használ fel.
A záródolgozat terjedelme: minimum 4 maximum 8 A/4 oldal, Times New Roman 12-es betűméret 1,5
sortávolság.
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Az értékelés szempontjai: a művészetoktatást segítő 4 foglalkozás (tanóra) vázlatának kidolgozottsága
a művészeti tartalommal rendelkező muzeális intézmény ismereteinek kreatív beépítettsége a foglalkozás
(tanóra) vázlatába a választott multimédiás eszközök relevanciája
Minősítés: megfelelt, nem felelt meg
Záródolgozat benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8. munkanapig.
A jelentkezés feltételei: egyetemi vagy főiskolai szintű, bármely szakos pedagógus végzettség.

Tájékoztatjuk, hogy a tanfolyam elvégzése után a tanúsítvány kiállítása munkakör betöltésére, tevékenység
folytatására önmagában nem jogosít!

A tanfolyammal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Ali Györgyitől kérhető az OKKER Oktatási Zrt. 061/270-3473-as telefonszámán, vagy e-mailen iroda@okker.hu
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