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Szakmai bemutatkozás

2011-ben diplomáztam a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem építőművész illetve vizuális
nevelés és környezetkultúra tanár szakán.
2013 óta tanítok a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és
Gimnáziumban vizuális kultúra vezetőtanárként.
2014 óta készítek vizuális kultúra tananyagokat Magyarországra és külföldre egyaránt,
az anyagaim egy része a designped.com-on olvasható.
2015 óta tanár szakos hallgatók gyakorlatvezető mentoraként is tevékenykedem.
2016 óta foglalkozom egyetemi felvételi felkészítéssel.
Tagja voltam az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoportjának, mely
2016-2021 között működött, eredményeinket online elérhető kiadványokban publikáltuk.
A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete által megjelentetett online Vizuális Kultúra
Újság szerkesztőasszisztense és lektora vagyok.
2021-ben megjelent két gimnáziumi feladatgyűjteményem az Oktatási Hivatal
gondozásában.

http://designped.com/


Projektleírás

Előzmények, ismerkedés a feladattípussal

Külföldi tanárfórumokon találkoztam a dobókockás
alkotás módszerével. A fórumon megosztott
táblázatot be is vittem felsős és gimnáziumi
osztályokba kipróbálni (Picasso-féle portrék). 

Már az első tanórákon zajos sikert aratott, ennek fő
okai lehettek a játékosság, a gyors és látványos
eredmény, és a feladat könnyen befogadható,
instant jellege. 
Az azonos képelemek ellenére egyedi ízt adott az
elkészült munkáknak az eltérő kompozíció és az
egyénre jellemző eszközhasználat. A diákok
alkotásban bizonytalanabb részének
könnyebbséget nyújtott, hogy a képmező egyes
elemeit másolhatják, a bátran alkotó diákok pedig
a komponálás szabadságát élvezték.



Saját feladatlapok készítése, 
tesztelése, tapasztalatok beépítése

Először a művészettörténet népszerű mérföldköveihez
nyúltam: barlangrajzok, görög vázafestészet, oszloprendek,
egyiptomi művészet. 

Ezeket 45-90 perces tanórákon, 28-35 fős osztályokban is és
gyerekfesztivál keretein belül is kipróbáltam, mindkét
szituációban rendkívül jól működött. 
Az iskolában vetített képes művészettörténeti kiegészítéssel
tartottam az órákat. 
A hétvégi fesztiválokon a különböző életkorú, nem egyszerre
érkező és távozó gyerekeknek és szüleiknek pedig
információs lappal kiegészítve tálaltam. 

Mindkét helyzetben (magas osztálylétszámok élénk
gyerekekkel, illetve laza, fesztiválos pörgés) könnyebbséget
jelentett a tanári munkában a feladatok magától értetődő
mivolta.



Saját feladatlapok 



COVID alatti online oktatás, 
megváltozott feltételek, 
feltáruló lehetőségek

Az online oktatásra való hirtelen átállás az
amúgy is alacsony óraszámú és presztízsű
vizuális kultúra órákat katasztrofálisan
érintette: iskolánkban “feladat kiküld -
megoldás visszaküld” jellegű működést
vártak el. 

Ezen keretek között a valós idejű
konzultáció, korrektúra teljesen kiesett, de a
magyarázat és a visszajelzés lehetősége is
beszűkült. 

Az elkeserítő helyzetben kapóra jöttek a
dobókockás feladataim. Készítettem a
korábbiak mellé Matisse, Malevics és Miró
munkáit feldolgozó táblázatokat.



Egy először személyesen, majd később
kényszerűségből online megtartott foglalkozásra
készülve kért fel Szikra Renáta művészettörténész
a Kassák Múzeumból Kassák Lajos
képarchitektúráival foglalkozó játék készítésére.
A második, online alkalomra már videóval is
készültem. 

A videó formátum új lendületet adott: a
hozzám visszaérkező gyerekmunkák és
visszajelzések alapján azt tapasztaltam,
hogy a feladattípus szabályvezérelt, de
mégis játékos jellege és a videós
kiegészítés remekül ellensúlyozza a
személyes jelenlét hiányát. A gyerekek
önállóan alkottak, sikerélményük volt,
tanárként pedig ily módon kezdett
fenntarthatóvá válni a vizuális kultúra
távoktatása.

KASSÁK VIDEÓ LINKJE

https://drive.google.com/file/d/1ra6YV1F8JpioYQXz88zLzHiAsRbjILq2/view


A táblázatkészítő metódus alkalmazása műelemzésre

művészettörténet böngészése alkalmas korok, alkotók után
a fellelt művek vizsgálata, formajegyek, jelentés, ránk gyakorolt hatás feljegyzése
mintázatok, ismétlődések, jellegzetesség, konceptuális vezérelv keresése
alkalmazott technikák, gesztusok vizsgálata
komponálás folyamatának elemzése
elemekre bontás
újrakomponálás lehetőségeinek vizsgálata
a kielemzett dolgok összefoglalása egy táblázatba
tesztelés

A home officeban töltött idő alatt sorra vettem a dobókockás táblázatkészítés 
munkafolyamatának lépéseit, és a következőket találtam: 

Amit találtam, az a műelemzés és a programozás közös halmaza: megfigyelést, elemzést és algoritmikus
gondolkodást igényel egy ilyen táblázat létrehozása. Ezen a ponton elhatároztam, hogy gimnazistákkal
kipróbálom műelemzés gyanánt ezt a módszert: készítsenek egymásnak dobókockás alkotófeladatot!



Eredmények

Alkotás általam közreadott dobókockás táblázatból
Munkafolyamat megismerése, prezentálom a saját
munkafolyamatomat
Saját táblázat létrehozása választott alkotó/műcsoport
alapján 
Cserebere, alkotás egymás táblázataiból, visszajelzések,
esetleges korrekciók

Négylépéses projektben dolgoztunk :

1.
2.

3.

4.

Mivel a gimnazisták jellemzően kevés 20-21. századi alkotót
ismernek, vittem egy listát azokról a művészekről, akiknek
munkásságát ajánlottam feldolgozásra. Közös bennük, hogy
mindnél található egy olyan műcsoport, korszak, téma, amely
analizálható és algoritmizálható. Kértem a diákokat, hogy
szűkítsék le a művek körét, amelyek alapján dolgoznak, kevesen
markoljanak, legyenek alaposak. Így észrevétlenül rávettem
őket, hogy telefonjaikon végigguglizzák a listán szereplő
alkotókat. A lista, amiből dolgoztunk:

Andy Warhol portréi
René Magritte
Bak Imre  
Fajó János  
Maurer Dóra
Fehér László
Marc Chagall
Jackson Pollock
Barcsay Jenő tájai
Paul Klee - Bauhaus v. kései
korszaka
Jean Arp
Keith Haring
Amadeo Modigliani női portréi
… vagy saját választás, tanárral
egyeztetve

Forrásként a WikiArtot ajánlottam,
mert ott a művészek munkássága
kilistázható korszak vagy zsáner
szerint.



A diákok mindegyike sikeresen létrehozott egy táblázatot, ki többet, ki kevesebbet vállalva. Miután készen
lettek, összekevertük és kisorsoltuk a táblázatokat, mindenki valaki máséból generált egy képet. Ezután a

táblázat készítői kaptak visszajelzést, hogy érthető és működőképes-e a megoldásuk.









Folytatás
Ezt a műelemzős feladatsort időről időre elvégzem
gimnazistákkal - általában sikeres, közkedvelt projekt
lesz belőle. Ezért az általam készített
feladatgyűjteményekbe is bekerült. 
A dobókockás módszert továbbra is alkalmazom tanítási
gyakorlatom és fesztiválok során, a legutóbbi munkámnak
Bauhaus ihlette mintakészítés a témája. Többnyire a
vizuális kultúra tanórákon alkalmazott anyagokkal,
eszközökkel alacsony költséggel megoldható feladatokat
találok ki, amelyeket feladatleírással és letölthető
fájlokkal rendszeresen közzéteszek a weblapomon, hogy
kollégák, szülők, diákok is tudják önállóan használni.

Linkek:

Képarchitektúra
Matisse
Bauhaus
Miró
Antik templom
Barlangrajz
Egyiptom
Görög váza
Totemoszlop
Műelemzés feladatsor

https://designped.com/2020/05/29/dobj-egy-keparchitekturat/
https://designped.com/2022/07/04/dobj-egy-matisse-t/
https://designped.com/2022/08/25/dobj-egy-bauhaus-szonyeget/
https://designped.com/2021/03/23/dobokockas-miro/
https://designped.com/2019/11/03/antik-templom/
https://designped.com/2019/10/03/barlangrajz/
https://designped.com/2019/09/07/egyiptomi-kepeslap-dobokockaval/
https://designped.com/2017/07/27/dobj-egy-vazat/
https://designped.com/2022/10/07/dobj-egy-totemoszlopot/
https://designped.com/2022/10/07/muelemzes-dobokockaval-2/

