A Szent József Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium,
középiskolai osztályaira vonatkozó
Képzőművészeti- valamint Dráma-félosztály indítása
–tájékoztató –
Intézményünkben a 2022/23-as tanévtől, felmenő rendszerben bevezetjük a művészettel
nevelés módszerét, melynek keretében plusz egy óraszámban rajz-és vizuális kultúra vagy
színház-és dráma oktatásban vesznek részt diákjaink. A tantárgyakat osztálybontásban
tanítjuk, erre a tájékoztató levelünk végén található nyomtatvány kitöltésével lehet
jelentkezni. A két csoport egyenlő létszámú lesz, de felmérjük és lehetőség szerint
figyelembe vesszük a diákok igényét. A tantárgy keretein belül a választott ún. fő művészeti
irányt fogják tanulni a diákok 9. évfolyamban, de a felsőbb években a tanmenet szerint lesz
lehetőség a másik művészeti irány néhány kiemelt tematikájával is foglalkozniuk. A
képzőművészeti szakirányt Tremmelné Hudik Katalin képzőművésztanár, a dráma szakirányt
Unger János magyar tanár fogja vezetni.
A választáshoz segítségül az alábbi tájékoztatást szeretnék nyújtani.
1. A művészeti oktatás mérhetően segíti más tantárgyak elsajátítását, és a diákok
összességében hatékonyabbak és jobb teljesítményt nyújtanak a tanulásban.
2. A művészeti nevelés elsődleges célja, hogy az iskola ne csak az értelmi intelligenciára
összpontosítson, hanem figyelembe vegye, hogy az intelligencia része a logika, a
megértés, a tudatosság, a tanulás, az érzelmi tudás, az érvelés, a tervezés, a
kreativitás és a problémamegoldás is. Az érettségi tárgyakra való készülés és a
művészeti oktatás együttese épp ezért az intelligenciát komplexen fejleszti.
3. Bevezetendő módszerünk tantárgyi meghatározása a Tanulás módszertan, amely a
művészettel nevelés eszközével támogatja a diákok előrehaladását. Ennek
eredményességét kutatások bizonyítják.
4. A képzőművészeti, vizuális nevelés céljaiban és eszközeiben is igen gazdag
lehetőségeket kínál: az élet szinte minden területét érintő komplex rendszer,
„egyfajta módszercsomag a világ befogadására” és önmagunk megismerésére.
Számtalan kompetenciát fejleszt, ezek közé tartozik az ismeretszerzés, a kreatív
gondolkodásmód, az elvonatkoztatási és absztrakciós képesség, a térlátás és térbeli
tájékozódás, az önálló problémamegoldás, a csoportmunkára való alkalmasság, a
nyitottság, kíváncsiság, pontosság és türelem, a koncentrációs képesség, az alkotás,
megfigyelés, önismeret, önszabályozás, expresszivitás (önkifejező), az empátia, a
testi, lelki, szellemi harmónia, a stressztűrő képesség vagy a stresszoldás. Különösen
fontos ezek között a kreativitás.
5. A tantárgy keretein belül a rajzi, alkotói képességek fejlesztése mellett
művészetterápiás foglalkozásokat is tartunk, és hangsúlyt helyezünk az önismeretet
fejlesztő alkotói folyamatokra.

1. A dráma és színjáték nevelés változatos helyzetekben kínál lehetőséget csoportos
tevékenységre, közös elemzésre, közös döntésekre, illetve arra, hogy egy-egy
problémát, szituációt több szempontból is megvizsgálhassunk.
2. A tanulásmódszertan kilép a hagyományos iskolai keretből, a hagyományos
szerepekből. A tanár és a diák is a drámaóra idejére új együttműködési szerződést
köt, és így olyan témákkal is foglalkozhatnak, amelyek az iskolában nem
szokványosak. Az együttműködésen és kooperáción alapuló vitakörök a társas kultúra
kialakítását is előmozdítják. A tanulók több nézőpontot is megismerhetnek, és
megtanulják, miképp képviseljék saját szempontjaikat különböző álláspontok és
ellenvélemények között.
3. A drámapedagógiai feladatok mozgásfejlesztő hatásúak, ami a térérzékelést,
mozgásos és kinesztetikus kompetenciák is fejleszti. Egy-egy retorikai vagy kötetlen,
összefüggő beszéd elsajátításával a rendszerezés és a lényegkiemelés kerül előtérbe.
A dráma és színjáték tanulásmódszertani tanórák egyik központi feladata az előadói
képességek, a testbeszéd, a szereplés, a mimika, a verbális és nonverbális
kommunikációs elemek tudatos használatának fejlesztése, hiszen a mai világban
elkerülhetetlen, hogy képesek legyünk különböző helyzetekben magunkról beszélni.
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