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Az európai uniós támogatás segítségével 
megvalósuló fejlesztés célja:

A köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani 
megújítása és művészeti eszköztárának bővítése a méltányos 
és minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, 
valamint a köznevelés eredményességének, hatékonyságának 
erősítése érdekében.

a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása 
a pedagógusok felkészítése az új módszertan adaptálására; 
a művészetpedagógiai munka támogatása; 
a köznevelési intézmények hálózatosodásának támogatása; 
a köznevelési intézmények művészeti eszköztárának megújítása.

A projekt keretében a művészeti egyetemek szaktudásának 
felhasználásával, illetve számos más művész és pedagógus 
bevonásával kidolgozásra kerülnek új képzési módszertanok, 
művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok, 
tananyagok, módszertani segédletek, tanórán kívüli programok. 

A 2020. február 14-ig tartó projekt országos hatókörű: legalább 
450 köznevelési intézményben próbálják ki a módszertant, 
legalább 1000 pedagógus vesz részt képzésben, és legalább 
1000 művészetpedagógiai munkát támogató program kerül 
lebonyolításra. 

A fejlesztés eredményeként legalább 300 intézmény fogja 
alkalmazni az új képzési módszertant.

A UNI-V-ARTS Konzorcium tagjai: 
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5.

A projekt elemei: 



Magyar Képzőművészeti Egyetem a projekt keretei 
közt több fejlesztési területet is kijelölt. Az alapfokú 
művészetoktatás képző- és iparművészeti ágában 
átfogó módszertani fejlesztések készülnek. 
Ez a sajátos iskolaforma külön jogszabályba 
foglalt speciális tanterv szerint működik, ami a 
tanulók számára lehetőséget biztosít az általános 
műveltségi képzésen túlmutató szakirányú 
művészeti képességek fejlesztésére. A projekt 
nem titkolt szándéka az alapfokú művészetoktatás 
kerettanterveinek módszertani megújítása, és új 
kerettantervi lehetőségek megnyitása. 
A másik fejlesztési terület a középfokú vizuális 
művészetoktatás módszertani fejlesztését 
célozza. A gimnáziumokban és a művészeti 
szakgimnáziumokban folyó művészeti nevelés és 
művészetoktatás egymástól eltérő célrendszer 
szerint dolgozik. A két iskolaformában felhalmozott 
módszertani tapasztalatok feldolgozása és 
mintaprogramokba szervezése kölcsönösen 
termékenynek bizonyulhat. A készülő új Nemzeti 
Alaptanterv számára is fontos támogató eszközzé 
válhatnak az itt fejlesztett mintaprogramok. 
Konzorcium vezetőként a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem vállalta a művészeti nevelés eszközeivel 
történő hátránykompenzálás módszertanának 
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fejlesztését. A hátrányos helyzetű térségekben 
mintegy negyven iskolában folyik módszertani 
fejlesztés, aminek eredményei kiválóan 
összehangolhatóvá válnak a lemorzsolódás 
csökkentés stratégiai céljaival és az ehhez 
kapcsolódó más projektekkel. A negyedik fejlesztési 
terület a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel 
összehangoltan a mozgóképkultúra oktatási terület 
módszertani frissítésére koncentrál, a projektben 
több fejlesztési program is készül a mozgókép 
fogyasztási kultúrájának fejlesztésére. 

Összességében az egyetem iskolafokokon és 
iskola típusokon átívelő módszertani fejlesztéseken 
dolgozik, amelyek támogatják a komplex művészeti 
nevelést, és a differenciált oktatás elmélyítését a 
magyar iskolarendszerben.



Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hagyományosan 
a „magyar iskola” letéteményese, legyen szó a 
kamarazene jelentőségéről, a művésztanárokra 
oly jellemző szenvedélyes perfekcionizmusról, 
vagy éppen a zenepedagógiát alapjaiban 
meghatározó Kodály-módszer örökségéről. 
Az intézmény nemzetközi elismertségét jelzi, 
hogy az egyik legelismertebb globális oktatási 
felmérés 2016-os toplistája szerint a budapesti 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 30. 
legjobb előadóművészeti egyetem a világon.

A Zeneakadémia vállalta, hogy a Projekt 
keretében Magyarország kevésbé fejlett régióiban 
található köznevelési intézményeket (óvoda, 
általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, 
szakközépiskola, alapfokú művészeti iskola) 
keres meg és von be a Projekt megvalósításába 
ún. bázis intézmények közreműködésével, az 
intézmények pedagógusainak, valamint tanulóinak 
(kiemelten: hátrányos helyzetűek, kevésbé fejlett 
régiókban élő tehetségek /tehetségígéretek–
esélyegyenlőség megteremtése, különböző 
művészeti ágakban felismert tehetségek) körét 
érintő tevékenységei révén. Ennek érdekében 
együttműködési megállapodást köt a bázis 
intézménnyel, illetve fenntartójával.
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Magyar Táncművészeti Egyetem a projekt keretén 
belül arra keresett megoldásokat, hogy miként lehet 
minél hatékonyabban segíteni a táncoktatással 
mentálisan és fizikálisan a köznevelésben lévő 
gyermekek komplex személyiségfejlődését, hiszen 
ennek kiemelkedően pozitív hatása úgy a hazai, 
mint a nemzetközi oktatásban már bizonyított. 

Koncepciók készültek el a táncoktatás jövőbeni 
lehetőségeiről az óvodák, az általános iskolák, 
valamint az alapfokú művészetoktatási 
intézményeknek. A köznevelés 1 - 8. osztályának 
korcsoportja számára egy „érzékenyítő” 
táncoktatási program készült korspecifikusan 
a gyermekek mentális és fizikális fejlődéséhez 
igazítva. Ez az anyag a jelenlegi tantervi 
programba is beilleszthető a tanórai keretek 
közé – heti kettő testnevelés órát kiváltva -, de 
megvalósítható projektnapok, projekthetek, illetve 
tanórán kívűli (pl. szakköri) keretek között is. 
Az alapfokú művészeti iskolák számára kialakításra 
kerültek a legkorszerűbb szakmódszertani 
anyagokkal támogatott új tematikus tervek 
– hozzájuk rendelt feladatbankokkal. Ez a 
táncművészet öt formanyelvére, öt oktatási 
formájára készült el: klasszikus balett – néptánc 
– moderntánc – társastánc – divattánc. 

Az egyetem tánctanári továbbképzéseket kínál 
a pedagógusok számára (szintén a tánc öt 
formanyelvén), mely továbbképzéseken már 
több mint száz tánctanár szerzett tanusítványt 
és értékelte nagyszerűnek és kiválóan 
hasznosíthatónak a képzés során szerzett 
ismereteket. A képzések komoly szakmai 
fejlődésben nyújtanak segítséget számukra, 
azon túl, hogy nélkülözhetetlenek a pedagógus 
minősítési eljárás során is. 

A tánc megismertetése és megszerettetése 
érdekében a programba bevont iskolák 
igényeihez igazodva „beavató” tánc előadásokat 
készítettünk, melyet egyrészt az iskolákban 
mutattak be hallgatóink, másrészt az MTE 
színháztermébe hívtunk meg iskolákat, hogy valós 
színházi körülmények között is találkozzanak a 
táncművészettel. 

Szintén a tánc megismertetése és megszerettetése 
érdekében tánctáborokat szerveztünk, melyen 
több mint százhatvan gyermek vett részt.
A tőlük kapott visszajelzések azt bizonyítják, hogy 
a magas szintű, legkorszerűbb táncpedagógia 
módszereket használó táncoktatás kitörölhetetlen 
pozitív élményekkel gazdagította őket.

M A G Y A R
T Á N C M Ű V É S Z E T I
E G Y E T E M



M O H O LY - N A G Y
M Ű V É S Z E T I
E G Y E T E M

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 
szakmai csapata kutatás alapú fejlesztésre 
támaszkodva a nevelési-oktatási programok (NOP) 
kidolgozásának bevett lépéseit követve folytatja 
módszertani fejlesztő munkáját. Kezdő lépésként 
elkészült a HEAD nevű programunk NOP-jának első 
verziója, majd ez alapján megszületett a képzési 
módszertan, s a 30 órás A problémamegoldó 
gondolkodás a design eszközeivel című akkreditált 
pedagógus továbbképzés is. Az iskolai kipróbálás 
és bevezetés szakaszában a pedagógusok 
a dokumentációval és kiváltképp reflektív 
visszajelzéseikkel a kutató-fejlesztő munka aktív 
részeseivé válnak. A NOP végleges változatának 
elkészítése ezen tapasztalatok beépítésével zárul.

Az új, projektalapú tanulás szemléletét követő 
pedagógia módszertan elemei és a hozzá kapcsolódó 
tananyagok a design thinking metódusának 
lehetőségeit használják fel az integrált 
(multidiszciplináris) szemléletű, jelenségalapú 
tanítás-tanulás érdekében. A tervezői gondolkodás 
(design thinking) itt nem a hagyományos 
terméktervezésre, funkcionális eszközök formai 
megtervezésére és kivitelezésére utal, hanem 
olyan szemléletmódot és eszköztárat jelent, amely 
komplex megoldáskereső, egyszerre analitikus-

szintetizáló és kreatív folyamat. A módszer 
alkalmazása együttműködésre készteti nem csak 
a diákokat, hanem a pedagógusokat is, mivel 
tantárgyközi átjárhatóságot, kooperációt feltételez.

Az iskolák a három északkelet magyarországi 
megye általános és középiskolái közül kerültek 
ki. A célcsoport elsősorban a 10-12 éven 
felüli gyermekeket célozza, figyelembe véve a 
fejlődéslélektani sajátosságokat. A fejlesztés nem 
specifikusan a művészeti tehetséggondozást 
állítja fókuszba, hanem elsősorban a köznevelés 
általános közegében kínálja a művészettel, a 
designnal, a kreativitással nevelés lehetőségét.
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1A HEAD program olyan holisztikus (H), együttműködés alapú (EA), design (D) nevelés-oktatási program, amely a gondolkodás fejlesztésére koncentrál.



Színház- és Filmművészeti Egyetemen a 
köznevelési intézmények művészetpedagógiai 
módszertani megújításával kapcsolatos 
feladatokon két munkacsoport dolgozik. 
A színházi munkacsoport által gondozott szakmai 
anyagok közül a SZEMKÖZT – személyiség- 
és közösségfejlesztő dramatikus nevelési 
program a középiskolák 9. évfolyama számára 
című művészeti nevelési-oktatási programhoz 
akkreditált tanártovábbképzés is kapcsolódik.  
A Színjátékos foglalkozások a 10-14 éves 
korosztály számára olyan átfogó elméleti és 
gyakorlati rendszerként jelenik meg, amely lehetővé 
teszi annak alkalmazását az alapfokú művészeti 
iskolákban, a drámatagozatokon, illetve a művészeti 
szakgimnáziumokban is. Az Ünnep az iskolában – 
közösségi élmény és alkotás módszertani segédlet 
az iskolai ünnepek dramatikus és színjátékos 
eszközökkel történő feldolgozását segíti elő. 
A HOVA TOVÁBB? – pályaorientáció és életpálya-
építés dramatikus eszközökkel a középiskolák 
10-11. évfolyamán egymásra épülő elemei pedig 
akár egy teljes iskolai témanap programját adhatják.
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A filmes munkacsoport által gondozott szakmai 
anyagok közül a Mit mesél a film hangja? – a hang 
szerepe a filmes történetmesélésben, A filmzene 
alapjai, valamint a Narratológia és kreatív írás a 
közoktatásban című tananyagok hiánypótlóak lesznek a 
mozgókép- és médiaismeret középiskolai oktatásában. 
A népszerű televíziós contest formátum adaptálása a 
mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy keretében 
módszertani segédlet a fiatalok médiafogyasztási 
szokásaira építve a médiatudatosság fejlesztése mellett 
a média kreatív használatára is követendő mintákat 
ad. A tanórán kívüli programként ajánlott Pedagógiai 
problémák feldolgozása filmes eszközökkel a műfajban 
rejlő lehetőségek hatékony kihasználására törekszik az 
általános nevelési célok elérése érdekében.
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A projektről bővebb információ a   

www.kiskepzo.hu/efop326/index.html  linken olvasható.

Telefonon nyújt további tájékoztatást: 

Szűcs Tibor szakmai vezető:  

Józsa Ferenc projektmenedzser: +36 70 682 4576
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