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A Tanulás Művészete program helye 
és célja

A Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány programja 

A Kreatív Partnerség nemzetközi program 
módszertanával működik

Célja: kisiskolások tanulástámogatása



Cél: a 
VÉGREHAJTÓ 
FUNKCIÓK …

Munkamemória

Önkontroll

Kognitív 
rugalmasság

A funkciók együtt, egymást erősítve működnek.



…és a 
kreativitás 
együttes 
fejlesztése.

(OECD, 2021)



Munkamemória

• Összefüggések észrevétele–

gondolatok és tények egymáshoz 

kapcsolása

• Több nézőpont fontolóra vétele

• Utasítás cselekvési tervvé 

alakítása 

Gátló kontroll
• Önkontroll - cselekvés előtti 

gondolkodás, ellenállás a hirtelen 

késztetésnek

• Fegyelem – kísértés legyőzése, 

feladatok véghezvitele

• Zavaró tényezők kontrollja -

összpontosítás, kitartás a feladat 

végéig

Fegyelmezett

• Folyamatos fejlődés 

• Technikák fejlesztése

• Kritikai reflexió képessége

Ötletgazdag

• Több lehetőséget felvonultat

• Kapcsolatokat teremt

• Intuíció használata

Érdeklődő

• Csodálkozás és érdeklődés

• Felfedezés és vizsgálódás

• Kihívást jelentő feltevések

Kitartó

• Bizonytalanság kezelése

• Kitartó, szívós

• Mer más lenni

(Kockázat felvállalása)

Együttműködő

• Megfelelő együttműködés

• Visszajelzést adni és kapni

• Az eredmény megosztása

(Érzelmi műveltség)

Kognitív flexibilitás

• Szokatlan, újszerű 

gondolkodásmód, kreatív 

problémamegoldás

• Rugalmasság – nézőpont vagy 

fókuszváltás, igazodás a 

megváltozott igényekhez és 

prioritásokhoz
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HÁTTÉR
Pilot kísérlet 2018/19-ben 5 norvég 
iskolában

Fő kérdés: Lehet-e a művészet 
kulcstényező a gyermekek végrehajtó 
funkcióinak fejlesztésében?

Eredmények

BRIEF: A kísérleti csoportban szignifikánsan 
(p =<.05) nagyobb fejlődés történt, mint a 
kontroll csoportban

Bár a program keretei némileg eltértek a 
különböző résztvevő iskolákban, minden 
intézményben pozitív változást 
tapasztaltunk

A tanárok pozitív változásról számoltak be a 
diákok körében, ami alátámasztja a BRIEF 
eredményeit

https://www.kulturtanken.no/ressurs/rapport-kan-kunst-vaere-nokkel-for-utvikling-av-eksekutive-funksjoner-hos-barn/


A pilot kutatás fő eredményei 
(Oppland, 2018-19)

1. A végrehajtó funkciók fejleszthetők.

2. A legnagyobb hatás ott jelentkezik, ahol a 
gyerekeket egyszerre érzelmileg, fizikailag, 
intellektuálisan és szociálisan is stimulálják.

3. A kihívást jelentő feladatok adják a 
legnagyobb pozitív hatást.

4. Az ismétlés és a reflexió döntő fontosságú.



A TANULÁS MŰVÉSZETE (2021-23)

Résztvevők:

5 magyar, és 10 norvég általános iskola

Innlandet megyei önkormányzat – Kultúrális főosztály 
(Projektvezető)

Creativity, Culture and Education (CCE) (Anglia)

T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt.

Høgskolen i Innlandet (Pszichológiai és Tanárképző Tanszék)

Kulturtanken

Innland Norway University of Applied Sciences

Centro de Desarrollo de Tecnologias de Inclusion (CEDETI) ved
Pontifical Catholic University i Chile

Norvég Országos Művészeti és Kulturális Oktatási Központ

ADHD Norvégia



MI A CÉL?
Általános cél: egy kétéves, sokszínű, 
művészeti alapú tanulási program fejlesztése, 
és megvalósítása az iskolákban, s annak 
mérése, hogy ez pozitívan befolyásolhatja-e 
a gyermekek végrehajtó funkcióinak 
fejlődését?

Iskolák fejlesztése: interdiszciplináris 
fókusz, új pedagógiai-módszertani 
megoldások, a mélységi tanulás támogatása.

Hipotézis: Azoknak a gyermekeknek, akik 
részt vesznek a Tanulás Művészetében, 
nagyobb mértékben fejlődnek a végrehajtó 
funkcióik, mint a kontrollcsoport tagjainak. 



Hogyan történik a fejlesztés a gyakorlatban?



90 perces 

foglalkozások

Heti 3 

alkalommal

Félévenként 12 

héten át

4 félév Összesen: 48 

hét/ 144 

foglalkozás

Művész és tanár együtt dolgozik az 

osztályteremben

FELÉPÍTÉ
S



Ősz 21

Téma 1 

Foglakozás 1

Foglakozás 2

Foglakozás 3

Foglakozás 4

Foglakozás 5

Foglakozás 6

Téma 2

Téma 3

Téma 4

Téma 5

Téma 6

Tavasz 22

Ősz 22

Tavasz 23

A PROGRAM 
SZERKEZETE



«ELLENÁLLHATATLAN 
TANULÁS»

A tartalomfejlesztés alapvetései

• Érzelmileg, szociálisan, fizikailag és 

intellektuálisan is lekösse a gyerekeket

• Reflexió és ismétlés alapú

• Mélységi tanulás fókuszú

• Interdiszciplináris témák előnybe részesítése

• Tantervi célok figyelembevétele

• Sokszínű művészeti megoldások alkalmazása

• Befogadó osztálytermi modell

• Jó gyakorlatok tudatos beemelése

Inspirációs források

• A célcsoport érdeklődési körei

• Méltányosság

• Szabadtéri iskola, merítsünk a 

természetből minden évszakban

• Új módszerek elsajátítása

• Az olvasás öröme, találkozás új irodalmi 

művekkel





MIT KAP AZ ISKOLA?
-Heti 2 alkalommal, 2 éven keresztül rendszeres 
művészi jelenlét

-Foglalkozások, nyomonkövetés, visszajelzések 
és kiértékelt eredmények gyűjtése a résztvevők 
számára

-Olyan tanulási megoldások, amelyeket 
kifejezetten a célcsoport számára fejlesztettek

-A résztvevő tanárok módszertani és 
professzionális „kincsesládát” kapnak, amelynek 
tartalmát a a tanulókkal együtt kipróbálhatják a 
tanórán (nem csak tanfolyamokat hallgatnak)

-Olyan diákokat, akik jól érzik magukat, és 
ugyanakkor sokat tanulnak 

-Olyan módszereket, amelyek hatással vannak a 
legtöbbet küszködő diákokra

Egyedülálló lehetőség a 

végrehajtó funkciók és a 

kreativitás együttes 

fejlesztésére, mérésére



A MEGVALÓSÍTÁSSAL PÁRHUZAMOSAN: A 
VÉGREHAJTÓ FUNKCIÓK TESZTELÉSE

Yellow/red: Digitális, játékalapú teszt, amelyet tableteken 

végeznek a tanulók. Kb. 20 perc. Tesztasszisztens segíti a 

tesztelést.

Új teszt, validációja folyamatban.

BRIEF 2: Validált teszt. Kb. 8 perc/diák

Tanári és szülői verziót használjuk

4 mérési pont:

Teszt1: Augusztus-szeptember 2021

Teszt2: Április-május 2022

Teszt3: Április-május 2023

Teszt4: Október 2023
Biztonság:

Minden adat azonosítószám szerint kerül rögzítésre, a Norvég 

Társadalomtudományi Adatszolgálat  Etikai Bizottságának 

jóváhagyásával. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

nemeth.szilvia@t-tudok.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
https://t-tudok.hu/tanulas-muveszete/
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