
Művészetközvetítő pedagógusok, a tanári pálya nehézségei

Művészeti nevelés
A művészeti nevelés a minőségi oktatás kulcsaként segíti az aktív tanulást, a

tananyag elsajátítását, az adott társadalom közösségi és kulturális életében

való részvételt, a tisztelet kifejezését mások iránt (First World Education on

Arts, 2006). A művészeti tevékenységek transzferhatásai a tanulók kulturális

tőkéjének gyarapodásán kívül olyan képességek kimunkálását segíti, amely a

munkaerőpiac igényeivel összhangban van (UNESCO, 2006). A minőségi

művészeti integráció eléréséhez, magasan képzett pedagógusokra van

szükség, akik tudásuk, művészeti aktivitásuk tapasztalatain keresztül bátran

nyúlnak a művészeti nevelés lehetőségeihez. Minden területen meghatározó ki

nyitja meg a befogadás csatornáit, azonban a művészeti szférát sújtja

leginkább a tanári hatékonyság foka az adott tárgyra. Lehetséges, hogy a jövő

iskoláiban a művészeti nevelés nem specializációként, hanem a tanárok

szakmai fejlődésének, módszertani repertoárbővítésének természetes

eszközeként jelenik meg.
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Kutatásunkban a pedagóguspálya dimenzióin keresztül a művészeti oktatás,

művészeti nevelés gátjait, dilemmáit jártuk körül. Empirikus vizsgálatunk során

azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált pedagógusok többsége tanítói

végezettséggel látja el művészetközvetítői feladatát. Specifikus végzettséggel

leginkább a képzőművészeti és táncművészeti területen találkoztunk. A

vizsgált mintában a szereplők művészeti előképzettsége, végzettsége és

jelenleg tanított tárgyai 50 % fölötti értékkel mutatott összefüggést. Ezt

leginkább a vizsgálatban résztvevők korosztályos megoszlása indokolja.

Előképzettségeik között a zeneművészeti ág dominanciája rajzolódott ki.

Szakmai megújulást célzó programokon, továbbképzéseken a tanárok 37 %-a

vett részt. Érdeklődési területük többségében az alternatív művészeti

pedagógiák és szakirányuk specifikumai tükröződnek.

A tanári hatékonyságukat befolyásoló tényezőik rangsorát elsősorban a

megfelelő oktatási keretek hiánya adja, illetve a tantárgyi attitűdvizsgálatok

irodalmából már ismert apátia. Megoldási javaslataik között az

élménypedagógiai kulturális programok, tevékenységközpontú tananyag

összeállítása és a ”védett idő” is helyet kap. A megkérdezett pedagógusok

hiányolják a szakmai tapasztalatcserére való lehetőségeket, és az óravezetést

megkönnyítő segédanyagokat, szemléltetőeszközöket.

A közoktatásban jelenlévő művészeti oktatás szükségessége megosztó a

társadalmi gondolkodásban dacára annak, hogy az innovatív szemlélet, az

alkalmazkodás, a gondolkodás rugalmassága, a kommunikációs csatornák és

interperszonális képességek minősége feltétele a munka világának. A

művészetoktatásban rejlő lehetőségek akkor kerülnek felszínre, ha a tanulókat

körülvevő tanári közösség birtokában van a tapasztalati úton megszerzett

tudásnak. A tanárok belső erőforrásai, az önművelés, oktatási és életbeli

értékrendjük, művészetekhez, innovációhoz való hozzáállásuk az iskolákban

és szakfejlesztő programokban egyaránt fejlesztésre szorulnak.

Fontos lépés volna a tanárképzésben a hallgatók kreativitásának és

művészeti készségeinek kimunkálása, a művészetközvetítői képességeik

elsajátítása, művészeti szenzitivitásuk szélesítése (Oreck 2004). Szükség van

a művészetoktatás módszertana mellett, a művészet által való tanítás

metódusa is, ami már a komplex művészeti programok felé mutat. Növelni kell

a közvetítői oldal együttműködésének lehetőségeit művészekkel, művészeti

rendezvények szervezőivel. Erősíteni kell az iskolák közötti tanári

kapcsolatokat, a rendszerszintű hatékonyság eléréséhez (Firts World

Educations on Arts, 2006).

Empirikus kutatásunkban a DEXARTA adatbázist használtuk, melyben a vizsgált 30 intézmény kiválasztása szakértői mintavétellel történt. 138 fő általános iskolában

művészeti tárgyat oktató tanár kérdőívét dolgoztuk fel. Az adatfelvétel papír alapú kérdőíves módszerrel zajlott 2019 tavaszán. Előadásunkhoz művészeti

tanulmányaikat, tevékenységeiket, továbbképzéseken való részvételüket vizsgáltuk a kérdőívünk nyitott kérdéseire kapott válaszok alapján, melyeket
tartalomelemzés módszerével dolgoztunk fel.

Érdeklődésünk középpontjában a tanári megújulás lehetőségeinek kihasználása és a rendszeres művészeti tevékenység mellett a művészeti nevelés

nehézségeinek feltárása áll. Kutatásunkban a válaszadó tanárok konstruktív megoldási javaslataira is figyelmet fordítunk.

Szakirodalom feltárás
A 21.század társadalmának tudás-felfogása jelentős és dinamikus

változásokon ment keresztül. Az élethosszig tanulás eszméje, a különböző

tanulási formulák felértékelődése a tanári hivatásról, a tanári szerepekről és

eszköztárról való gondolkodás hagyományos keretei felbomlani látszanak

(Kozma, 2006; Sági-Ercsei, 2012; Pálvölgyi, 2014, Polónyi 2019). A hatékony

és eredményes pedagógiai munka tényezőinek (McKinsey-jelentések 2007,

2010), a tanárképzés hallgatóinak motivációja, attitűdje, tanulmányi

tapasztalatainak elemzése (Kállai-Szemerszki, 2016) mellett a pedagógus

pálya szakaszainak nehézségei, a pályaszocializáció (Falus, 2004; Nagy 2004;

Fodor, 2019) irodalmának tapasztalatai magyarázó erővel hatnak az empirikus

vizsgálat során monitorozott közvetítői nehézségekkel.
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