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A Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola az elmúlt 10 évben a művészeti iskolák
rangjára emelkedett, európai hírnévre tettünk szert. A nemzetközi elismerést a LEONARDOprogramnak is köszönhetjük. A Leonardo – program keretében pedagógusaink, vezetők és
diákok voltak már Finnországban, Németországban, Spanyolországban, Izlandon és mi is
fogadtuk a külföldi iskolákat. A felsorolt országokon kívül szlovák és lengyel iskolák tanulói
és tanárai is megfordultak nálunk.
Jelen projektünk megvalósításának helyszíne a Barcelonához közel fekvő kis városka,
Vilafranca del Penedes művészeti iskolája, az ARSENAL volt. A tanulmányút alatt a
résztvevők, Menyhárt Pál, igazgató, Farkas Anna, gyakorlati oktatásvezető és Siklósi Alexa
célja a spanyol és ezen belül a meglátogatott művészeti iskola képzésének, a vezetői
menedzsment munkájának, a művészeti oktatás társadalmi beágyazottságának és
támogatottságának megismerése. Másrészt a kedvezményezettek képet kaphattak a keramikus
és grafikus képzés helyzetéről Európában és a hagyományos és korszerű gyártástechnológia
színvonaláról.
A fogadó intézmény, az ARSENAL profilja illeszkedett az iskolánk profiljához, hisz oktatnak
keramikusokat, grafikusokat, díszítőfestőket és ötvösöket. Az iskola pedig mintapéldája a
duális képzésnek (és a felnőttoktatásnak), hiszen 200 tanuló van állandó jelleggel az iskolában
és több, mint 300-an cégeknél dolgoznak. Az iskola tanulói - ugyanúgy, mint itthon számtalan művészeti pályázaton vesznek részt és jelentős díjakat nyernek. Hasonlóan fontos a
fogadó intézményben is – éppúgy, mint nálunk- a kiállításokon való részvétel.
A tanulmányút egy hete alatt rengeteg szakmai programon vettünk részt.
Ellátogattunk a Nadal pezsgőgyártó céghez. A látogatás szakmai oka annak az ékszertervezési
feladatsornak a megtekintése volt, amely a cég és az Arsenal együttműködésének eredményeként jött létre 2012-ben. Az ékszerész tanulók feladata az volt, hogy tíz különböző típusú

pezsgő üvegére készítsenek ékszerdíszítményeket. A feladatnak tematikája is volt. Minden
pezsgő kapott egy fantázianevet, és ezek sorrendje adta ki az egész pezsgőgyártási folyamatot.
A diákoknak ezeket a hangulatokat kellett a díszítményekkel megjeleníteniük. Ráadásul egy
komplex művészeti projektté nőtte ki magát a feladat, hisz az üvegek díszítésén túl a diákok
hasonló stílusú ruhákat is terveztek és ezeket egy divatbemutatón mutatták be. Ez a projekt
gyönyörű példa arra, hogy iskola és vállalat, szakok és különböző iskolák milyen
eredményesen tudnak együttműködni.
Elmentünk a Gráficas Varias nyomdába, ahol az iskola grafikus tanulói gyakorlati oktatás
keretén belül a legújabb nyomtatási eljárásokkal ismerkedhetnek meg.
Részt vettünk az iskola gyakorlati óráin (kerámia, grafika, rajz). Rosa Boqué tanárnő
vezetésével többek között a korongozást gyakorolták a felnőtt tanulók. Rajz órán a tanulók
éppen fotókról készítettek portrékat. Kiemelt feladat volt a nagyítás megfelelő alkalmazása, az
arányok és a tónusok pontos átvitele. Az oktatás menete, a korrigálás minősége, a használt
anyagok és eszközök ott sem mások, mint nálunk.
Menyhárt Pál és Siklósi Alexa előadást tartottak a fogadó intézmény tanárai és diákjai
számára a Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola történetéről és az oktatott szakmákról.
Ezt követően az iskolánkban 2 hónapig tanuló spanyol diák tartott vetítéssel összekapcsolt
előadást magyarországi élményeiről.
Szerdán az iskola tanáraival és diákjaival bementünk Barcelonába, ahol a SONIMAGFOTO
and GRAPHISPAG Image and Print World kiállítást néztük meg. Vezetőnk Sheila Gonzalez
grafika tanárnő volt. A program 14 órakor egy vetítéssel egybekötött előadással kezdődött,
amelyet kimondottan az Arsenal diákjai számára tartottak. Az előadás a grafikai kiállítások
történetét mutatta be. Az előadó beszélt a technikák fejlődésről és ezzel összefüggésben a
kiállításon bemutatott termékek és témák bővüléséről. Statisztikai adatokkal ismertette a
kiállítások területének, a kiállítók és a látogatók számának folyamatos növekedését.
Bemutatta a kiállítás szervezésének menetét, a kapcsolódó konferenciák témáit, a promóciós
eszközöket (pl. publikáció), a vélemények megkérdezését lehetőségeit, stb.
Az előadó bevonta a tanulókat is, kérdéseket tett fel nekik, bizonyos további lépéseket az ő
tudásukra alapozva tett meg.
A tanulmányút negyedik napján Albert Abellá igazgató úr, tanárok és végzős diákok
kíséretében a katalán iskolák díjazott végzős tanulóinak munkáját bemutató rendezvényen
vettünk részt, amelyet a CCCB (Centre de Cultura Contemporária de Barcelona) szervezett.
A CCCB az egyik leglátogatottabb művészeti központ Barcelonában.

Kiállításokat, fesztiválokat, koncerteket, filmvetítéseket, tanfolyamokat, előadásokat és
vitaesteket szerveznek. Ösztönzik az új technológiák létrehozását. Meglehetősen eklektikus
módon közelítenek a kérdésekhez, megpróbálják összekapcsolni a tudományos világot a
kreatív folyamatokkal. Kapcsolatot tartanak nemzeti és nemzetközi művészeti központokkal,
múzeumokkal és intézményekkel.
Az „Art i desseny: de l’escola a l’empresa” („Művészet és design: az iskola, mint vállalat”)
című rendezvény 27 katalán művészeti iskola díjazott végzős tanulóinak munkáit mutatta be.
A 27-ből 7 Barcelonában, a többi 20 egy-egy kisebb városban található. Ezek közé tartozik az
Arsenal is.
Ezt követően a Katalán Kerámia Szövetséget (Associació Ceramistes de Catalunya)
látogattuk meg Montse Llanas tanárnő vezetésével.
A szövetség egy találkozási pont a keramikusok számára. Az egyesület 1986-ban alakult.
Célkitűzésük a katalán kereskedelmi és művészi kerámia népszerűsítése szerte az országban
és külföldön. Feladatuk a képzés, a kutatás és a tagok közti információcsere szervezése és
támogatása. Konferenciákat és kiállításokat is szerveznek. Kiadványaik közül az egyik
legszínvonalasabb a Terrart magazin.
Péntek délelőtt a festők táblakép-festés óráját látogattuk meg.
A feladat egy szürreális táj ábrázolása volt. Különböző technikákkal és méretben dolgoztak a
diákok. Más tanulók az iskola lépcsőházának falait festették, épp hangjegyeket varázsoltak a
még szabad felületekre. Megcsodáltuk a már elkészült mozaikokat. Ezt a technikát mi nem
tanítjuk. Meggondolandó a mozaikkészítés beépítése a tananyagba.
A hazaitól eltérő tapasztalatok:
A különböző szakokon más és más a kötelező, kinti munkahelyen töltendő óraszám.
A középfokon : kerámikus 60 óra ékszerész 30 óra díszítő festő 25 óra tervező grafikus 85 óra
A felsőfokon: kerámikus 60 óra reklámgrafikus 120 óra ékszerész 25 óra
Pillanatnyilag 50 helyen dolgoznak a tanulók (cégeknél és magánvállalkozóknál).
A gyakorlati helyet az iskola vagy a tanuló keresi meg. Nincs felsőbb szerv (pl. kamara),
amely felügyeli a munkahelyeket és engedélyezi számukra tanulók foglalkoztatását. Az iskola
méri fel, hogy az adott hely alkalmas-e a képzésre. A tanév elején megállapodási szerződést
kötnek, amely az összes feltételt és követelményt magában foglalja.
A tanuló normál esetben napi 4 órát tölt a kinti cégnél, majd délután bemegy az iskolába
órákat látogatni. A napi kint töltött óraszám maximum 7 lehet, de ekkor egy újabb szerződést
kell kötni. Hétvégi munkát szintén csak új szerződéssel végezhetnek a tanulók. A kinti órákat

beépítik az órarendbe. A gyakorlati munkahellyel a szakoktató tartja a kapcsolatot, ő követi
nyomon a tanuló tevékenységét
A gyakorlati oktatásban való részvételért sem a cég, sem a tanuló nem kap pénzt.
A tanuló teljesítményét adott formanyomtatványokon értékelik a cégek. 25
Sajnos itt is csökken egyes szakmák iránt a kereslet, így egyre nehezebb gyakorlati
munkahelyet találni. Idén először fordult elő, hogy nem mindenkit tudtak kihelyezni.
A gazdasági válság hatását mutatja az is, hogy míg eddig minden nyáron tudtak önköltséges
külföldi tanulmányutakat szervezni (Párizs, Róma, stb.), idén ez is elmarad.
Szerencsére a katalán kormány támogatja a diákok külföldi tanulását, így tölthettek nálunk
immár három évben két-két hónapot arsenálos tanulók. De voltak már Olaszországban,
Franciaországban és Izlandon is.
Az eredmények
E tanulmányutaknak legfontosabb eredménye, hogy vezető, tanár és diák számára nyitottá
válik a világ. Megismerjük egymás oktatási rendszerét, képzését, az alkalmazott módszereket;
de ezen felül megismerjük egymás kultúráját is.
A művészeti iskolákban nagyon fontos tantárgy a művészettörténet, de csak az a pedagógus
képes azt jól tanítani, aki bejárja a világot és a helyszíni tapasztalatait képes átadni
tanítványainak.
A rohanó világban nem csak az informatika fejlődött magas szintre, de ennek segítségével a
tudomány és technika világa is rohamlépésben változik. Ezt a fejlődést tapasztaltuk a
nyomtatás világában is. Az oktatásban már elengedhetetlen a 3D használata. A kiállításon
láttunk a (MV és a LED) tintasugaras technikát, a járműdekorálást (öntapadós fóliával), a
széles formátumú nyomtatást, és más csúcstechnológiát.
Az oktatás csak úgy képes lépést tartani a technikai fejlődéssel, ha maga is részévé válik. A
duális képzésnek ez lenne a legfontosabb célja. A szakmai gyakorlati oktatást az utolsó évben
mindenképpen üzemben kellene tölteni a tanulóknak. Erre láttunk példát a fogadó
intézményben.
A két iskola jövőbeni együttműködése
A tapasztalatok alapján a két iskola a következőkben kíván együttműködni az elkövetkezendő
években: Továbbra is fontos egymás iskoláinak látogatása, megjelenünk egymás honlapján.

Tanulóink részére közös művészeti pályázatot írunk ki, a született alkotásokat kiállítjuk.
Művészettörténet tantárgyból 2-3 órában kölcsönösen beemeljük a magyar és a katalán
művészet kiemelkedő képviselőit.

