
 
 

 

 

 

 

 

 

Kerámia alkotótevékenység során tanulóink alapvető 

ismereteket sajátítottak el a kerámiaedények készítési 

folyamatáról, a kerámiakészítéshez szükséges anyagok 

(agyag, földfesték, mázak) alkalmazásáról, melyek a 

mesterség alapját képezik. Ismereteket szereztek a 

fazekasság alapkellékeiről, a műhely felszereléseiről, 

tapasztalatot azok használati módjáról. A 

tárgykészítéssel alapfokú jártasságot szereztek a 

megvalósításban, az anyagok megmunkálásában. 

Gyakorlatuk során tapasztalták, hogyan jutnak el a 

nyersanyagtól a különböző formázási módokon 

keresztül, díszítések alkalmazásával a kész termékekig. 

Közben olyan technikai jellegű ismereteket, 

munkafolyamatokat sajátítottak el, melyek nélkül 

eredményes végtermék nem kivitelezhető. A 

munkafolyamatok megismerésével, alkalmazásával 

formálódott gondolkodásuk, kreativitásuk, melynek 

során több egyéni, praktikus ötletet, jellemző 

sajátosságot megjelenítő tárgyat alkottak. A 

tárgyformálás, anyagmegmunkálás logikai lépései, 

szükségszerűségei formálták gondolkodásukat, melyeket 

további alkotó munkájukban is alkalmazni tudnak, 

valamint befolyásolják gondolkodásukat életük egyéb 

munkavégzésében is. 

A természetes anyagok használatának élményszerűsége 

befolyásoló erőt jelent abban, hogy használati tárgyaik 

megválasztásakor előnyben részesítsék a kerámiát, a 

természetes alapanyagúakat a műanyagokkal szemben. 

Alkotótevékenységük során kifejtett erőfeszítéseik, 

sikerélményeik következményeként „más szemmel” 

nézhetik a sorozatgyártás termékeit és az egyedi, ízléses 

kétkezi alkotó munka darabjait. Ez hozzájárul, hogy a 

tömegtermelés, uniformizálódás világában az egyedi, 

egyéni ízlésüknek megfelelő mellett döntsenek. ezen 

felül pedig ahhoz, hogy a fazekas mesterséget – 

magukhoz közelebb kerülve – segítsenek átörökíteni, 

tovább éltetni azt. 

A plasztikus formaképzés, tárgyformálás, díszítések 

alkalmazása, a szemléltető darabok és egymás alkotásai 

formálták ízlésüket, fejlesztették művészi képességeiket. 

Nagyon fontos volt, hogy a pályázati támogatás révén 

olyan szülők tehetséges gyermekei részesültek 

képzésben, akik anyagi helyzetüknél fogva nem 

 

 

 



 
 

 

vállalhatták volna fel ennek költségeit. Emellett egyes 

szülők iskolázottságát, igényszintjét tekintve nem 

tartozik elvárásaikhoz gyermekük művészeti fejlesztése, 

azok anyagi vonzatának előnyben részesítése a családi 

kiadások listáján. 

A tehetséggondozó program egyik fő hozadéka, hogy 

emelt szintű művészeti középiskolában tovább tanuló 8. 

osztályos tanulónk (aki eddig nem volt az iskolai 

kerámia szakkör tagja) alapfokú ismereteket, 

gyakorlatot szerzett kerámiakészítésben. Elköszönő 

másik két 8. osztályos tanulóink pedig igényes 

munkáikkal bizonyították a tehetséggondozás terén 

kapott fejlesztéseket. 

A képzésen részt vett tanulóink többsége iskolai 

szakkörünkben korábban már „találkozott” az agyaggal, 

voltak tapasztalataik a megmunkálásáról. Így többféle 

formaképzést, technikai megoldást lehetett felvállalni a 

képzés időtartalmára, mint az először agyaghoz nyúló 

tanulók esetében. 

Az eredményesebb tárgyalkotás, plasztika készítés 

céljából az alapok ismétlésével, megismerésével 

kezdtek: elemi technikai gyakorlással és formaképzéssel. 

Előre ki kellett választani a felületet, el kellett 

gondolkodni a léptékről, a forma- és égetési típusról, ki 

kellett választaniuk a kívánalmaknak megfelelő agyagot. 

Az agyagok (sárga fazekasagyag és fehér SG 

kerámiamassza) tulajdonságainak megfelelően 

formatervezői döntéseket hoztunk, hogy melyik anyag 

tulajdonságai hozhatók összhangba az elképzelt 

darabbal. A szempontok mérlegelésével terveztük meg a 

munkánkat. 

Az alábbi kerámia szakkönyvek lapozgatása segítette a 

tanulók motivációját, ötletgyűjtésüket. 

Josie Warshaw: Kerámia enciklopédia 

Marylin Scott: Kerámia 

Chloe Leaper: Szobrászat kezdőknek 

Csupor István-Csuporné angyal Zsuzsa: Fazekas 

könyv 

Baksa Brigitta: Élet a házban (Hon- és 
népismeret 5. évfolyam) 

E könyvek a képzés ideje alatt rendelkezésükre álltak a 

tanulóknak. Pihenőidőben is lapozgatták, rajzoltak, 

terveztek belőlük. egy-egy alkotási folyamat előtt remek 

szemléltető képsorok és technikai tanácsadások, a 

készítés mozzanatainak szemléltetése segítette 

munkájukat. Szükséges ábrákat, leírásokat fénymásolva, 

nagyítva az aktualitásnak megfelelően kifüggesztve 

szemlélhették. Ezek jó segítséget adtak a gyerekeknek az 

 

 

 

 



 
 

 

elkészítendő darab vagy díszítés papírlapon való 

megtervezéséhez is. A tudatos tervezés mellett 

előfordult, hogy a kibontakozó munkafolyamat során 

fogant meg bennük új ötlet illetve további kísérletezés 

igénye. Megtanulták, hogy ötleteikhez való 

ragaszkodásuk közepette is szem előtt kell tartaniuk, 

hogy anyag (agyagfajta) „elviseli-e” a forma jelentette 

korlátokat. Iránymutatás után többször újra is gondolták 

a formaalakítást, hogy le tudják győzni az anyag okozta 

nehézségeket. Egy-egy tehetséges tanulóval a képzés 

végére eljutottunk a technikai tökélyre és szépségre 

törekvés összekapcsolásának igényéig – a saját 

jártassági szintjükön értve ezt. 

Alkotó tevékenységükhöz jó atmoszférát teremtett a 

műhelyterem polcain, falain sorakozó népművészeti, 

iparművészeti jellegű, ihletet adó tárgyak és 

kisplasztikák gyűjteménye. Ezekből kerültek szemléltető 

darabok bemutatásra, pl: tányérok, tálak, fazekak, 

csuprok, tejes köcsögök, korsók, Miska kancsók és a 

fazekasok között is technikai bravúrnak számító 

királykorsó. 

Áttanulmányoztuk iskolai könyvtárunk régiség 

kerámiagyűjteményét, ahol eredetiben látták a 

formaadást, fülek formáját, arányát, elhelyezését, 

mázazását. A bemutatott tárgyak megfigyelése kihívást 

jelentett, hogy újra alkossák, hasonlót készítsenek, 

esetleg továbbgondolják azt, és mindenek felett 

fejlesztette művészi ízlésüket. 

Valamennyien megértették a gyúrás fontosságát az 

agyag mikrorészecskéinek rendezése céljából, és 

önállóan elvégezték a légmentesség ellenőrzését. Kézi 

formázásnál a sodrás, a gömbölyítés, lapítás technikája 

jól ment a gyöngyszemek, medálok, állatfigurák, 

agyagintarziás tál készítésénél, hurkás edény 

felrakásánál. Haladó szinten a fülhúzó prést is 

használtuk az agyaghurkákhoz. Eredményesen 

alkalmazták a szétnyomkodást, mélyítést, kivájást a 

marokedények esetében. Kezdő tanulóinknál a fal 

vastagságának vékonyítása, egyenletessége okozta a 

nehézséget. Lapsodrás technikájánál vezetőlécet 

alkalmaztak, ami megkönnyítette az egyenletes síklap 

képzését. Az agyaglapokat felhasználva többféle 

formaképzést végeztek: csipke nyomkodásával készült 

az edényalátét, természetes anyagok (növényi elemek, 

kagylók, csigaházak) rányomkodásával plakettet 

készítettek, melyekről gipszöntéssel pozitív 

formaátfordítást készítettek, öntésnél papírszegélyt 

alkalmaztak. 

Agyag síklapra építéssel domborművet alkottak emberi 

 

 

 

 

 



 
 

 

figura felépítésével. Itt a plasztikáról gipsz negatív 

készült. Gipszöntésnél agyaghurkából vagy síklap 

széleinek felhajtásával keretet készítettek az öntés 

kivitelezéséhez. 

Nyújtott agyaglapot simítva terrakotta és gipsz 

negatívokba, valamint falevéllel, csipkével bélelt 

formákba nagyon sok eredményes munka született. 

A síklapból készített nyomattal díszített tárgyak záró 

darabjaként a bugyor vagy zsák munkadarabot 

készítették el. Itt a nyomhagyó eszköz (csipke, 

függönydarab) jellegéből fakadóan több technikai 

probléma jelentkezett, melyet fokozott néhány alkotás 

nagysága is. többszöri utólagos korrekcióra és az agyag 

szikkasztó szárítására lett volna szükség az eredményes 

munkákhoz, de az időnk korlátozó tényező volt. 

Jól megértették és alkalmazták az agyagpépes ragasztást 

a részformák, fülek összeépítésénél. Egyénenként 

különböző szintre jutottak el a gépi korongozásban. A 

bemutatott, elmagyarázott és a formázás fázisainak 

kifüggesztett ábrái szerint törekedtek a formaképzésre. 

a legnépszerűbb tevékenységek egyike volt. A korongos 

formázást (2 lábhajtásos, 1 elektromos korong) 

műhelymunka jelleggel végezték. Korongoztak lapos 

formákat, tányérokat, tálas edénykéket, sótartót, 

gyertyatartót, csuprot, bögrét. 

Formázó tevékenységük leginkább gyakorlottságot, 

technikai tudást igénylő darabja a női-férfi figurális 

edényforma volt. A korongozással, felrakással készített 

edényformát a megismert kézi formázással készült 

részformákkal építették össze a tanult „ragasztási” 

módon, és díszítették engobos festéssel, színes 

nyomhagyással, gyöngyös rátéttel. Érdekességként 

bemutatva kipróbálták az agyagpépes gipszforma 

öntvényes formaképzést. Készítettek így kiskorsókat, 

tányért, vázát, szív alakú edényt. 

Díszítő technikákat műhelymunka jellegűen, az agyag 

diktálta (bőrkemény) állapotban végezték az asztali 

díszítőkorongok alkalmazásával: engob felhordása 

ecsettel, öntéssel, írókával és mártással. Díszítő 

motívumok közül az engobos pöttyözést, karcolt, 

metszett díszítést, növényi és madaras motívumokat 

alkalmaztak. 

 

A zsengélt formák mázazásánál bemutatás után képesek 

voltak az edény belsejének kiöntésére. Dolgoztak 

mázazó ollóval és kézi mártással. A szemléltető 

gyűjtemény, képek és a kivetített Néprajzi Múzeum 

gyűjtemény darabjait elemezve megbeszélték, mikor 

szükséges fedőmáz vagy átlátszó színtelen, sárga, zöld, 

stb. alkalmazására, hogy a máz alatti festés, metszés 

 

 

 

 



 
 

 

érvényesüljön. Kipróbálták a mázas írókás díszítést 

asztali korongon. Mázazás után – bemutatva és 

elmagyarázva annak szükségességét – törekedtek a 

fenék helyes visszatörlésére. Megértették az első égetés 

(zsengélés) és a második mázas égestés lényegét, 

indokoltságát. Besegítve a kemence-rakásba, látták, 

megtapasztalták, mire kell vigyázni, milyen hőfokra van 

szükség. 

A munkákat a kemenceszedés minősítette: hogyan 

sikerültek? Nem robbantak-e szét, visszatörölték-e 

rendesen az edény aljáról a mázt, nem ragasztotta-e oda 

a lecsurgó máz edényüket a raklaphoz. 

 

A tehetséggondozó programban részt vett diákok 

alkotásait folyosótárlaton mutattuk be. A kerámiatábor 

ideje alatt az iskolai folyosón a napi munkákból 

folyamatos „kirakodást” rendeztünk azzal a céllal, hogy 

megtekintsék munkájukat a többiek alkotásainak 

viszonylatában. Módjuk legyen bemutatkozni, a másiktól 

tanulni, illetve mintául szolgálni. Gyönyörködni 

tudjanak, és egy kis belső megmérettetést tudjanak 

kialakítani magukban. 

Szívesen szemlélték a naponta szaporodó és kikerülő 

produktumokat az iskolai dolgozói is, akik gyakorta 

jöttek kíváncsiskodni. A folyosón kiállított képeken az 

alkotás kulisszatitkaiba is bepillanthattak a látogatók a 

falitablón elhelyezett képeken. 

A folyosókiállításon minden gyerek minden alkotása 

szerepelt: kerámia edények, állatfigurák, gipsz 

domborművek, szobrocskák. Nem csak a teljesen 

befejezett munkák szerepeltek itt, sokszor csak 

megpihentek a következő alkotásig, díszítésig, majd 

újból visszaérkeztek a ide a műhelyteremből megújulva, 

átalakulva vagy megszépülve. Az alkotások nyers 

állapotban is soká itt díszelegtek, mivel a hűvös, esős 

időjárás megnehezítette a száradást. Így az égetési 

folyamatok eltolódtak későbbi időszakokra – főleg 

tömörebb agyagtárgyak, szobrok esetében. 

A programhoz kapcsolódó megjelenések: 

2014. június 19. csütörtök Somogyi Hírlap 
(elérhetősége: www.sonline.hu) 
Kiállításra dolgoznak a kézműves táborban 
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2014. július 02. szerda Kapos TV Géniusz 
hírműsor (elérhetőség: www.kaposvarmost.hu) 
 
2014. július 01-től iskolai honlap (elérhetőség: 
www.suliszentbalazs.hu) 
Szakmai beszámoló és fényképek a táborról 
 
2014. szeptember 01. tanévnyitó ünnepségen 
kiállítás. 
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