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Tantárgy neve: Vizuális kultúra 

A vizuális nevelés célja: 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások 
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 
a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a 
leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen 
alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 
tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi 
fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes   vizuális kultúra 
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a 

vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 
XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalma: 
A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 
ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 
gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 
foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 
iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális 
kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, 
az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen 
megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés célja: 

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 
a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 
szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 
mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 
mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 
figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 
mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 
környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  



A vizuális nevelés feladata: 

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 
teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 
tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 
amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 

megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 
személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 
jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint 
önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető 
információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, 
összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp 
a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális 
információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális 
gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását 
és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás), 
segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a 
vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi 
területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, 
izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  
A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 
formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 
fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A 

vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek 
keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van 
mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 
formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 
digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. 

A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat 
gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy 

tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan 
érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet 



felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható 
fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség 
fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 
során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -

értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás 
esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási 
szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a 

sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes 
fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 
tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, 
felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet 
játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív 
problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon 
meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki 
közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló 
alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek 
megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül 
a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába 
foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet 
kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a 
művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, 
ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy fontos 
célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb 
képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és 
díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk 
értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a 
kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ 
leggyorsabban fejlődő ága, hisz a mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra 
van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az alkotó feladataiban olyan megoldásra váró 
problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív megoldásokra várnak, a megoldások pedig 
produktum formájában is bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy 
leginkább a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és 



vállalkozói kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet 
rugalmas kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a 
helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A 
csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat 
ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is szüksége lehet. 

 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra 
részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. 
Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat 
megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, 

minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható 
követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem 
jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek 
rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű 
alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A 
kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott 
követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy 
tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása 
természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden 
fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, de 
a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében 
a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola 
saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 

 

A vizuális kultúra tantárgy értékelési formái, szempontjai: 
A tantárgy tartalmi komplexitásából, a tevékenységek, ismeretek sokféleségéből következően, 
egy-egy gyermek tantárgyi teljesítménye is mindig többszínűek. 

Más-más színvonalú eredményt érhetnek el a képzőművészeti jellegű kifejezés, a képi közlés, 
a tárgyalkotás, vagy a művészeti ismeretek területén. 

Így az ellenőrzésnek és értékelésnek a gyermekek eltérő adottságaihoz, egyéni fejlődésének 
üteméhez igazodónak kell lenni, különösen az alsó tagozaton. 

Az értékelés célja, hogy a tanulók rendszeres és következetes visszajelzést kapjanak saját 
vizuális alkotói fejlődésükről. 

 

Feladata, hogy a minősítés eszközeivel a tanulókat az önértékelésben, saját fejlődésük 
követésében segítse, saját teljesítményük elemzésének szokását bennük kialakítsa, az 
önellenőrzés és a korrektúra által speciális módszert sajátíttasson el velük. 

  



Az értékelés, ellenőrzés lehetséges módjai: 

1. Egyéni és közös korrektúra, a konkrét alkotással kapcsolatos személyes konzultációk. Az 
önellenőrzés megkövetelése a tanórákon történő folyamatos szóbeli értékelés keretében. 

2. Közös értékelés, az adott szempontok szerinti elemzés a tanulók és a tanár részéről. 

3. Szöveges írásbeli értékelés az alsó tagozat első két évfolyamán 

4. Érdemjeggyel tanévközi, félévi, év végi értékeléskor. 

5. Érettségi vizsgán nyújtott egyéni teljesítmény értékelése és osztályzattal való minősítése. 

A fejlesztő értékelés további tantárgyi lehetőségei: 

Tudásszint mérő, a tanultak önálló alkalmazásának fokát ellenőrző feladatok, tesztek 
készíttetése, az értékelés szempontjainak ismertetése, az eredmények megbeszélése, 
következetések levonása. 

Folyamatos munkabemutatók a szaktanteremben, a folyóson, a kiállítási részben. 

Iskolai kiállítások a helyi hagyományok részeként, az évi munka áttekintése, bemutatása 
céljából. 

Iskolai, területi, országos képzőművészeti, művészettörténeti versenyeken, hazai és nemzetközi 
pályázatokon való részvétel. 

A vizuális kultúra tantárgy munka feltételei: 

A szaktanterem a tantárgy speciális adottságaiból kifolyólag nélkülözhetetlen tér, a 
műhelyjellegű munka biztosítása érdekében a mozgatható, átrendezhető asztalokkal, korszerű 
sötétítővel, mobil megvilágítással, vizes blokkal, részterületre jellemző berendezéssel, tárolási 
és kiállítási/ üveges, zárt/ lehetőségekkel, projektorral és számítógéppel felszerelve. 

A szertár biztosítja a szemléltetési, munkabemutatási, kiállítási installációk, modellek, 
rajztáblák, közös használatú anyagok, elkészült művek tárolását. 

A tanulók taneszközei: 

A különböző technikákhoz használt alapeszközök és a füzet egyéni beszerzés által. 

A különleges anyagok közös használatként is megvásárolhatok, tárolhatók: pl. szén, akvarell 
ceruza, pasztell, pitt kréta, agyag, gipsz, különféle papírok /akvarell, karton, nátron-stb papír / 

  



9-10. évfolyam 

Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra tantárgy szokásos részterületeinek további 
fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a mérlegelő szemlélet és a problémamegoldó 
gondolkodás, valamint a szociális érzékenység további erősítése. A felnőtté válás ezen 
időszakában rendkívül fontos a reális önértékelés és az önismeret megerősítése, ami a 
tantárgyhoz kapcsolódó tudásterületek alkotó-befogadó folyamatain keresztül juthat érvényre. 
Ebben fontos szerepük van az egyéni feladatoknak éppúgy, mint a társadalmi együttműködést 
mintázó csoporttevékenységeknek. A fiatalok és a kortárs környezet médiahasználati szokásai 
szükségessé teszik a médiatudatosság elvének és gyakorlatának erősítését, vagyis a vizuális 
megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló mérlegelő médiaértés kompetenciájának 
megszilárdítását. Ebből következtethető, hogy e korosztálynál nem pusztán a kifejező 
képzőművészeti produktumok létrehozása a cél, hanem az is, hogy a tanulók képesek legyenek 
újszerű technikai eszközök használatával is továbbvinni a hagyományos képalkotási eljárások 
kialakult gyakorlatát, mint például a képi elemek elrendezésének alapvető eseteit. A 9–10. 

évfolyamos tanulóktól elvárható komplex gondolkodás és látásmód lehetőséget nyújt a korábbi 
évfolyamokon megszerzett ismeretek és tapasztalatok rendszerezésére, a befogadó jellegű 
vizuális képességek fejlesztésére, ami tovább segíti a problémamegoldó gondolkodás és 
kreativitás fejlődését. 
Az 5–8. évfolyamon megadott műlista képezi a 9–10. évfolyam vizuális ismeretanyagának 
alapját. 
A 9–10. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra 

9. évfolyam 

A tantárgy heti óraszáma: 1 

A tantárgy éves óraszáma: 34 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Korszak, stílus, műfaj  6 

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi 
koncepció, személyes és társadalmi üzenet 5 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – 

Vizuális információfeldolgozás 
4 

Digitális képalkotás, közösségi média – 

Digitális tartalom-előállítás, személyesség 
3 

Design, divat, identitás – Tervezett 

környezet, azonosulás 
8 

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és 
tervezett környezet egyensúlya 

8 

Összes óraszám: 34 

  



1.Témakör: Korszak, stílus, műfaj 
Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által 

konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és 
következtet, mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 
szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során 
beépíti, és az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott 
belső képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok 
újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud; 

− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs 
technikákat, illetve az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek 
(pl. személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és 
tudatos, vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel 

kísért kiselőadás) a szakszerű kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél 
megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, 
elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos 
bemutatása érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, 
tervezett felhasználása, csoportmunkában is; 

− korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk) jellemző probléma (pl. 
valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való 
viszony) kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a 
vizualitás lehetőségeit is felhasználva (pl. fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), 
reflektálva napjaink kifejezési nyelvére. 

Fogalmak 

parafrázis, művészi hatás 

2.Témakör: Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi 
üzenet 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 



− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott 

belső képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok 
újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud; 

− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó 
szerepkört egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza 
meg szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és 
következtetéseket fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival 
kapcsolatban; 

− adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a 
társadalmi reflexiók kiemelésével értelmez; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 
− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési 

szándék vagy funkció érdekében újraalkot. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos 
ismeretek által megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó 
lehetőségeivel; 

− Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett 
anyaghasználattal alkotott plasztikus mű létrehozásával. 

Fogalmak 

koncepció, önreflexió/társadalmi reflexió, kísérleti művészet 
3.Témakör: A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által 

konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és 
következtet, mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 
szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges 
információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, 
projektmunkát végez; 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások 
számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges 
üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is; 

− adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket kiválaszt és adott 
vizuális feladatmegoldás érdekében megfelelően felhasznál; 



− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és 
érti a befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét; 

− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság 
érdekében az együttműködésre törekszik. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) 
felhasználásával változatos célokat következetesen szolgáló mozgókép (pl. 
reklámfilm, zenei klip, adott vers inspirálta filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és 
a produktum közös értelmezése, értékelése; 

− Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle 
szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, 
célközönség elérése); 

− A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító 
vizsgálata és önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. 
tévéreklám). 

Fogalmak 

média, médium, technikai kép, montázselv, sztereotípia, célközönség/célcsoport,  
4.Témakör: Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, 
személyesség 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 

szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 
− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 
− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges 

üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is; 
− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és 

érti a befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét; 
− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság 

érdekében az együttműködésre törekszik. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, információszolgáltatás, közösségépítés) 
szolgáló, választott online tartalom, megjelenés elemző vizsgálata a vizuális jellemzők 
leírása és elemzése céljából, egyénileg és csoportmunkában is; 

− A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok 
felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív szuperhős bemutatása különböző vizuális 
eszközökkel, szelfikészítés különböző kifejezési szándék érdekében. 

Fogalmak 

újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság 

5.Témakör: Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 

Javasolt óraszám: 8 óra 



Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által 

konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és 
következtet, mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 
szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− képalkotás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles 
kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 
− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket 

és azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az építészettörténet különböző korszakaiból (pl. ókor, romanika, gótika, reneszánsz, 
barokk, klasszicizmus, eklektika, szecesszió, modern, posztmodern, kortárs) választott 
példák összehasonlító vizsgálata, csoportosítása különböző szempontok szerint (pl. 
funkció, szerkezet, építőanyag, térlefedés, tömeg, homlokzattagolás), a tapasztalatok 

különböző játékos vizuális megjelenítésével (pl. gyors szabadkézi rajz, alaprajz 
rekonstruálása, makett készítése); 

− Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú változásait 
befolyásoló tényezők (pl. tárgyi környezet, fogyasztói szokások, társadalmi-gazdasági-
kulturális háttér) elemző vizsgálata kreatív feladatokban (pl. stíluslap készítése, 
karakterteremtés adott szempontoknak megfelelően, fiktív brand tervezése adott cél 
érdekében) a saját identitás erősítése céljából. 

Fogalmak 

térszervezés, divat, identitás, brand,  
6.Témakör: Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet 
egyensúlya  
Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által 

konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és 
következtet, mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 
szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során 
beépíti, és az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 



− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, 
rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok 
létrehozása esetében; 

− a vizuális alkotás során befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt megismerve 
reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi 
megjelenítéssel is; 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások 
számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez, és módosított kifejezési 
szándék vagy funkció érdekében újraalkot; 

− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket 
és azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, fény, 
közlekedés, fogyasztói szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs fenyegetettség) reflektáló 
alkotás, produktum (pl. köztéri alkotás, akció, interaktív tér, esemény, szerkezet, 
közösségi médium kampány, installáció) tervének, makettjének létrehozása. A tervek 
megfelelő elkészítése érdekében a választott probléma (pl. vízpocsékolás, ballagók 
lufieregetése, szemetes járda, buszmegálló-rongálás), helyszín (pl. település, köztér, 
parkoló, víztorony, iskola) és az ideális megjelenítés eszközeinek (pl. 
eseményművészet, reklám, látvány, hang, filmnyelvi eszközök) tanulmányozása, 
felmérése egyénileg és csoportmunkában; 

− A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő ideális élettér (pl. 
lakás, kert, park, falu, város, iskola, úthálózat) természeti és épített, tárgyi 
környezetének harmóniájára, egyensúlyára fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó 
építészet, land art), a kortárs környezetalakítás jellemzőinek, a designgondolkodás 
problémamegoldásra ösztönző lehetőségeinek inspiratív felhasználásával, 
csoportmunkában is. 

Fogalmak 

fenntartható fejlődés, , ökológiai lábnyom, ergonómia,  

10. évfolyam 

A tantárgy heti óraszáma: 1 

A tantárgy éves óraszáma: 34 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Korszak, stílus, műfaj  6 

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi 
koncepció, személyes és társadalmi üzenet 5 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – 

Vizuális információfeldolgozás 
4 



Digitális képalkotás, közösségi média – 

Digitális tartalom-előállítás, személyesség 
3 

Design, divat, identitás – Tervezett 

környezet, azonosulás 
8 

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és 
tervezett környezet egyensúlya 

8 

Összes óraszám: 34 

1.Témakör: Korszak, stílus, műfaj 
Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által 

konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és 
következtet, mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 
szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során 
beépíti, és az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó 
szerepkört egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza 
meg szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és 
következtetéseket fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival 
kapcsolatban; 

− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges 
információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, 
projektmunkát végez; 

− érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit, 
közlésformáinak azonosságait és különbségeit. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek 
(pl. személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és 
tudatos, vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel 
kísért kiselőadás) a szakszerű kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél 
megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, 
elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos 
bemutatása érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, 
tervezett felhasználása, csoportmunkában is; 



− Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, 
elemzések alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, 
fotósorozat, kollázs);  

− Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. realizmus, 
századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma 
(pl. valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való 
viszony) kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a 
vizualitás lehetőségeit is felhasználva (pl. fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), 
reflektálva napjaink kifejezési nyelvére. 

Fogalmak 

interaktív mű 

2.Témakör: Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi 
üzenet 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során 

beépíti, és az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 
− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes 

tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak 
megfelelően; 

− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében 
alkalmas kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása 
érdekében szabályokat újraalkot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak (Szervátius Tibor, Schaar 
Erzsébet, Borsos Miklós, Vilt Tibor, Melocco Miklós és Kovács Margit munkái) 
megismerése anyaghasználat és kifejezés tekintetében. Összefüggések keresése a 
művészi kifejezés és anyaghasználat kapcsolatában. 

Fogalmak 

 posztmodern jelenségek,  
3.Témakör: A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 

szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 



− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő 
kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is 
megvitat; 

− különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és 
hatáskeltés szempontjából elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is 
megvitatja; 

− bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli folyamatokat, 
történéseket, cselekményeket különböző eszközök segítségével rögzít; 

− szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati összefüggéseken alapuló 
történetet alkot, amelynek részleteit vizuális eszközökkel is magyarázza, bemutatja; 

− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság 
érdekében az együttműködésre törekszik. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, 
fény, hang, vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések 
megfogalmazása és a tapasztalatok felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, 
figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve adott cél továbbgondolása (pl. 
rövidfilmek készítése az eltérő szereplők szemszögéből, antireklám/antikampányfilm, 
álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi megjelenések létrehozása 
érdekében csoportmunkában; 

− A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító 
vizsgálata és önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. 
hírműsor/hírportál, valóságshow, dokumentumfilm). 

Fogalmak 

filmnyelvi eszközök, reprezentált valóság/virtuális valóság 

4.Témakör: Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, 
személyesség 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 
− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő 

kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is 
megvitat; 

− vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző 
mediális produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is 
megvitatja; 

− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs 
technikákat, illetve az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 
− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és 

érti a befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét; 



− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság 
érdekében az együttműködésre törekszik. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Választott, személyes tartalmakat bemutató online megjelenések (pl. blog, vlog, 
személyes profil közösségi médiában) elemzése vizualitás és tartalomszervezés (pl. 
kép és szöveg aránya, menürendszer/címek és tartalmak megfelelése, színek 
kommunikációs funkciója, interaktivitás, hipertextualitás) szempontjából, és a 
tapasztalatok bemutatása és megvitatása egyénileg vagy csoportmunkában; 

− A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok 
felhasználása játékos feladatokban (pl. youtuber-témák gyűjtése különböző 
szempontok szerint, vlog készítése szokatlan/abszurd témában), a személyes célok 
következetes alkalmazása érdekében (pl. profilkészítés, kreatív „instasztori” 
készítése). 

Fogalmak 

újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság 

5.Témakör: Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által 

konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és 
következtet, mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 
szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, 
rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok 
létrehozása esetében; 

− adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a modern 

társadalmak tárgyi és épített környezetének legfontosabb jellemzőit; 
− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások 

számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 
− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes 

tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak 
megfelelően; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 
− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében 

alkalmas kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása 
érdekében szabályokat újraalkot; 

− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket 
és azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



− Az organikus építészet célkitűzéseinek és formanyelvének (Le Corbusier, 
Hundertwasser, Gaudi) megfigyelése után valós vagy fiktív gyárépület rajzának 
kreatív, funkcióváltoztató átalakítása rajzban; 

− Kós Károly, Makovecz Imre és Csete György munkásságának megismerése után 
közösségi tér és környezetének megtervezése organikus szemlélettel. A tervek alapján 
makett készítése szabadon választott anyag- és eszközhasználattal; 

− A XIX-XX. századi magyar tárgykultúra egy-egy jellemző termékének, gyártójának 
(pl. Zsolnay épületkerámia, Hollóházi és Herendi porcelán, Csepel biciklik és 
motorkerékpárok, Ikarusz busz, Kandó mozdony, Ganz gépgyártás, Tisza cipő) 
megismerése és társakkal való megismertetése prezentáció formájában. Az adott 
termék formatervezésében tetten érhető társadalmi vonatkozások, a forma és funkció 
viszonya, a termékek ikonikus jellegének, az e mögött álló okok, a kultúrkörben 
betöltött szerep bemutatása. A fentiekből választott témakör tárgyának értelmezése és 
alkotómunkában történő újrafogalmazása. A tervezett és létrehozott alkotásban saját 
korunk elvárásaira való reagálás. 

Fogalmak 

design, designgondolkodás 

6.Témakör: Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet 
egyensúlya  
Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által 
konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és 
következtet, mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 
szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, 
rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok 
létrehozása esetében; 

− személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, valamint a fogyasztói 
szokások mindennapi életre gyakorolt hatásait és veszélyeit, és ezeket társaival 
megvitatja; 

− adott vagy választott célnak megfelelően, környezetátalakítás érdekében, társaival 
együttműködésben, környezetfelméréssel alátámasztva tervet készít, amelyet 
indokolni is tud; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A történeti korok és a modern társadalmak környezetalakítási jellemzőinek mérlegelő 
felhasználásával, esztétikai és funkcionális szempontok érvényesítésével saját, 
közvetlen környezetben megoldásra váró környezeti problémák (pl. kocogók, futók 
számára megfelelő hely, szemétgyűjtés, -tárolás, csomagolóanyagok mennyiségének 



csökkentése) megoldásához tervek, koncepciók elkészítése, csoportmunkában is, a 
koncepció jól értelmezhető vizuális és szöveges bemutatásával; 

− A műemlékvédelem korszerű irányelveinek megismerése. A lakóhelyen vagy annak 
környékén található, felújításra váró épületről prezentáció tartása az épületet 
konzerváló vagy funkcióváltó átépítéssel kapcsolatban. 

Fogalmak 

személyes/közösségi tér, minimál tér 
 

KÖZÉPSZINTŰ MŰVÉSZETTÖRTÉNET ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 

Vizuális eszközök fajtáinak felismerése és helyes használata a képelemzések során 

Művészeti technikák 

A tömegkommunikáció és média eszközei 
Tárgy és környezetének kapcsolata 

Művészeti ágak, műfajok 

Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és művészetföldrajzi területek 

Őskor művészete 

Mezopotámia művészete 

Egyiptom művészete 

Görög művészet 
Római művészet 
Ókeresztény művészet 
Bizánc és az iszlám világ művészete 

Népvándorláskor 
Román kor művészete 

Gótika művészete 

Reneszánsz 

Barokk 

Klasszicizmus és romantika 

Realizmus 

Impresszionizmus és posztimpresszionizmus 

Századforduló művészete: szimbolizmus, szecesszió 

Avantgárd irányzatok a XX. század elején 

A XX. századi építészet irányzatai 
Művészet a két világháború között 
Művészet a második világháború után 

 

  



KÖZÉPSZINTŰ RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 

A, ALKOTÁS: 

Vizuális eszközök 

1.Vizuális nyelv:  

A vizuális nyelv alapelemei/vonal, sík-térforam, tónus, szín 

A vizuális nyelvi elemek viszonyai /kompozíció, kontraszt, harmónia/ 
Vizuális nyelv és kontextus 

2.Technikák 

Rajzolás, festés, kollázs, nyomtatás, makettezés, modellezés 

Tevékenységszintek 

1. Ábrázolás, látványértelmezés /formaértelmezés, térértelmezés, színértelmezés, 
mozgásértelmezés / 

2. Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás / kompozíció, érzelmek, folyamat, mozgás, idő, 
kép-és szöveg, vizuális információ, tárgyak és környezet 

B, BEFOGADÁS 

Vizuális eszközök 

A megjelenítés sajátosságai /vizuális nyelv, térábrázolási módok, vizuális minőségek, 
látványértelmezés, kontraszt, harmónia, kontextus,  

Tevékenységterületek 

1. Vizuális kommunikáció/folyamat, mozgás, idő, kép és szöveg, vizuális információ, 
tömegkommunikáció, fotó, mozgókép/ 

2. Tárgy-és környezetkultúra /form és funkció, tervező folyamat, népművészet 
3. Kifejezés és képzőművészet /művészeti ágak, műfajok/ 

Művészettörténeti korszakok, irányzatok 

Stílusjegyek 

Alkotások és alkotók 

Műelemző módszerek 

Mű és környezete 


