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VIZUÁLIS KULTÚRA 

5-8. évfolyam 

• Készült:a www.ofi.hu-ról letöltött 2.2.14_vizkult_5-8.doc számú kerettantervi ajánlás 

alapján. 

• Heti óraszám: 5-6-7-8. osztályokban 1 óra 

• A kerettantervi tananyagon túl fennmaradó 10%-ot pályázatok készítésére, verseny 

feladatok elkészítésére, múzeum-kiállításlátogatásra fordítjuk. 

 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális 

művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk értő alakításához. A tantárgy 

így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé 

emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuá-

lis megjelenései, a legújabb elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. 

A képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra tantárgynak olyan rész-

területei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális nevelést, ám a különböző iskolaszaka-

szokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a részterületek azonban a legfontosabb tartalmakat biztosít-

ják csupán a fejlesztéshez, de a hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladat-

sorokban értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a 

játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorientált megköze-

lítésben történjen, így a pl. a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékenységeinek fontos cél-

ja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasz-

talatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az 

érzékelés különböző formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is kialakítani. A fejlesztés 

átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő hatalmas mennyiségű vizuális és 

térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfele-

lő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá 

segíteni a művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a 

vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját 

képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. A 

vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek 

kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, 

mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a sze-

mélyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció 

fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség 

erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre 

önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismere-

tének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenysé-

geken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású. 

Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a 

belső igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a művészeti nevelés 

valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a művészet nem lehet célja, csupán esz-

köze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen feladata nem lehet a „művészképzés”. 

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét módszertani segítséget nem 

biztosít, hisz ez nem feladata, de a fejlesztési követelmények részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fej-

lesztés irányát. A kerettanterv – némileg eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális 

kultúra részterületei szerint („Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultú-

ra”) szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre bontja, és 

ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két évfolyamra ajánlott óraszámokat is 

feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények 

sorrendje nem jelez semmiféle időrendi sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követel-

mény nem azonos egy-egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tematikai egységek 

követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás fo-
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lyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének logikáját követve fel-

használni, az adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül megje-

lenő fejlesztési követelmények nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek megfogalmazása folyamat-

centrikus. Ezen belül a sok esetben megjelenő konkrét példák segítik az adott követelmény pontosabb értelmezé-

sét, így támogatva a kerettantervet felhasználó szaktanárokat a tanmenettervezésben, illetve ötleteket adnak 

konkrét fejlesztő feladatok megalkotásához. A példák tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a további 

tervezést segítik. A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési tartal-

makat, a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% 

szabad felhasználást biztosít a helyi tervezés során.  

Az adott tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a szöveges in-

formáció befogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos befogadásának fontosságát is, hisz az 

információk forrása és jellege alapján szöveg és kép együtt értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós 

élethelyzetekben. A médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 

értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a tervezés során további 

fontos szempont, hogy 5–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési 

követelményeit a vizuális kultúra tantárgy óraszám keretin belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az 

adott iskolaszakaszban, pontosabban a 7–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret követelményeihez 

feltüntetett órakeret jelzi. 

Az említett kevés óraszám miatt a Mozgóképkultúra-médiaismeret egyes részterületeit is 5. osztálytól fo-

kozatosan terveztem (pl. diafilm, rajzfilm). Amennyiben, mint választható tantárgy plusz óraszámot kap a vizuá-

lis nevelés, abban az esetben nagyobb és bővebb lehetőség lesz a tanterv tökéletesebb elvégzésére. A mozgókép-

kultúra, film esztétika esetén lehetőség nyílik az órák tömbösítésére. 

A tanterv átlagos képességű és érdeklődésű tanulók számára készült. Ettől mind két irányban el lehet tér-

ni. A haladás üteme, intenzitás,a rugalmasan változtatható. Az egyes konkrét feladatok lehetőséget adnak arra, 

hogy minden gyerek a saját képességének megfelelően oldja meg. Ez egyaránt biztosítja ugyanabban az osztály-

ban a gyengébb és a kiemelkedőbb képességű tanulók fejlődését is. A képességek a kifejező készség, a befogadó 

készség, alkotó-alakító készség, környezetszemlélet, művészetszemlélet során valósul meg.  

Információs és kommunikációs kultúra Az információs és kommunikációs kultúra a megismerést, az 

eligazodást, a tanulást, a tudást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló 

információk megtalálása, felfogása, megértése, szelektálása, elemzése, értékelése, felhasználása, közvetítése, 

alkotása. Kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, 

értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre, amelyek az információs és kommunikációs kultúra szerves 

részét képezik. Kommunikációs kultúránk szerves része az anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az 

idegen nyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti információcsere. 

A közoktatás egész időszakában minden műveltségi területen nagy gondot kell fordítani a kritikai és krea-

tív olvasás képességének fejlesztésére, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott 

jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. Az iskolának az elektronikus média hatásmechanizmusai-

nak megértésére, általában a különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására, 

szelektív használatára kell nevelnie, figyelembe véve az információt befogadó egyén személyisége, lelki egész-

sége védelmének elősegítését. Olyan fiatalokat kell kibocsátania, akik sikeres tanulási stratégiákkal használják ki 

az információs világháló lehetőségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás során. 

Az információs és kommunikációs kultúra részben az egyén szocializációjának, a társadalmi érintkezés-

nek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülésének 

döntő tényezője. 

A Vizuális kultúra a teljes látható és láthatóvá tett tárgy- és jelenségvilág (a természet, a mesterséges 

környezet és a képzelet világa) használata és alakítása. A vizuális nevelés feladata azoknak a képességeknek és 

készségeknek a fejlesztése és ismereteknek az átadása, amelyek a látható világ használatához, alakításához szük-

ségesek. 

A gyermekek információik és élményeik tekintélyes részét képi úton, sokrétű vizuális benyomások révén 

szerzik. A sokféle látásélmény befogadására, célszerű hasznosítására és elrendezésére készít fel a Mozgóképkul-

túra és médiaismeret is. 

E területek közös feladata, hogy a nemzeti műveltséget és a világörökség részét képező egyetemes mű-

veltséget egyaránt közvetítse. 
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A tantárgy tanításának átfogó céljai és feladatai 

• a komplex művészeti nevelés arra készíti fel a gyerekeket, hogy élményeiket, tapasztalatvilágukat, vizuá-

lis fantáziavilágukat egyre tudatosabban feldolgozzák és kifejezzék  

• szintetikus, asszociatív képességeket, készségeket fejleszteni komplex feladatok megoldásával, összetett 

képességek, készségek fejlesztésével 

• a feladatok fokozatosságával a gyerekeket képessé tenni az őket körülvevő látható és láthatóvá tett tárgy- 

és jelenségvilágban való tájékozódásban 

• Hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, ér-

telmezéséhez. 

• A képességeknek, készségeknek a fejlesztése, ismereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció 

magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez 

szükségesek. 

 

A tantárgy célja: 
• A gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelő érzelmekkel kísért, az örömmel és játékossággal járó 

művészeti önkifejezés, az alkotó-alakító kreatív cselekvés és esztétikai, művészeti élmények spontán be-

fogadása, saját gondolatokkal és érzelmekkel teli önkifejezés és vizuális ismeretszerzés áll 

• Az eszközök, különböző technikák használatának készség szinten való elsajátítása. 

• A hazai, az európai és az Európán kívüli tárgykultúra megismerésén keresztül mérlegelő, környezetvédő 

és környezetalakító magatartás fejlesztése 

• A komplex művészeti élmény befogadására, a képi világ célszerű felhasználására és elrendezésére készíti 

fel a korszerű technikai lehetőségekben rejlő megismerés módjaival. 

• A komplex művészeti nevelés tudatosítja a gyerekekben a természet és műalkotások szerkezeti felépíté-

sében rejlő rokonságokat és összefüggéseket. 

• Felébreszti bennük az igényt, hogy érzelmekben gazdag, színes, esztétikai értékekre, környezetükre igé-

nyes, művészetet értő életet éljen. 

• A NAT-ban megfogalmazott minimum teljes elvégzése legyen cél és feladat 

• Aktív mozgóképi kommunikációs készség, az értelmezés és a közlés képességének fejlesztése a mozgó-

kép sajátos kifejezési eszközeinek tanulmányozásával. 

• Annak a bonyolult mechanizmusnak a megértése, ami az adó és a vevő, a néző és a gyártó, a műsorrend 

és a polgár hétköznapi szokásai körül kialakul. 

 

Átfogó követelmények 
• A komplex művészeti nevelés arra tanítja a gyerekeket, hogy aktív és kreatív tevékenységeket végezze-

nek különböző hagyományos és új művészeti műfajokban. 

• A gyerekek e tevékenységek során összpontosított tervszerű, kollektív alkotómunkát végeznek, miközben 

gazdagodik kifejezőképességük, érzelmi és gondolatviláguk, fejlődik önismeretük, térbeli látásuk, tájéko-

zódásuk. 

• A komplex művészeti nevelés szerteágazó ismereteket ad, képességeket és készségeket fejleszt a változás, 

fejlődés, gazdagodás lehetőségét adva a gyermekeknek. 

• Közben megismerteti őket a vizuális nyelv alapfogalmaival. 

• A célokból és a feladatokból adódóan a sikeres mozgóképkultúra médiaismeret-oktatás kiemelten fejleszti 

a kommunikációs és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a prob-

lémamegoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét.  

• Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását.  

• A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető megjelení-

tésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az érvé-

nyesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. 

• A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a mozgóképi közlésmód miért 

és miképpen alkalmas a tapasztalati világ reprodukálására és egyúttal személyes közlésre.  

• Tudatosítani kell, hogy a mediatizálódó kommunikáció (pl. a szórakoztatóiparban) miért és miképpen 

veszélyezteti a magas kultúrát és egyúttal a személyiség autonómiáját (pl. információfüggőség, kényszer-

fogyasztás), de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a hálózati kommunikáció egyidejűleg miféle 

esélyt hordoz a kulturális örökség védelmére, a választás képességének fejlesztésére (pl. digitális archí-

vumok, társadalmi nyilvánosság). 

• Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni kell, hogy a 
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tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat.  

• Az értelmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia (szemé-

lyesség, stílus, konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, azonosulás) felismeré-

se, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, gyakran rejtett érték- és érdekrendszer-

ének felismerését jelenti. 

• Ezért a tárgy oktatása során az iskolának biztosítania kell, hogy a tanulók a megfelelő mozgóképi alkotá-

sok tanulmányozása útján lehetőséget kapjanak saját személyiségük jobb megismerésére, történelmi, tár-

sadalmi és kulturális összefüggések felismerésére, a tömegkommunikációs eszközök kritikus használatá-

ra. 

• A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy alkalmas 

kreatív gyakorlatokkal fejlesszék mozgóképi kifejező képességüket és kifejező kedvüket, ezzel segítve 

őket személyes és árnyalt audiovizuális mondandójuk megfogalmazásában.  

 

A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen várható a tanulók egyéni eltéréseket mutató képességek-, készsé-

gek,- ismeret fejlődése, melynek tényét minden esetben önmaguk év eleji szintjéhez, valamint az életkori jellem-

zőkhöz viszonyítva ítéljünk meg. Alkotóképességek, befogadó-megismerő képességek, készségek. A tanulást 

segítő képességek. 

A tevékenységeket, amelyek leginkább szolgálják az adott képesség, készség fejlesztését, az életkornak 

megfelelő fejlesztés a spirális felépítést indokolja. Az újonnan belépő tevékenységeket említjük, ami nem jelenti 

azt, hogy abban a képzési szakaszban a már korábban megjelenő tevékenységek ne szerepelhetnének továbbra is. 

A tanuló rendelkezzen azon alapvető fogalmi bázissal (a mozgókép és annak természete; film és cselek-

mény; a mozgókép kifejező formái; kollázs-montázs; audiovizualitás; video; CD-ROM, DVD, internet, hálózat, 

web-oldal, média és mediatizált környezet, közszolgálati és kereskedelmi média; vizuális manipuláció; virtuális 

valóság, stb.), amelynek birtokában a felsőbb osztályokban elmélyítheti tudását. 

 

A tárgy általános követelményei az alábbiak szerint foglalhatóak össze: 

Mozgóképírás- és olvasás, a “nyelv-tan” 

A helyes “szövegértés” és az értelmes “szövegalkotás” képességének elsajátítása; vagyis a mozgóképi 

szövegek olvasását lehetővé tevő kódok megfigyelése és megkülönböztetése, az aktív mozgóképi kommunikáci-

óhoz szükséges kifejezési készség, formaérzék és kreativitás fejlesztése. 

Művészeti ismeretek 

Az alkotás és a befogadás folyamatainak tudatosítása; vagyis a mozgókép elemi kifejezőeszközeinek fel-

ismerése, azok hatásának értelmezése, a művészi hatás összetevőinek, a jelentés szintjeinek felismerése. 

Művelődéstörténet 

A diákok értsék és ismerjék a mozgókép nyelvének, művészi alkotásinak, az audiovizuális média kialaku-

lásának és formálódásának fontosabb művelődéstörténeti összefüggéseit; vagyis ismerjék és értsék az audiovizu-

ális reprodukciós és távközlési technikák fejlődésének és kulturális-társadalmi hatásának meghatározó mozzana-

tait, a filmművészet fejlődésének alapvető állomásait, és tudjanak különbséget tenni a mozgókép különféle al-

kalmazási területei között. 

Kommunikációs rendszerek 

A diákok értsék és ismerjék az audiovizuális médium működését, tudják azt szuverén módon használni; 

vagyis a tudatos, szelektív befogadói stratégiák kialakítása és az audiovizuális média tömegkommunikációs 

szerepéből adódó hatásmechanizmusainak felismerése, a műsorelemzés képességének fejlesztése. 

 

Az oktatás során a fenti célkitűzések értelmében törekednünk kell arra, hogy a képzés: 

• alkalmat adjon a tanulóknak a megfelelő mozgóképi alkotások tanulmányozása útján saját személyiségük 

jobb megismerésére, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések feltárására, 

• megszerettesse a mozgóképi kultúra értékeit, esztétikai élményhez segítse a tanulókat, minőségi műsorok 

megtekintésére ösztönözze őket, 

• gazdagítsa tapasztalataikat a filmi és más típusú mozgóképi szövegek olvasásában, tartalmuk és rejtett 

mondanivalójuk megértésében, 

• tanítsa és nevelje a tanulókat a tömegkommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára, 

• legyen segítségére a tanulóknak abban, hogy elsajátíthassák a hétköznapi életben előforduló kameraelőtti 

viselkedési normákat, 
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• fejlessze a tanulók mozgóképi kifejezőképességét és kifejező kedvét, segítse őket személyes és árnyalt 

audiovizuális üzeneteik megfogalmazásában, 

• segítse a tanulókat abban, hogy a magyar nyelvű kultúra részeseivé, aktív alakítójává válhassanak. 

 

Fejlesztési feladatok 
1. Megismerő-, befogadóképességek, készségek 

1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képességek – motoros készségek 

1.2. Ismeretszerzési képességek, készségek – tanulási képességek, készségek – térbeli tájékozódás 

1.3. Kommunikációs képességek, készségek 

2. Kreativitás 

2.1. Alkotóképességek, készségek 

2.2. Problémamegoldó képesség, készségek 

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás 

Legyen képes 

• Közvetlen környezetben szerzett anyag-, forma-, tér- és színélmények megérzésére, tudatosítására 

• A tér és az idő összefüggéseinek megértésére 

• A közvetlen környezet tárgyainak, e tárgyak anyagainak, szerkezeteinek, működési törvényszerűségeinek 

ismeretére (konstrukciós érzék) 

• A forma és a szerkezet egységének érzékeltetésére saját alkotásán keresztül 

• A grafikai, festői és modellező munka és a kreatív alkotómunka összefüggéseinek megérzésére 

• Az anyaghasználatban, a formaalakításban, a térszervezésben, a komponálásmódban és a kifejezésmód 

tartalmában megjelenő esztétikai értékek felismerésének képességére 

• Szerezzenek jártasságot egy kézműves technikában az eszköz nélküli és a kéziszerszámmal végzett 

anyagalakításban 

• Egyszerű használati tárgyak, terek egyre önállóbb megtervezésére, modellezésére, esetleg kivitelezésére 

• A vizuális jelenségek emberi tartalmának tudatosítására 

• A műalkotásokban felfedezett esztétikai értékek egységének megérzésére, tudatosítására 

• Az emberi történelem első három korszakának (őskor, ókor, középkor) és ezek fő kulturális értékeinek 

(építészet, tárgykultúra, szobrászat, festészet) ismeretére 

• Ismerjenek konkrét műalkotásokat, a legjelentősebb alkotókat, műalkotások készítésének technikáját 

• A művészetről és konkrét művekről kifejteni véleményüket, ezt indokolni 

• Ismerjék a magyar népművészet tárgyi és ehhez kapcsolódó szellemi néprajzát 

Témakörök – tananyag (tartalmazza a Tematikai egység anyagát) 

1. Vizuális nyelv és problémafelvetés 

• a mindennapi élet során felmerülő vizuális problémák megbeszélése, tanulmányi séta 

• megfigyelési, tapintási, képzetépítési gyakorlatok végzése, ismeretek összegzése 

• saját alkotások elemzése és értékelése 

• vizuális problémák 

• az anyag-forma-tér-kompozíció kérdései 

• a tér és az idő 

• az állókép és a mozgókép kapcsolata 

• az alkotás és befogadás, az érzéki és gondolati megismerés egysége 

• betűírás, ábrázolási rendszerek 

2 Természetszemlélet 

• a megfigyelések, a saját egyéni élmények által szerzett tapasztalatok feldolgozása, plasztikai, grafikai, 

festői eszközökkel; valamint a térépítés és a tárgyformálás eszközeivel 

• a természetelvű szemlélet megalapozása 

• a világ leképzése 

• a természetes és mesterséges formák kapcsolata 

• a tudományos és művészeti megismerés egysége 

• a látvány mögötti mélyebb létrétegek feltárása 
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3. Kreatív alkotótevékenység 

• egyéni és közös tapasztalatok továbbgondolása, önálló jelteremtés olyan grafikai, festői, plasztikai, mo-

dellező és tárgykészítő munka, melynek során az egyéni kifejezés dominál, a gondolatok és az érzés egy-

sége érvényesül 

• az önmagunk képére formált világ 

• a személyiség alkotómunka által történő kiteljesedése 

4. Képolvasás, tárgyelemzés 

• a képző- és iparművészeti, valamint a mozgóképkultúrához tartozó műfajok és kifejezésmódok megisme-

rése 

• képolvasás (művészettörténet, műelemzés, tárgyelemzés) 

• környezetkultúra, makro- és mikrokörnyezet 

• iparművészet, képzőművészet, filmművészet, médiaismeret 

• informatika, a számítógép, mint vizuális információhordozó 

• népművészeti ismeretek 

 

A kerettanterv a művészettörténet évfolyamonkénti tananyagának eloszlásán módosított. A XIX. – XX. 

század, illetve a kortárs művészet megismerése igen fontos, így a 8. évfolyam végére nagyobb léptekben, más 

felosztásban tárgyalja a művészettörténetet.  

 

Fejlesztési feladatok - média 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret a mozgóképi szövegértés fejlesztését és a média társadalmi szerepé-

nek, valamint működésmódjának a feltárását célozza. Ez az audiovizuális írás-, olvasástudás alapjainak az elsajá-

títását és a kritikai médiatudatosság fejlesztését jelenti. A médianevelés olyan képesség- és személyiségfejlesztő 

eszközrendszer, amely szükséges ahhoz, hogy az állampolgárok az információrobbanás és a modern piacgazda-

ság korában ténylegesen tudjanak tájékozódni és választani. Mivel a média erősen meghatározza, hogyan gon-

dolkodjunk a világ dolgairól, s hatása vetekszik a hagyományos szocializáció ágenseivel – a családéval és az 

iskoláéval –, a mozgókép- és médiaoktatás a demokráciára nevelésnek és olyan értékek elsajátításának az iskolá-

ja, mint a másság elfogadása, a kritikai gondolkodás vagy a tudatos választás képességének a fejlesztése. A moz-

góképkultúra és médiaismeret oktatása során a tanulók felkészültséget szereznek a különböző médiaszövegekkel 

kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és olyan módszereket sajátítanak el, amelyek segítik őket 

abban, hogy nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat. 

1. Megfigyelés 

• A közönség médiafogyasztási szokásainak tanulmányozása megadott szempontok alapján, az eredmények 

lejegyzése. 

• Az emberek viselkedésének megfigyelése a valóságban és a filmeken, illetve a televíziós műsorokban 

megadott, majd a tanulók által önállóan javasolt szempontok alapján. Azonosságok, eltérések regisztrálá-

sa, azok lejegyzése. 

• Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és konfliktusviszonylatok felismerése, megfigyelése a 

médiaszövegekben. Lényeges információk, tények azonosítása. 

2. Ismeretszerzés 

• Mozgóképi szövegek felidézése (elmesélése, illetve lejegyzése), a mozgóképi memória működtetése. 

• Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tanári előadásokból, statisztikai táblázatokból, lexikonból, 

könyvtárból, Internetről. 

3. Kommunikáció 

• Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése, mozgóképolvasás 

• Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok alkalmazása, mozgóképírás. 

• Egyszerű (időben és térben egybefüggő) cselekmények képsorozatokkal történő megjelenítése, tagolása. 

• Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megtervezése az életkornak megfelelő 

szinten (story-board, animáció, interjú). 

4. Értelmezés, elemzés, tolerancia 

• Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt emberi kommunikáció értelmezése, kifejtése élőszóban és 

írásban. 

• Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a mozgóképi szövegkörnyezetben. 

• Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt egyszerű (teret és időt formáló) képkapcsolatok értelmezése 
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élőszóban és írásban. 

• Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt kép-hang kapcsolatok értelmezése élőszóban. 

• Vita a média használatával kapcsolatos megfigyelések alapján a média társadalmi szerepéről, működés-

módjáról 

5. Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység 

• Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

• A lényeg kiemelése írott, látott és hallott szövegekből. 

• Mozgóképi szövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfogalmazása a szöveg keletkezésének 

hátteréről, a közlő (szerző, médiaintézmény) szándékairól. Érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen. 

• Önismeret, együttműködés, választás, tolerancia, alkotásra való beállítódás 

6. Saját médiahasználati szokások kritikus megfigyelésére alapozó tudatos mű- és műsorválasztás. 

• A művekben, műsorokban megjelenő konfliktusok, viselkedési módok és megoldások tudatos-kritikai 

elemzésén, illetve a valóságismereten alapuló szerepjátékok, szövegképzési gyakorlatok. 

• Egyszerű mozgóképi szövegek létrehozásának előkészítése és azok kivitelezése 

 

Múzeumlátogatás 

Megismertetjük a gyerekeket a legfontosabb gyűjteményekkel, múzeumokkal (hisz Zuglóban is sok mú-

zeum van) 

Így a művészettörténet és a néprajz tanulása is élményszerűbbé válik. Érdemes feladatokat szerkeszteni, 

vagy a múzeumok által összeállított feladatsorokat a gyerekekkel kitöltetni. Ezekkel könnyebben feldolgozható a 

kiállítások anyaga. 

Technikák 
A kerettanterv előírása alapján külön kell foglalkozni a technikákkal, ezek elsajátításával, hogy minél 

jobban, érzékletesebben tudják kifejezni magukat a tanulók. 

Grafikai, festészeti, szobrászati, sokszorosító eljárások megtanulása, alkalmazása készség szinten. 
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5–6. évfolyam 
 

A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti sze-

lekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő és sze-

mélyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos mélyítése lehető-

séget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre nevelés feladata a 

vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus 

személyiségfejlődéshez nagyban hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti 

a másokért való felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. A módszerek és munkaformák sokszínű-

sége lehetőséget teremt a tanulás tanításának hatékony elősegítésére is. A forma és rendeltetés összefüggéseinek 

vizsgálata által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony, önálló tanulás módszerei, a rekonstruáló és konstruá-

ló képességek fejlesztésével a kreatív problémamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú távon a kezdemé-

nyezőképességet és a vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A tervezés során kibontakozik a természettudományos 

és technológiai kompetencia, és előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság lehetőségeinek vizsgála-

ta is. A vizuális kommunikáció területén a kép és szöveg lehetséges kapcsolatainak feltárása az anyanyelvi 

kommunikáció fejlesztésének is terepet biztosít, a gyakorlati feladatok lehetőséget teremtenek a digitális kompe-

tencia mélyítésére. A médiatudatosság kialakítása kiemelt fejlesztési cél, például a reklám hatásmechanizmusá-

nak elemzésével út nyílik a kritikus, értelmező gondolkodás és aktív állampolgárság megalapozására. 

A vizuális kultúra részterületei közül az 5–6. évfolyamon nagyobb arányban szerepelnek a „Kifejezés, 

képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a megjelenő művészettörténet tananyagával bővül-

nek a fejlesztés követelményei. Ehhez hasonló a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek 

aránya is, hiszen az alsóbb iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épí-

tett környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a szociális és 

állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmai 

a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak jelen. 

 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alkotó folyamat-

ban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása a kifejező alkotások-

ban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjelenítése 

különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett tapasztalatok al-

kalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, megjelenítése különböző mére-

tű és formájú felületeken való komponálással. Önálló vélemény megfogal-

mazása saját és mások munkáiról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) cél-

irányos megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli helyzet, arány, plasztici-

tás, színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző 

technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, min-

tázás, konstruálás). 

− Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az 

adott valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének képi 

igényű nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, vegyestechni-

ka). 

− Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, jelenség, 

hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az előhívott impresz-

sziók megjelenítése síkban, térben, időben. 

− Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött személyes tartalmak 

Magyar nyelv és irodalom: 

a műélvezet megtapasztalá-

sa. 

 

Matematika: pontos megfi-

gyelés, lényegkiemelés. 

 

Ének-zene: zenei élmény 

feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: dramatikus 

improvizációk irodalmi, 

képzőművészeti, zenei 

művek alapján. 
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megjelenítése a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek 

felhasználásával (pl. színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installá-

ció talált tárgyakból, fotó). 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, színharmónia, 

színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, komplementer, méretarány. 

 

 

 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A 

vizuális nyelv alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás 

útján szerzett élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján 

az azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak felismeré-

se. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, plaszticitásának 

és szín- és fényviszonyainak megfigyelése és ábrázolása. A legjelentősebb 

művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb 

műtárgyain és szimbolikus tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő 

szakaszába ágyazottan. A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz 

való viszonyának értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és má-

sok munkáiról. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, kémiai, 

földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy vizuális látványban, fel-

használva megadott művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

− Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatá-

rozott művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, al-

kotó felhasználása által síkban és/vagy térben. 

− Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori egyiptom, ókori görög 

és római, romanika, gótika, reneszánsz, barokk) stílusjegyeinek 

elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. 

műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség) szerint. 
− Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, fotók, fil-

mek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) szöveges leírása, a vizuális köz-

lés köznapi és művészi formáinak azonosításával. A leírás alapján személyes 

feldolgozások megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. festés, plasztika, 

parafrázis, intermediális: pl. fotográfia, kinetikus, installációs, environment, 

eseményművészet) a tárgyalt művészettörténeti korszak inspiráló felhaszná-

lásával. 

Természetismeret: Az emberi 

test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: tör-

téneti korok, korszakok. 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

szemléletének megtapasztalá-

sa. Könyvtárhasználat. 

Ének-zene: zenetörténeti és 

zeneirodalmi alapismeretek a 

befogadói hozzáállás fejlesz-

tése céljából. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrendszer, kompozí-

ció, képkivágás, képsík, képi és optikai helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, 

forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert 

szín, kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 
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Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek tudatos felisme-

rése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett élmények feldolgozása. Megfi-

gyelt jelenség látványelemeinek megnevezése. Események, történések elmondása, 

részekre bontása, a jellemző fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített megjeleníté-

se. Természettudományos és technikai megfigyelés és gondolkodás fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy mozgóképi példák alapján, a 

mozgássor fázisokra bontása (pl. mozgókép „kikockázása”). A mozgás meg-

jelenítése vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-animáció, optikai játékok: pör-

getős füzet, zootrop szalag). 

− A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az épített környezet (pl. 

épület, település, híd) időbeli folyamatainak, változásainak (növekedés, pusz-

tulás, fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, rozsdásodás) megfigyelése, 

modellezése (pl. hószobor, anyag változása kitéve az időjárásnak) személye-

sen választott cél érdekében (pl. emlékek felidézése, napi tevékenység terve-

zése). A folyamatok dokumentálása, ábrázolása saját készítésű fotókkal, ké-

pekkel, szöveggel. 

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, 

cselekmény kezdő- és vég-

pontja, cselekményelemek 

sorrendje. 

Természetismeret: mozgás 

és idő változása; ciklikus 

jelenségek. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az 

idő ábrázolása vizuális 

eszközökkel. 

Dráma és tánc: Mozgásfo-

lyamatok, mozgássor. 

Informatika: adatok csopor-

tosítása, értelmezése, táblá-

zatba rendezése, használata. 

Matematika: változó hely-

zetek, időben lejátszódó 

történések megfigyelése, a 

változás kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, folyamat, fázis, valós 

idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák értelmezése. Tá-

jékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló 

megjelenések: jel, alaprajz, térkép értelmezése. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A legfontosabb vizu-

ális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata. Képi utasítások 

követése, illetve ilyenek létrehozása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás létrehozása az előzetesen 

értelmezett képi utasítások (pl. műszaki berendezések üzembe helyezése, 

tárgyak összeszerelése, Lego) tanulmányozásának segítségével. Az utasítás 

kipróbálása, ellenőrzése, a visszacsatolás után módosítás a felmerült prob-

lémák alapján. 

− A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, szimbólumok (pl. 

tájékozódás, közlekedés, cégérek, parancsikonok, attributumok) gyűjtése, 

értelmezése. A közösség számára fontos, nem vizuális jellegű információk 

(pl. események, időpontok, tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, di-

rekt jellé (pl. piktogram, jelzőkártya) alakítása, használatba helyezése (pl. 

ismert útvonal rajzán vizuális jelzések kialakítása). 

Természetismeret: Tájékozó-

dás természetes és épített 

környezetben; technikai esz-

közök működésének megfi-

gyelése. Jelek, jelzések felis-

merése és értelmezése. 

Földrajz: tájékozódás, térrajz, 

útvonalrajz, térképvázlat. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya. 

Ének-zene: zenei olvasás és 

írás: kotta. 

Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása. 

Matematika: Tájékozódás. 

Objektumok alkotása. 

Rendszeralkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktogram, embléma, 

ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú jártasság dramati-

kus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző beszédmód 

eszközeinek alkalmazása. A szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle 

beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalmazása. Kép és 

szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a jelentésmódosulások megfigyelésé-

nek céljával. A különböző kommunikációs felületeken megjelenő reklám hatásme-

chanizmusának értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a sze-

mélyes preferenciák érvényre juttatásával. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. plakát, képre-

gény) után, az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üzenet je-

lentésváltozásának megértése céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. 

adott kép szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szövegek különböző 

képekhez rendelése). 

− Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus játék), szabad 

asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek kapcsán. 

− Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, kitűző, hűtő-

mágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a reklámkészítő szándéka és 

kifejezésmódja közötti összefüggés alapján. 

− Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalma-

zott grafikai feladatként (pl. DVD-borító, képernyővédő, arculati elem), 

vagy képgrafikaként. 

− Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, csomagolóanyag, 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya. 

Ének-zene: zenei stílusok és 

formák. 

Dráma és tánc: nem verbális 

kommunikációs játékok. 

Informatika: 

multimédiás dokumentumok 

előállítása kész alapelemek-

ből. 
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termékcimke) tervezése, kivitelezése szabadon választott technikával (pl. 

digitális képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben), a reklám 

hatásmechanizmusának tudatos használatával.  

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, reklámhordozó, 

reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, fikció, vizuális és verbális 

sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

 

 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek megnevezése. 

Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri helyzetének megállapítása. Környezet-

alakítás egyszerű eszközökkel. Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakí-

tás. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, 

térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek állékonyságának (statiká-

jának), teherbírásának megfigyelése. Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített 

környezetének vizsgálata értelmezés céljából, meghatározott szempontok alapján. 

Változatos anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés során.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. védelem, szak-

ralitás, figyelemfelkeltés, emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel 

(pl. rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal 

(pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, talált tárgyak) történeti korok leg-

fontosabb alátámasztó-teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. 

gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) lehetőségeinek, illetve alaprajzi 

elrendezéseinek megfigyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás se-

gítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. 

tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban.  

− A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, szerszám, jármű, 

szerkezet, öltözék, hangszer), épületek (pl. lakás, pályaudvar, templom, 

iroda, istálló, garázs, víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma 

és rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az összegyűjtött 

információk alapján. 

− Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, áttervezése, modellezése meg-

határozott célok érdekében (pl. álcázás, transzparencia, figyelemfelkeltés, 

megváltozott környezeti hatás: árvíz, hó, napfény, közösségi esemény) a 

történeti korok, európai és Európán kívüli, illetve a modern társadalmak 

tárgyi környezetéből hozott példák elemzéséből származó tapasztalatok 

alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: tör-

ténelemi korszakok. 

Természetismeret: Az ember 

hatására bekövetkező változás 

a táj képében. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

létmódja, szemlélete. Könyv-

tárhasználat. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tervezés, anyagalakítás. 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges 

elemek megőrzésével. 
A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak tulajdon-

ságainak vizsgálata. 

Geometriai modellek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, funkció, alátá-

masztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola, térmodell, 

térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézmű-

ves technika, sorozatgyártás, design. 
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Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A különböző anya-

gokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. Tárgyak, épületek, műalkotá-

sok, természeti látványok megfigyelése, leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető manuális készsé-

gek működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek értelmezése. A 

közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken a forma, a rendeltetés és a 

díszítmény kapcsolatának megértése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, visele-

tének, és kézműves tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen 

vagy helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). 

− A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves technikával 

(pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, papírmerítés) készített 

tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, játék, kisbútor) létrehozása, meghatá-

rozott tulajdonos (pl. adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy 

funkció (hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság lehetőségeinek 

figyelembevételével. 

− Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és kivitelezése 

különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, geometrikus motívumok) gyűj-

tése, megfigyelése, tanulmányozása után, oly módon, hogy a díszítmény 

összhangban legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, il-

letve az alkotó személyes közlési szándékával. 

− Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák (pl. Európán 

kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus tárgyainak, épületeinek felismeré-

se és elemző vizsgálata.  

Hon- és népismeret: család és 

lakóhely, falvak és városok. 

Magyar nyelv és irodalom: 

népköltészet. Könyvtárhasz-

nálat. 

Természetismeret: környezet-

tudatosság, fenntarthatóság. 

Ének-zene: népzene. 

Dráma és tánc: népszokások. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: hagyományos foglalkozá-

sok, szakmák. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alap-

anyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszítmény, motívum, forma-

ritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az 

alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai barlangrajz), ókori egyip-

tomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa, Zikkurat – Úr, karnaki Ámon-templom), 

faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok szobor, Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. 

Tutenchamon arany halotti maszkja), az ókori Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. 

Fáraó vadászaton – thébai falfestmény), az ókori görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, 

Erektheion; Pantheon), ókori színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és római emberábrázolás (pl. delphoi 

kocsihajtó, Szamothrakéi Niké, Laokoón-csoport, római portré szobor), korakeresztémy és bizánci templom (pl. 

Santa Sabina, Hagia Sophia), népvándorlás kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), 

románkori és gótikus templom, székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i székesegy-

ház, nyírbátori református templom), Magyar Szent Korona és koronázási palást, épületdíszítő és oltárszobrok a 

középkorból (pl. V. Stoss), gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus üvegablak (pl. chartres-i 

katedrális üvegablakai), reneszánsz és barokk palota és kastély (pl. Palazzo Farnese, chambordi kastély, versail-

les-i palota, fertődi Eszterházy-kastély), a reneszánsz és barokk mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da 

Vinci, Raffaello S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb 

és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben 
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megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemlélte-

tésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem 

kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, 

hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az 

esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a po-

pulárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból 

származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák mutassák be az adott tananyagot. Fontos 

továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a 

kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két  

évfolyamos ciklus 

végén 

− A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó 

tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 

− Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a 

képalkotásban. 

− Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és 

egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 

− A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját 

jelzésrendszerek kialakítása. 

− Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és 

alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

− Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű 

következtetések megfogalmazása. 

− Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység 

során. 

− Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

− A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

− Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés 

pontos megfogalmazása. 

− Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 

− A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

− Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

6. évfolyam végén a minimum követelmény 

• néhány alkotás (festmény, grafika, szobor, tárgy, épület, plakát) szóbeli összehasonlítása formai jegyek 

alapján 

• szomorú vagy vidám hangulatú látványélmény megjelenítése festéssel 

• ismerje a festészet, a szobrászat és a grafika műfaji sajátosságait 

• a látott műalkotások közül legalább három felismerése, megnevezése 

• ismerje az alkotás létrehozásának folyamatát 

• ismerje a tanult technikák lényegét 

• legyen jártas a tanult technikák egyikében 

• saját elképzelésű tárgy értelmes megrajzolása elől-, fölül- és oldalnézetben 

• építészeti rajz készítése 

• közérthető információs tábla készítése betű és kép felhasználásával 

• legyen képes eligazodni a környezet fontos, elvont vizuális információiban 

• a különböző tárgyak sajátos magyarázó rajzainak helyes értelmezése 

• adott felületen egyenletes tónus létrehozása grafikai eszközökkel, festéssel 

• a témának megfelelő szerkezet és forma kiválasztása 

• legyenek tudatos szempontjai a fogyasztói döntésekhez 

• egy kézműves technika elsajátítása 
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7–8. évfolyam 
 

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, illetve vi-

zuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti nevelés kulcskompetencia 

fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E megismerési folyamatban különösen fontos szerepet nyer, 

hogy a tantárgy nem csupán a megfigyelés, értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja 

teljesíteni ezt a feladatot, hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat létrehozó, 

szorosan kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen fontos, mert az alkotófolyamat 

során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló tanulás támogatásának is megteremti a lehetőségét, 

továbbá ez az összetett megismerési és fejlesztési folyamat fokozottan segíti az önismeret és önértékelés képes-

ségének a fejlesztését, ennek segítségével ebben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az 

adott tantárgy és a pályaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a vizuális neve-

lés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így továbbra is nagyban segítheti a testi, 

lelki egészség megteremtését és fejlesztését. Mivel a vizuális kultúra tantárgy hagyományosan erős kultúraköz-

vetítő szerepben van, így a történeti korok művészetének megismerése erősítheti a nemzeti öntudatot, illetve a 

történeti példák esztétikai preferenciái a szociális kompetenciák fejlesztését is támogathatják. A vizuális kultúra 

tantárgy kevéssé hagyományos, azonban szükség szerint korszerű tartalmai a képzőművészeten kívül a vizuális 

kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra, amelyek határozott célul tűzik ki a médiatudatosság fejlesztését, 

illetve a fenntarthatóság, környezettudatos szemlélet erősítését. 

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes érdeklődését és szükség-

letét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Ki-

fejezés, képzőművészet” részterületnek a modern művészet és kortárs kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak 

fontosabb, kiemelt szerepet, míg a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet 

összegző jellegű megközelítését és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul.  

A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés segít-

ségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a mozgóképkultúra és médiaismeret 

bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési követelményei is itt jelennek meg, külön tematikai egysé-

gekben (lásd a vizuális kommunikáció tematikai egységei után). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak megfigyelése és kifejező 

ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az 

alkotó-tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotá-

sokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési szándéknak meg-

felelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A kifeje-

zésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes gondolatok, érzelmek vizuá-

lis megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló 

vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldolgozása színes 

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, ve-

gyes technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző áb-

rázolási rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.  

− Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizuálisan értelmez-

hető megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által síkban, térben, 

időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítés-

sel, talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs technikával). 

− Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készíté-

se (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm megjelenítés, sík alkotás térbe-

livé alakítása, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 

műfajváltás, idő és karaktercserék). 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális közlésformák, a 

műelemzés verbális módsze-

rei. 

Ének-zene: A zenei és vizuá-

lis élmények kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

Dráma és tánc: jelenetek, 

mozgások, összetett mediális 

művészeti hatások élményé-

nek feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, vonalritmus, 

formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, mozgásfázisok, fotókollázs, mon-

tázs, vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek megkülönböztetése a mű-

elemzés során. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális és képi 

elemzése. A vizuális kifejezés eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó felada-

tokban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak árnyalt 

megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, színkontrasztok, felületi 

hatások felismerése, kifejező szerepük értékelése műalkotások tematikus elem-

zésén keresztül. A megfigyelt jelenségek, műalkotások formai és színviszonyai-

nak értelmezése vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészet-

történeti stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és szim-

bolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és má-

sok munkáiról. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, mű-

vészettörténeti korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. század irányza-

tai) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoporto-

sítása (pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. 

mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

− Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális megjelenítés adott 

témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, szorongás) a kortárs irányzatok pél-

dáinak felhasználásával (pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, environment, 

performansz/eseményművészet). 

− Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, fotók, 

filmek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) önálló elemzése a vizuális 

közlés köznapi és művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az 

elemzés eredményének, a következtetéseknek a bemutatása szöveggel és 

képekkel (pl. szöveg és illusztráció kapcsolatok létrehozása a szemléltetés 

érdekében). 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Idő-

meghatározás. Művészeti 

korstílusok és irányzatok kö-

tődése a társadalmi, kulturális 

háttérhez. Társadalmi témák 

vizuális megjelenítése. 

Magyar nyelv és irodalom: a 

művészeti ágak mellérendelt 

viszonyainak megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

Ének-zene: művészettörténeti 

és zenetörténeti összefüggé-

sek. 

Informatika: 
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Internetes portálok használata. 

Digitális prezentációk készíté-

se. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axonometria, egy irány-

pontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, 

képkivágás, síkbeli és téri helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, 

tónus, irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, 

szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, 

kortárs művészet. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata. 

Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. Idő-

beni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos használati uta-

sítások megfogalmazásával, kivitelezésével (pl. kitalált, „képtelen tárgy-

ról”) a különféle jelentésmódok, ábrázolások megfigyelésének céljával. 

− Nem vizuális természetű információk érzékletes megjelenítése egyezmé-

nyes jelzések használatával (pl. grafikonon, diagramon), és/vagy saját jel-

zésrendszer alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő működésének 

tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg és kép viszonya. 

Nyelvi és nem nyelvi kódok 

mindennapi közlési helyze-

tekben. Meggyőző kommuni-

káció. Ábrák, képek, illuszt-

rációk kapcsolata a szöveg-

gel. Szó szerinti és metafori-

kus jelentés. 

Matematika: Rajzolt, illetve 

tárgyi jelek értelmezése. 

Rendszeralkotás: elemek 

elrendezése különféle szem-

pontok szerint. Rendszerezést 

segítő eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok). 

Földrajz: a mindennapi kör-

nyezetben előforduló jelek, 

jelzések, a jelekből álló in-

formációhoz kapcsolódó 

kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, (grafikon), 

(diagram). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, változások 

megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együt-

tes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmezhető megjelení-

tése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének értelmezése krea-

tív feladatmegoldás érdekében (pl. taumatróp fotokollázs technikával, raj-

zolt/fotózott zootróp-szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). 

− A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értelmezése, majd kreatív 

alkalmazása összetettebb feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott 

videoanyag készítése megadott fogalomból vagy fotográfiákból kiindulva), 

mely a médium sajátos (nyelvi) működésének felismerését célozza meg. 

Dráma és tánc: cselekmény, 

jelenet, feszültség, konfliktus, 

fordulópont; díszlet, jelmez, 

kellék, fény- és hanghatások. 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, epizód, 

helyszín, szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés; szerke-

zet, a cselekményt alkotó 

elemek, fordulatok, jelenet, 

konfliktus, feszültség, tető-

pont, fordulópont. 

Informatika: Egyszerű animá-

ciók. A hagyományos médiu-

mok modern megjelenési 

formái. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), retinális utóképhatás, 

a mozgás illúziója, animáció, képkivágás, nézet (gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, 

expozíció, lezárás, konfliktus, fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, változások 

megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együt-

tes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszo-

ciáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális kommunikáció 

különböző formáinak csoportosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, motívumok 

egységes egésszé szervezése új információközlés, alkotás létrehozása, 

különféle technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. fotó-

kollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” mozgóképi részletek 

„összeszerelésével”) érdekében. 

− A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a montázs néhány 

alaptípusának felismerése, összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illet-

Dráma és tánc: ellentét és párhu-

zam, a feszültségteremtés eszkö-

zei. 

Magyar nyelv és irodalom: a 

kompozíció meghatározó elemei; 

különböző nézőpontú elbeszélés; 

cselekmény, epizód, helyszín, 
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ve játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások, Rodriguez: 

Desperado, Lang: M – Egy város keresi a gyilkost) elemzése, összeha-

sonlítása kapcsán. 

szereplő, leírás, párbeszéd, jel-

lemzés; szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek; ismétlés, fokozás, 

párhuzam, ellentét; metaforikus 

jelentés; allegória, szimbólum; 

szórakoztató irodalom, filmes 

feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi szerkesz-

tés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-cselekményábrázoló és 

párhuzamos montázs. 

 

 

 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempontok alapján, 

olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek 

felismerése és megfogalmazása kreatív gyakorlatok tanulságaiból le-

vonva (pl. képek szóbeli leírásával, „közvetítésével” történő rekonst-

ruálással). 

− A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása, ösz-

szehasonlítása a különféle vizuális kifejező eszközök, médiumok tu-

datosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: Nyelvi 

és nem nyelvi kódok, mindennapi 

közlési helyzetek, meggyőző 

kommunikáció. A nyomtatott és az 

elektronikus szövegek jellemzői. 

Gyakori szövegtípusok. Ábrák, 

képek, illusztrációk kapcsolata a 

szöveggel. Információhordozók 

természete, kommunikációs funk-

cióival és kultúrájával. 

Informatika: Multimédiás doku-

mentumok elemei. Az információs 

technológián alapuló kommuniká-

ciós formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A hagyo-

mányos médiumok modern megje-

lenési formái. 

Matematika: Osztályozás. Rend-

szeralkotás - elemek elrendezése; 

rendszerezést segítő eszközök (pl. 

táblázatok). 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és közvetett 

kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, internet, gesztusnyelv, 

közlekedési tábla, térkép, plakát, képes forgatókönyv, fotográfia, mozgókép, (tech-

no) médium. 
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Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás fogalmának 

ismerete. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) 

szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a 

mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése. Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozott-

ság megszerzése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre ábrázoló és 

reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása és tudatosítása (pl. 

mobiltelefonnal rögzített képek vagy híradórészletek tanulmányozása 

alapján). A dokumentum és a fikció fogalmának magyarázata konkrét 

példákon keresztül (pl. Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel 

Magnezit).  

Magyar nyelv és irodalom; ének-

zene; dráma és tánc; vizuális 

kultúra: az elbeszélő, előadó 

kifejezési szándékának szubjektív 

nézőpontja. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 

 

 

 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az 

írott és az online sajtóban 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált textusok. A művek 

(irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, 

használatával kapcsolatos néhány fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kom-

pozíció) ismerete, helyes alkalmazása élőszóban.  

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) 

szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a me-

diális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó 

alapszintű tájékozottság megszerzése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, animációs 

filmek) megfigyelése és elemzése annak tudatosítása céljából, hogy melyek a fi-

gyelemirányítás, kiemelés eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közel-

kép, fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó beállítások tem-

pója). 

− Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak rendjének megfi-

gyelése, a nyomtatott és online sajtó szövegeinek megkonstruálása során alkal-

mazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. 

címrend, betűméret, tipográfia, szín és folthatások, tördelés, írott szöveg és képi 

illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, felnyíló/futó ablakok, hang-és képanya-

gok). 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma és 

tánc; vizuális kultúra: a 

hangsúlyozás, nyomaté-

kosítás eszközei a társ-

művészetekben. 

Informatika: a 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési 

formáinak megismerése, 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, tipográfia, törde-

lés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 
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Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a kihagyás, tér- és 

időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó konvenciók elfogadása. 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) 

szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a me-

diális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó 

alapszintű tájékozottság megszerzése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése és a mon-

tázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi ábrázolásban (pl. a cse-

lekmény folyamatosságának és ritmusának megteremtése, a mozgóké-

pi szöveg jellemző terének és idejének létrehozása, jelentésalkotás) 

kreatív gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés vagy történet terve-

zése és felvétele „kamerába vágott” technikával), az alpvető montázs-

típusok és megoldások kipróbálása érdekében (pl. lineáris, párhuza-

mos montázs, flashback, flash forward). 

− Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) összeve-

tésével a montázshatás általánosabb, emberi gondolkodást és kifeje-

zést jellemző értelmének tanulmányozása. 

Informatika: Digitális képek jel-

lemzőinek megismerése, minősé-

gének javítása. Képszerkesztő 

program használata. Műveletek 

képekkel: képszerkesztés, -vágás. 

Montázs készítése. 

Digitális hangformátumok. Az 

egyes formátumok közötti átalakí-

tás elvégzése. Hang vágása egy 

hangszerkesztő program segítségé-

vel. 

Magyar nyelv és irodalom; ének-

zene; dráma és tánc: időbeli és 

térbeli változások kifejezései kü-

lönböző eszközökkel. Könyvtár-

használat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok megfogalmazása. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigyelés és elemzés 

során. Egyszerű téri helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, 

épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák 

alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák 

alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő alkalmazása. Tárgyak, 

épületek felmérése, elemzése, értelmezése különböző szempontok alapján. Elemzé-

si szempontok megfelelő érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), tárgyalkotás 

(pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) a vizuális felmérésből, 

megismerésből származó elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) 

alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

− Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a toleranciáért, 

falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

− Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. 

védelem, álcázás) vagy más funkció betöltése (pl. használati tárgy-

ból személyes tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázo-

lás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját 

tervezés (pl. tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban, il-

letve az önálló tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az öt-

lettől a kivitelezésig. 

− A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a közvetlen 

környezetben. 

Matematika: Síkbeli és térbeli 

alakzatok. Vetületi ábrázolás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

Szükségletek és igények elemzé-

se, tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, tervezés 

szerepe, jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, eszközhaszná-

lat. Lakókörnyezet-életmód. Tár-

gyak, szerkezetek, rendeltetés. 

Biológia-egészségtan: Minőségi 

tulajdonságok megkülönbözteté-

se. Környezet fogalmának értel-

mezése. Helyi természet- és kör-

nyezetvédelmi problémák felis-

merése. Környezettudatos maga-

tartás, fenntarthatóság. 

Földrajz: védett hazai és nemzet-

közi természeti értékek. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, alaprajz, met-

szetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, vonalfajta, környezettuda-

tos magatartás, környezetvédelem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. Azonosságok és 

különbségek célirányos megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Tárgyak-

kal, épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző korú és típu-

sú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése különböző szempontok alap-

ján. Az építészet térszervező és tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. 

Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

−  Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti változást vagy 

a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető szempontok szerint (pl. 

anyaghasználat, funkció). 

− – Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést és tö-

megalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, térlefedések) 

szolgáló építészeti megjelenések összegzése a fontosabb építészettör-

téneti példák alapján. 

− Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető néprajzi 

tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) tárgykultúrájának 

(pl. épület, öltözék, használati tárgy) elemző vizsgálata és legfonto-

sabb jegyei alapján megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: épületek, 

használati és dísztárgyak megfi-

gyelése. 

Hon- és népismeret: Néprajzi 

tájegységek, nemzetiségek. Ha-

gyományos paraszti tárgykultúra. 

Földrajz: A természeti környezet 

és a kultúra összefüggései. Ma-

gyarország és a Kárpát-medence 

földrajza, kulturális régió. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

lakókörnyezet és életmód; tár-

gyak, szerkezetek, rendeltetése. 

Ének-zene: népdalok, hangszeres 

népzene. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és osztott 

(vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, dongaboltozat, 

keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropolisz, amfiteátrum, bazilika, 

palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, nép-

rajzi tájegység, kézművesség, ipari formatervezés, organikus építészet. 
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Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az 

alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház), 

romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. Goya, Munkácsy Mihály, 

Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin), 19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. 

Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok 

példái (pl. W. Gropius, F. L. Wright, Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. 

Duchamp, M. Chagall, S. Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb 

és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben 

megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák 

szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát 

nem kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, 

hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példákat mutatunk be. Ezekben az 

esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a 

populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból 

származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, 

hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs 

kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet 

alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai). 
 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az 

alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.  

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak 

megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 

értelmezése. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) 

tudatos használata az alkotótevékenység során. 

A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és 

formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező 

alapeszközeinek felismerése. 

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói 

szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése 

és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 

 

8. évfolyam végén a minimum követelmény 

• szabadon választott műalkotás önálló elemzése (a választás indoklásával) 

• a leggyakoribb érzéki csalódások ismertetése 

• ismertesse műalkotások és tárgyak alapján egy korszak stílusjegyeit 

• kompozíció készítése meghatározott témakörben, szabadon választott technikával 
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• tudja összefoglalni a tanult művészeti ágak legjellegzetesebb vonásait, ismerjen egy-egy kiemelkedő 

alkotást 

• jártasság a gyakorolt eljárásokban 

• tudjon készíteni magyarázó rajzot egyszerűbb mechanikus szerkezet (harapófogó, metszőolló) működésé-

ről 

• mennyiségi viszonyokat szemléltető ábra készítése 

• piktogram tervezése 

• leggyakoribb térábrázolási módok ismerete 

• tudja értelmezni a tankönyvek magyarázó ábráit 

• a tömegkommunikáció legfontosabb formáinak, jellegzetességeinek ismerete 

• jártasság tussal, rosttollal való munkában; rövid felirat készítése 

• az objektum és a környezet kapcsolatának ismerete egy példán keresztül (házmodellezés) 

• a művészettörténet nagy stíluskorszakainak és formajegyeinek ismerete egy-egy épület, tárgy példáján 

keresztül 

• többféle anyagalakítási, -szerelési eljárás ismerete 

• a mozgókép megjelenítési formáinak azonosítása 

• a képsor tagolásának, illetve felépítésének egyszerű módjai 

• az értelmezés elemi tudnivalói 

• ismerje fel a cselekmény és a történet közötti különbséget 

• a személyes érintkezés, illetve a technikai rendszerek közvetítésével történő kommunikáció megkülön-

böztetése 

• a mozi és a televízió hatásmechanizmusa közti különbség tudatosulása 

• ismerje fel a tömegkommunikáció néhány jellegzetes módszerét 

Médiaismeret minimum követelménye 

A tanuló rendelkezzen azon alapvető fogalmi bázissal (a mozgókép és annak természete; film és cselek-

mény; a mozgókép kifejező formái; kollázs-montázs; audiovizualitás; video; CD-ROM, DVD, internet, hálózat, 

web-oldal, média és mediatizált környezet, közszolgálati és kereskedelmi média; vizuális manipuláció; virtuális 

valóság, stb.), amelynek birtokában a felsőbb osztályokban elmélyítheti tudását 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Az 5 érdemjegy. Igen fontos értékelési szempont a tantárgynak, a tanuló órai alkotásai, a feleletek, írásbe-

li számonkérések és a gyerekek gyűjtő munkája, amire érdemjegyet kapnak a tanulók. 

Az eredményekben nagy eltérések lehetnek még egy-egy gyerek esetében is. Mindez nagyobb toleranciát, 

hosszabb kivárási időt és az életkori sajátosságok alapos ismeretét kívánja a tanártól. 

Az értékelésben főleg a pozitívumokat emeljük ki. Célunk az legyen, hogy az eltérő adottságú, különböző 

képességű tanulók valamennyien egyéni teljesítőképességük maximuma felé haladjanak az órák alkotó, sok 

egyéni szabadságot biztosító, derűs légkörben. 

A numerikus értékelést a témakörök vagy ezekből felépülő feladatsorok, logikai egységek végén végez-

zük el. 

Az értékelés ösztönző legyen, inspirálja a gyereket arra, hogy minél szabadabban fejezhesse ki gondolata-

it, érzéseit és ábrázolja azokat.Ösztönözni még a sikeres munkák kiállításával érhető el. 

Az órai aktivitás szintén honorálandó, különösen az egyéni vélemények, meglátások, sajátos kreatív ötle-

tek esetében. 

A médiaismeretben inkább a sokoldalú gyakorlati tevékenységet célszerű minősíteni, mint a tankönyvi 

szövegek szó szerinti visszaadását. (Természetesen, óráról órára is lehetséges a tanulói tevékenység értékelése, 

ám a tárgy jellegéből adódóan kevésbé tanácsos a hagyományos feleltetés.) 

A gyűjtőmunkát, a beszámolót, a kiselőadást jeggyel értékelhetjük. Az órán tanúsított aktív szereplés 

szintén jutalmazható. Az elméleti anyagból íratható dolgozat, amely – akár feladatlap, akár esszé formában – a 

legfontosabb tényekre, nevekre, fogalmakra kérdezhet rá. 

A média-téma színes, sok egyéni- és csoportfeladat megoldása nyomán sajátítható el megfelelően. A be-

számolókat, rajzokat, műsorterveket, újságelképzeléseket, logorajzokat, felméréseket külön érdemes értékelni. 
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Ajánlások értékelési eljárásokra 

Az értékeléskor a tanuló tevékenységét viszonyítjuk a tantervben rögzített célokhoz és követelmények-

hez. A minősítésnek többféle formáját lehet alkalmazni: szóbeli és írásbeli értékelést, valamint az osztályozást.  

A tanulók órai aktivitását, munkatempóját figyelő és a teljesítményt következetesen és differenciáltan ér-

tékelő tanár kedvet teremt a további munkához. A legnagyobb hatékonysággal az a tanár dolgozik, aki rámutat a 

teljesítmény pozitív és negatív oldalára is úgy, hogy a javítás módját is megjelöli. Az igyekvő, de kevésbé ügyes 

tanuló munkája még akkor is jó osztályzatot érdemel, ha a végeredmény kevésbé látványos és sikeres. Nem 

szabad csak a végső teljesítményre figyelni, és a tanuló pozitív viszonyulásának, igyekezetének figyelembevétele 

nélkül értékelni.  

Szóbeli értékeléskor nagy hangsúlyt adjunk az aktivitásnak, a szabad kísérletező kedvnek és az ötletes-

ségnek! Emeljük ki, hogy a jó ötletek elmélyült munkavégzés és gondolkodás közben születnek! Nagyon fontos, 

hogy az értékeléshez jó munkalégkört teremtsünk az osztályban, jó kapcsolatot és egészséges rivalizációt a tanu-

lók között. Túl gyakori ellenőrzésre és értékelésre nincs szükség, mert gátolja a szabad asszociációt és a tévedés 

szabadságát. Részfeladatokat szóban értékeljünk, és csak feladatsorokra, időigényesebb munkákra adjunk osz-

tályzatot! A munkavégzéskor feltétlenül ismerjék a követelményszintet, mely alapján a tőlük telhető legjobb 

megoldást és minőséget tűzhetik ki maguk elé.  

Lehetőséget kell adni a rosszul sikerült munkák javítására, mert ha érzik, hogy a tévedés korrigálható, ak-

kor nem vesztik el az alkotó kedvüket! Adjunk differenciáltan feladatokat a különböző képességű tanulóknak! 

Az egyszerűbb feladatokat a gyengébben rajzolók is sikeresen oldhatják meg, és ha értékeléskor dicséretet kap-

nak érte, az a későbbiekben még jobb teljesítményre fogja ösztönözni őket.  

Vigyázzunk azonban arra, hogy ne állítsuk túl alacsonyra a követelményszintet, mert a tartósan kisebb 

erőfeszítéssel is elvégezhető feladat érdektelenné teszi a tanulót. Az értékelés helyes stílusa pozitív irányba for-

málja a tanuló magatartását, motivál és fejleszti az önértékelést. Nem elég csupán az osztályzat értékét közölni a 

tanulóval, mert sok esetben nem tudja, hogy a kapott érdemjegy milyen minőségű teljesítményt jelent. Szükséges 

az érthető szöveges értékelés is, melyben érezhető a tanár segítőkész hozzáállása.  

Az értékelés módjai 

• egyéni korrektúra 

• szóbeli értékelés óra végén (a gyerekek saját és társaik munkáját értékelik, a tanár is értékel) 

• írásbeli - művészettörténeti, képelemzési dolgozat 

Az értékelés szempontjai 

• anyagismeret, anyaghasználat 

• formaalakítás, formaismeret 

• térépítés, téralkotás 

• színhasználat, színérzékenység 

• komponálás, egyensúlyteremtés 

• egyéni kifejezés 

• látvány-, környezet- és műalkotás-elemzés 

• Az érdemjegy tartalmazza 

• a létrejött produktum értékeit 

• a gyerek önmagához mért teljesítményét 

• művészettörténeti ismereteket 

• kiselőadásokat választott témából 

• versenyeken, pályázatokon való részvétel 

A továbblépés, az értékelés alsó határa a NAT minimum szint teljes, azaz 100%-ának teljesítése 

Taneszközök 

• Tanulói rajzfelszerelés 

➢ félfamentes, famentes rajzlapok 

➢ színespapír készlet 

➢ ceruza, radír, színes ceruzák, tus 

➢ kréta, filctoll 

➢ festék, tempera, ecset 



XXV. sz. melléklet MŰVÉSZETEK 5-8. évfolyam 

 VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

27 

➢ vonalzó, körző, olló, ragasztó 

➢ textilhulladék 

➢ műanyag flakonok, kartonok 

➢ sima füzet 

➢ tankönyv (a pedagógiai programban megnevezett elvek alapján 5-8. osztályig használandó), aján-

lott könyvek 

• Tanári, szaktantermi, szertári alapfelszerelések 

➢ rajzasztalok, rajztáblák 

➢ modellállványok, színes drapériák 

➢ kis- és nagyméretű mértani testek 

➢ természeti formák: száraz termések, gyökerek stb. 

➢ tárgyak és egyéb mesterséges formák 

➢ vízcsap és víztároló edények 

➢ rajz- és rajzlaptartó szekrények, polcok 

➢ diavetítő és vetítővászon 

➢ diasorozatok 5-8. osztályig 

➢ színes reprodukciók 

➢ tökéletesen elsötétíthető terem 

➢ lexikonok, képzőművészeti albumok 

• Fejlesztésre váró felszerelések 

➢ videó, videokazetták, videofelvevő 

➢ TV készülék 

➢ fényképezőgép 

➢ számítógép, CD lejátszó 

➢ Szemléltetéshez válogatott filmrészletek (videokazett) 

➢ videokamera vagy fényképezőgép  

➢ fejezetek a film történetéből 

➢ művészeti albumok 

Ajánlott tankönyvek 

Környeiné Gere Zsuzsanna-Reegnné Kuntler Teréz: Tér - forma – szín (Nemzeti Tankönyvkiadó 1979) 

A kerettanterv módosította a tantárgy témáját, a belépő MODULOK az óraszámokat, így TANKÖNYV-ként 

más könyv is használható. Egy-egy témakör kiegészítő tankönyve, az iskolai könyvtárban megtalálhatók. 

• László Enikő: Rajz (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993) 

• Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban (Veritas, Győr 1996) 

• Vadas József: Művészeti vademecum (Móra Könyvkiadó, 1994) 

• Kovács Károly: Népművészet (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993) 

• Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához (Tankönyvkiadó Bp., 1989) 

• Föld S. Péter: Jó játék a rajzfilm (Móra Könyvkiadó, 1987) 

• Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa (Apácai kiadó 2003) 

Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek a médiaismeret tanításához  

Boda Edit:  Médiakalauz I-IV.  

Honffy Pál: Képek, mozgó képek, hangos képek 

Herskó Jánossal: Filmórák, médiaórák I-II. 

Hartai László-Muhi Klára: Mozgókép- és médiaismeret. 1. Bp., Korona Kiadó. 2002.Tanári segédanyagok 

Hartai László: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Tanári kézikönyv. Bp., Korona Kiadó. 1998. 

A film krónikája. Bp., Officina Nova. 1995. 

Buldózer. Médiaelméleti antológia. Szerk. Ivacs Ágnes és Sugár János. Bp., 

Fordulópont, Jel-Kép, Új Pedagógiai Szemle, Filmspirál, Filmvilág, stb. 

Internetcímek: 

 www.c3.hu/~mediaokt/szaki:htm 

 http://irisz.sulinet.hu/media/konyvek-L.htm 

 www.oki.hu/rovat.php?rovat=Mozgokepkultura-melleklet 

 www.mediakutato.hu/cikk.php?i=4680=3 

 http://diafilm.neumann-haz.hu/ 

Módszerek 

http://www.c3.hu/~mediaokt/szaki.htm
http://irisz.sulinet.hu/media/konyvek_L.htm
http://www.oki.hu/rovat.php?rovat=Mozgokepkultura-melleklet
http://www.mediakutato.hu/cikk.php?i=4680=3
http://diafilm.neumann-haz.hu/
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• Az egyéni tevékenységen kívül gyakran alkalmazzuk a gyerekek által kedvelt csoportos tevékenységet, 

pl.: térplasztika-építés, közös nagyméretű képfestést, vizuális játékok, látványtervek megvalósításában. 

Meg kell őrizni mindvégig a derűs, játékos szabad alkotó légkört. 

• A frontális munkának az egyes témakörök, feladatok, feladatsorok irányító és értékelő szakaszában, a 

közös elemzések során van nagyobb szerepe. 

• A differenciálás az egyéni képességek, érdeklődés, aktivitás minél gondosabb figyelembevételét jelenti a 

feladatok mennyiségében, időtartamában, a minőségi követelményekben és az előrehaladásban. 

Tanulói tevékenység 

• rajzolás 

• festés 

• művészeti képek gyűjtése 

• önálló kutatómunka a könyvtárban 

• fotózás, sokszorosítás (különböző eljárások) 

• forgatókönyvírás 

• videózás, zenei és képi hangulatok összeillesztése 

• művészeti alkotások elemzése 

Más műveltségi terület tantárgyközi kapcsolatai 

Irodalom, anyanyelv 

• dramatizálás 

• megjelenített szövegek megfigyelése, vizuális jelentésközvetítés 

• fogékonyság az esztétikumra, az értékekre, a művészi hagyomány felismerése 

• irodalmi művek és a képzőművészet kapcsolata 

• képolvasás, műelemzés során a megfogalmazás módja 

Történelem 

• tárgyi emlékekkel való ismerkedés, múzeumlátogatás 

• a művészeti korok kronológiai sorrendje, történelmi háttér 

Biológia 

• tájak élővilágának, élőlényeknek esztétikumának értékelése 

• a növényi test felépítése és működése közötti összefüggés 

• természeti formák (csiga, gyökér, száraz termések stb.) szerkezete, részei, az ember felépítése, arányai 

Technika 

• a különböző modellek készítése, eszközök (olló, kés) használata, ábrázolások, ábrázolási rendszerek, 

műszaki rajz 

Matematika 

• szerkesztések, eszközhasználat (vonalzó, körző) 

Ének-zene-tánc 

• a különböző korok művészeteinek kapcsolata a képzőművészettel koronként 

Testnevelés 

• ritmus és térbeli tájékozódó képesség 

• mozgás megfigyelése, mozdulatok 

Versenyek: 

Kerülei és fővárosi versenyt is rendeznek 

Komplex rajzverseny – kölönböző technikák, (grafika, festés, formázás-szobrászat) különböző témák 

Művészettörténeti verseny – különböző korok évente a téma, írásbeli és szóbeli verseny 

 


