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MŰVÉSZETEK – VIZUÁLIS KULTÚRA (0+0+1+0 óra) 

A szabályozás szerint a gimnázium 9–10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 

11. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc, 

vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti el, hogy az adott 

órakeretből mely tantárgyakat és milyen arányban fogja tanítani. 11. évfolyamon a művészetek 

műveltségterület kötelező összes óraszámkerete heti 1 óra/évfolyam. Ennek megfelelően az 

iskola 11. évfolyamon a számára megfelelő jellemzőkkel ruházhatja fel a művészeti oktatását a 

megfelelő művészeti tantárgyak kiválasztásával, vagy akár komplex művészeti oktatásban 

gondolkodva alakíthatja ki a művészeti tantárgyak struktúráját a helyi tantervében. Ebből 

következik, hogy minden művészeti tantárgy, így a vizuális kultúra is heti 1 óra/évfolyamra 

készítette el a kerettantervét, ám annak felhasználása az iskola igényeinek függvényében 

értelmezendő. 

 
A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan 

értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások átélésében és 

értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez a cél a tanórai 

kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy 

jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és 

díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket 

körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. Ennek 

eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek 

szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra legjelentősebb 

képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a vizuális jellegű művészetek 

iránt, váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve a XXI. század művészeti jelenségeinek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület – a képzőművészet, a tárgy- és környezetkultúra, 

valamint a vizuális kommunikáció – képezi. A vizuális nevelés szempontjából a képzőművészet 

részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó képalkotással, illetve 

befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember tervezett tárgyi és épített 

környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig a képekben, gyakran kép és szöveg egységében 

megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotást tartalmazza. E részterületek tartalmi elemei 

különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A NAT 

alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen 

tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók 

ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő szinteken 

játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotótevékenységen keresztül a kéz 

finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok alkalmazása, a vizuális 

médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának kialakítása. Mindez segíti a 

tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, 

szelektálásában, majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző 

képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához 
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is köthető mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világ vizsgálata, valamint a 

környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 

problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli, 

kísérletező, élményekben gazdag alkotótevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, ami mind az 

egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak motorja lehet. Lényeges elem mindezekben a 

motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás megteremtésére és a folyamatos 

önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a 

mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati 

feladatmegoldásokban kell megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a 

tanulók személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 

jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint 

önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik. 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, az általánosan 

alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 

legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 

figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra részterületein 

alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. Minden témakör 

tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat megadott tanulási 

eredményeire, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, minimális fogalomkészlet 

megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható követelményeit. A tematikai egységek és 

meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy 

tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének 

logikája mentén történő saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok 

figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, 

amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi 

tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása 

természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden fejlesztési 

szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, ugyanakkor a már 

bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében a fogalmak 

magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek és 

a tanulók fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a vizualitás, 

úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető információk 

feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, összehasonlítás, esetleg 

a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a digitális kor vizuális 

dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális információszerzés rutinja 

különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az 

információszerzést, hanem az információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti 

(például gondolattérkép, modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák 

megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési technikái 

más tudásterületeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, 

izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

Kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és 

használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A digitáliseszköz-

használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást gyakorol a kommunikáció 

domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és felelős 

használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és 
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a munka világában is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó 

megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, 

beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

Digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs formákat 

használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a digitális médiumok 

használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás 

érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak 

megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában 

készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és 

összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális 

technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra 

reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodás kompetenciái: A megismerési folyamatok fontos eleme a vizuális 

megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a magasabb szintű 

gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása során mind a szabad 

alkotásban , mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó gondolkodást gyakorolhatja 

a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az 

újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad 

asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amit a vizuális kultúra tantárgy tanulása a 

nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős 

mértékben képes fejleszteni. 

A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái: Az életkori sajátosságok változásával az 

identitás keresésének egy sajátos és izgalmas lehetősége a szűkebb, majd az egyre tágabb kulturális 

környezettel való ismerkedés. A vizuális kultúra tantárgy ezen belül bemutatja kulturális örökségünk 

bizonyos részeit, amelynek kapcsán egyrészt felhívja a figyelmet a közös értékeinkre és azok 

megőrzésének jelentőségére, másrészt a vizuális alkotásokkal való kapcsolat megalapozott értékítélet 

megfogalmazására ösztönöz. A kortárs képzőművészet fontos feladata, hogy a művészet sajátos 

kifejezési formáival hívja fel a társadalom figyelmét a kortárs problémákra, így a vizuális kultúra 

tantárgy sajátos, szokatlan megjelenésekkel is képes üzeneteket közvetíteni a körülöttünk lévő 

társadalmi és környezeti jelenségekkel kapcsolatban. Ugyanakkor – miután a vizuális kultúra tantárgy 

feladata nem csupán a kultúra és a magasművészet közvetítése, hanem a média és az épített, tervezett 

környezetünk vizuális szempontú vizsgálata is – e tartalmakhoz kapcsolódóan hatást gyakorol a 

társadalmi felelősség erősítésére is. 

Személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális kultúra 

tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és társas 

kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az 

önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi formák nagyobb 

esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához 

kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális 

kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos 

együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás 

megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos 

együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző 

szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, 

végül a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális kultúra tantárgy a 

Művészetek tanulási terület részeként, hagyományosan magába foglalja a műalkotások elemző 

vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. 

Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális 

örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. 

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 
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legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és 

díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. 

A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló 

lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a mindennapos 

kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az alkotó 

feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív megoldásokat 

kívánnak, a megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább a 

személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói kompetenciák 

fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas kezelését, az innovatív 

ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a helyzetek értékelését, majd a hatékony 

döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A csoportos feladatmegoldások (például 

projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a 

munka világában is szüksége lehet. 

  

Művészetek tantárgy a Lovassy László Gimnáziumban 

A Lovassy László Gimnáziumban a Művészetek tantárgy (kötelező) heti 2 óra/évfolyam 

órakeretének megosztása a következő: 

11. évfolyam: 

1 óra    MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

1 óra ÉNEK-ZENE VAGY VIZUÁLIS KULTÚRA  

(osztályonként érdeklődési körnek megfelelő csoportbontásban) 

 

A tanulók értékelése 

11. évfolyam: 

A gyakorlatorientált munkában az értékelés nem a szóbeli feleletekre helyezi a hangsúlyt, 

hanem a diákok által létrehozott gyűjtőmunkára, kutatásra és alkotó munkára.  

1. csoportmunka – vizuális problémák egymást segítő megoldása 

2. egyéni munka – gyűjtőmunka, feladatok számítógépes megoldása, alkotás 

3. versenyeken való szereplés – területi és országos versenyeken. 

 

Egy-egy tanítási, tanulási szakasz végén fél évkor, év végén minősítő értékelés történik, 

mely jelzi a tudás (ismeret, készség, képesség) szintjét. 

A tanulók alábbi otthoni munkáit értékeljük havonta legalább egy érdemjeggyel: 

 az órai vázlat kidolgozása; 

 könyvtári kutatómunka; 

 felsőbb évfolyamon   több héten át végzett  önálló alkotás. 

Az értékeléskor figyelembe vesszük a tanuló adottságát, szorgalmát.  

Az értékelés szempontjai: 

  egyértelmű és pontos vizuális ill. szóbeli megjelenítés; 

 a megfigyelés és a  megjelenítés mélysége. 
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A továbbhaladáshoz szükséges, hogy minden ellenőrzött munka minimum 50 %-os  

befejezettségi szinten legyen. A szóbeli megnyilvánulásnál kiderüljön, hogy a tanuló az 

alapvető fogalmakat, összefüggéseket ismeri.  

A jeles szint eléréséhez szükséges, hogy az ellenőrzött munkák nagyobb részénél az órai 

anyagot a tanuló alkotó módon tudja használni  

 

 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. 

A tankönyvek kiválasztásának elvei  

11. évfolyam: 

Egyénileg nem vásárolnak tankönyvet a diákok. 

A szemléltetést a gyakorlatorientált munkákhoz igazítjuk. 

Az iskola könyvtárába sikerült jó minőségű szakkönyveket beszerezni, tanárok, diákok 

használhatják ezeket. Rendkívül gazdag szemléltető anyag gyűlt össze az évtizedek alatt a 

médiatárunkban. VHS, illetve videó és fotó gyűjteményünk többszörösen lefedi a tanított anyag 

képigényét. Ezekhez a diákok is hozzáférhetnek. 

 

A tantárgyi óraszámok 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Művészetek Vizuális kultúra - - 1 óra - 

A pedagógiai program értelmében 11. évfolyamon azok tanulják ezt a tantárgyat, akik a 

„művészetek ének-zene” és a „művészetek vizuális kultúra” közül ez utóbbit választották. 

A témakörök és óraszámok meghatározása úgy történt, hogy ezt az intézményi 

oktatásszervezési specialitást is figyelembe vettük. 
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A helyi tanterv kerettantervi megfeleltethetősége 

Jelen helyi tanterv az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet alapján módosított 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet szerint az Oktatási Hivatal által 2020. tavaszán publikált kerettanterv alapján 

készült. 

 
A LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM SPECIÁLIS CÉLJAI 

 

A kerettanterv követelményeinek megfelelően az általunk kidolgozott tanterv foglalkozik 

népünk vizuális kultúrájának örökségeivel, a hagyományos népi kultúra értékeivel, az otthon, a 

szülőföld jellegzetességeivel, az európai és az egyetemes kultúra, a vizuális kultúra értékeivel, a 

különböző szokások (életmód, kultúra, vallás), hagyományok iránti nyitottság kialakulásával, a 

környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulás létrehozásával, a képi nyelv segítségével történő ismeret-és 

tapasztalatszerzéssel, információközléssel, a megtapasztalva-látva-lerajzolva tanulással, a cselekvéssel, 

alkotással való képességfejlesztéssel, valamint az önismeret kialakításával, a képességek feltárásával 

elősegített helyes pályaorientációval. 

Tantervünk fő törekvése a tantárgyakra, műveltségterületekre tagolt ismeretek, készségek, 

képességek célirányos összevonása, egységbe szervezése - a világot egységben és összefüggésben látó, 

arról egységben gondolkodó világkép kialakítása, olyan szemlélet létrehozása, mely elősegíti a 

természet, a mesterséges környezet, a társadalom és a szellemi szféra harmonikus kapcsolatát. 

Hozzájárul az értelmi, érzelmi, esztétikai, erkölcsi neveléshez, sokrétűségével biztosítja az alapvető 

ismereteket, a ráépítés, a továbblépés lehetőségét. Játékos, felfedező jellegű tevékenységrendszerével 

fejleszti az önálló ismeretszerzés, tanulás képességét, segíti az önművelés igényének kialakítását. 

 

 

11. évfolyam 

Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet kap, 

amely egyrészt komplex, esetleges kutatómunkát igénylő feladatok megoldásával lehet 

hatékony, másrészt az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló tanulás 

támogatásának is megteremti a lehetőségét. Továbbra is nagy hangsúlyt kap a kritikai 

gondolkodás, az önálló problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység 

fejlesztése, amely a felnőtté válás folyamatában jó előkészítése a hiteles társadalmi 

beilleszkedésnek.  

E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a „Kifejezés, Képzőművészet” 

fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe, míg a „Vizuális kommunikáció” és a „Tárgy- és 

környezetkultúra” fejlesztési követelményeinek aránya a korábbihoz képest némileg csökken. 

A tantárgy kultúraközvetítő szerepe továbbra is jelentős, ráadásul a sikeres érettségi vizsga 

fontos kritériuma az összegző, felhasználó jellegű tudás bizonyítása, így a művészettörténeti és 

művészetelméleti problémák, ismeretek összegző jellegű rendszerezése kiemelt cél. 

A gimnázium 11. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művészetek 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne 

a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai 

országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum 

mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott műalkotások befogadására, képes a vizuális 

események önálló feldolgozására, életkorának megfelelő szintű értelmezésére, ennek során a 

művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai megoldások közötti 

kapcsolódási pontokat azonosítani, többféle értelmezési kontextusban elhelyezni. A tanuló 

képes állóképi, plasztikai, mozgóképi és intermediális karakterű megjelenítésre. Képes 

makettek, modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló 

átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. Képes a 

média által alkalmazott álló- és mozgóképi kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat 
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használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak 

elhárítására. Képes továbbá az épített és természeti környezet értékelésére, kritikai 

megítélésére. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Képes arra, 

hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást 

kérjen. Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk 

megosztására. Problémamegoldó tevékenységét nagymértékben a függetlenség, a kreativitás és 

az innováció jellemzi.  

A 11. évfolyam céljai 

A mai társadalmi viszonyok között a „kor” követelményei szerint elengedhetetlen a 

modern képalkotó eljárások tanítása. A fiatalokat döntően ilyen hatások érik, az alkotások és 

tervezések döntő része elektronikus, digitális alkotás. Ahol ilyen képzés nem történik, ott a 

múltban gondolkodnak. Iskolánk célja a harmonikus személyiségfejlesztés. A múlt eredményei 

mellett a jövőre készítjük fel tanítványainkat. 

Feldolgozott témakörök és azok óraszámai 

 Óraszám 11. évf. 

 1 óra/hét  

(36 óra) 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelv 
12 óra 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 
12 óra 

Vizuális kommunikáció 

Újabb médiumokkal való 

kísérletezés 

12 óra 

Részletes fejlesztési célok és követelmények 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelve 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés 

során. A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti 

alkotások elemző feldolgozása során. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az 

alkotó feladatokban. A fotográfia műtípusainak, műfajainak ismerete és 

elemzése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− A fotó mint a technikai képalkotás alapmédiuma főbb 

sajátosságainak megismerése, megértése (pl. „feltáró” 

beszélgetések, elemzések Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, 

André Kertész műveiről megadott szempontok alapján). 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A 

fotografikus 

technikával rögzített 
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− A fotografikus látásmód, a médium sajátosságainak alkalmazása 

kreatív gyakorlatok során (pl. fekete-fehér és/vagy színes 

fotósorozat készítése digitális technikával megadott téma alapján, 

mint „Egy nap az életemből”, vagy „A lépcső”). 

− Technikai kép és szöveg kiegészítő alkalmazása komplex feladat 

kapcsán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika készítése saját 

felvételek átalakításával – manuális vagy digitális technikával –, 

majd a kép felhasználása saját névjegykártya vagy fejléces 

levélpapír, boríték tervezése során), elsősorban az alkalmazott 

fotográfia gyakorlati szerepének felismerése céljából. 

kép. Valóságábrázolás 

és hitelesség. 

Tömegtájékoztatás és 

demokrácia. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: A vizuális 

közlés verbális és nem 

verbális elemei. A 

nyelv, mint 

jelrendszer. Irodalmi 

emlékhelyek, alkotói 

életművek 

fotódokumentumai. 

 

Informatika: az 

internetes 

közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága és 

vizuális megjelenése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotográfia kettős természete: reprodukció és manipuláció/"ábrázolat", 

reprezentáció, fotogenitás, fotószerűség, „fotós látásmód”, 

műfaj/műtípus/stílus a fotóművészetben, arculatterv, tipográfia, 

(fotografika). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. 

Mozgóképi kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgókép műtípusainak, a mozgóképi kifejezés eszközeinek 

megértése és felhasználása. Mozgóképi közlés tervezése, megvalósítása 

irányítással. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− A mozgóképi kifejezés fontos állomásainak megismerése, 

lényeges összefüggések megértése (pl. a film létrejöttének tanár 

által segített, tanulói feldolgozása, adatgyűjtés, illetve referátum 

összeállítása) a sajátos, mozgóképi nyelv megértése érdekében. 

− A film audiovizuális kifejezési módszereinek megismerése 

kreatív, kísérleti szemléletű gyakorlatokkal (pl. a „mozdulatlan 

kép megmozdul”– fényjáték megvalósítása egyszerű megoldások, 

eszközök, technika alkalmazásával, mint „szendvicsdia”, 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Kultúra 

és tömegkultúra. A 

média funkciói. 

Nézettségnövelő 

stratégiák. Sztárok. A 

figyelemirányítás, a 

hangulatteremtés és az 
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diavetítők, lencsék, üvegdarabok, színezett fóliák többszöri 

módosításokhoz, videokamera-, projektor- és számítógép-

használattal, illetve hang hozzárendelésével a mozgóképhez). A 

figyelemirányítás, a hangulatteremtés és az audiovizuális 

értelmezés legfontosabb eszközeinek tudatosítása. 

− A kockánként beállított és felvett mozgókép alapsajátosságainak 

megismerése kreatív gyakorlatok során (pl. tárgymozgatásos 

és/vagy pixillációs technikával pár perces film készítése megadott 

témából, műből kiindulva – egy fotográfia, fényképsorozat, vers, 

novella, zene, hangmontázs, egy hangulatos köztér, vagy írásban 

megadott téma, cím alapján – hang, zene hozzárendelésével, 

illetve készítésével a mozgóképhez) az animációs technika néhány 

fontos lehetőségének feltárása érdekében. 

értelmezés 

legfontosabb eszközei.  

 

Ének-zene: a zene 

szerepe a médiában és 

a filmművészetben. 

 

Dráma és tánc: 

Mozgásos 

kommunikáció. 

Metaforikus 

kifejezőeszközök. 

Jellemábrázolás. 

 

Informatika: az 

internetes 

közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága és 

vizuális megjelenése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai képfajta; fénykép, mozi/film, videó, fénymásolás, hologram, 

pillanatkép/fáziskép, vetítés, a mozgókép sajátos (alap)eszközei, 

experimentális művészet, akció, Bauhaus, absztrakt film, VJ-kultúra, 

animáció, „kockázás”, tárgymozgatás, pixilláció, stoptrükk, történet, 

cselekmény, elbeszélés, kísérleti film, etűd, videoklip, (fényjáték), 

(„szendvicsdia”). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 

Bonyolultabb vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések tervezése. 

Idő- és térbeli változások megjelenítése. A technikai képalkotás 

lehetőségeinek ismerete és megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (képalkotó) módszereinek megismerése. 

Komplex audiovizuális közlés tervezése. Kortárs művészeti alkotások 

elemző feldolgozása. 



 

11 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Az egyik médiumból a másikba való átkódolás egyszerűbb 

lehetőségeinek kipróbálása kreatív gyakorlatok segítségével (pl. 

„vizuális zen”" létrehozása kotta „átformálásával” képpé, 

választott színes technikával) a mediális szemlélet kiterjesztése, a 

különböző médiumok közötti tartalmi, üzenetbeli összefüggések 

feltárása céljából. 

− A technikai képalkotás újabb, kísérleti megoldásainak 

felismerése, alkalmazása alkotó gyakorlatok során (pl. 

fotoelektrográfia készítése fénymásoló vagy szkenner 

használatával, mozgó tárgyak, illetve testrészletek másolásával és 

további elektronikus/digitális módosításával) a kortárs szemlélet 

erősítése érdekében. 

− A nem lineáris alapú média-szövegformák néhány formájának 

megismerése, alkalmazása kreatív felhasználás révén (pl. 

hipertextre épülő vagy hipermédia szemléletű művek tervezése a 

világhálóra), a kevésbé bejáratott, asszociatív alapú 

gondolkodásmódok gyakorlása és tudatosítása céljából. 

− Az interaktivitás alapműködésének megismerése, feltárása a 

mozgóképi szövegben tervezési feladattal (pl. interaktívan, 

többféle módon bejárható videofilm szinopszisának és story-

boardjának elkészítése), a kevésbé ismert, új mediális-művészeti 

technikák megfigyelése, alkalmazása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Nem 

lineáris szövegformák. 

Internetes 

szövegépítkezés, 

hálózati 

kommunikáció, 

internetes tartalmak, 

online életforma. 
 

Ének-zene: a zenei 

mondanivaló más 

művészeti ág kifejezési 

eszközeibe való 

átkódolása. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: hipertext. 
 

Informatika: 

Multimédiás 

dokumentumok. 

Viselkedési kultúra az 

online világban, a 

hagyományostól 

különböző médiumok 

megjelenési formái. A 

globális információs 

társadalom. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intermédia, kísérleti művészet, non-linearitás, hipertext, hipermédia, 

hálózati kommunikáció és művészet, interaktivitás, 

multimédia/hipermédia, új média és művészet, hibrid média, (posztmédia), 

(vizuális zene), (elektrográfia), („stop-motion” technika). 

 

 


