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Rajz - és Vizuális kultúra 

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.  

 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. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. Fontos cél továbbá a minél szélesebb 
körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül a kéz finommotorikájának fejlesztése. 

Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális 
kommunikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak, illetve az épített 
környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás tudatosságának 
fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható.  
 
 

 

Kompetenciaterületek 

 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  
A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 
formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 
fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A 
vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek 
keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására 
van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális 
kommunikációs formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, 
hogy segítse a digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás 
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képességeinek fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan 
hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget 
kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. 
Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és 
összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A 
digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a 
változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 
során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -
értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden 
problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens 
gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az 
egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős 
mértékben képes fejleszteni. 

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

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

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy 
leginkább a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és 
vállalkozói kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott 
helyzet rugalmas kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás 
érdekében a helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és 
döntést. A csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló 
kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is 
szüksége lehet. 

 

 

5. évfolyam 

Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott 
igény. A látott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő gondolkodásuk, 
hanem az információk szelektálásának képessége is megalapozható. Az objektív és szubjektív 
ítéletek között képesek különbséget tenni.  A valósághű ábrázolás igénye és a gyerek meglévő 
képességei közti eltérés vezethet az ábrázolási, alkotási kedv elvesztéséhez. A tantárgy 
tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció fenntartása. Ez a 
kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére számot tartó vizuális feladatrendszerben 
valósítható meg.  

Az 5. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  óraszám 
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 
reflexió 5 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 5 
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 
lehetőségei 5 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 
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Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 5 
Összes óraszám: 34 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 
Óraszám: 5 óra 

 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és 

vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az objektív 

és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti 
korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok megfogalmazásával. A 
tapasztalatok (pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés 
érdekében, eligazodás vizuális információk között) felhasználása az alkotás során is. 

− A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor, 
XVII-XVIII. század, XIX-XX. század) készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása 
(pl. történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, 
kifejezőeszközök használata szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás során.  

Fogalmak 
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok, 
stílus 

−  

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 
 Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
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− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 
ajánlott képanyag alapján; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 
vizuálisan megjeleníti; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 
történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív 
felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében 
többféle forrásból (pl. könyvtár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk 
gyűjtése és megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és csoportmunkában. 

Fogalmak 
vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 
helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  
− Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen használt 

médiumok (pl. fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) sajátosságainak, 
jellemző kifejezési eszközeinek (pl. használt képi és szöveges elemek aránya, mérete, 
kompozíciós elrendezések, képkivágások, színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, világos-
sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, nézőpont, kameramozgás, időbeliség) 
megismerése. A tapasztalatok adekvát használata érdekében információk, vizuális 
inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló 
lehetőségekre. 

− Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a 
közvetítendő tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő 
médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése 
ténylegesen, vagy annak rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális 
kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, 
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méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében 
egyénileg és csoportmunkában is. 

 

Fogalmak 
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, 
nézőpont 

Témakör: Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 
és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 
ajánlott képanyag alapján; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek (pl. 

kiterített tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított perspektíva) 
megfigyelése, megismerése, műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, középkori 
miniatúrák, Brueghel: Bábel tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső 
terei, Szent Péter-bazilika Kollonád). 

Fogalmak 
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális 
megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 

 

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 
Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 
többféle forrásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 
egyénileg és csoportmunkában is; 
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− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 
különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 
helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 
módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő 

művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, társadalmi probléma 
témájában ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális 
kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag 
tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám, animált gif). A feladathoz 
kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és a korábbi 
vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás 
során egyénileg és csoportmunkában is. 

Fogalmak 
kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés 
vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

 

 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. ünnepi és 

hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, divat változása) 
vizuális és szöveges feldolgozása, információk keresése és rendszerezése különböző 
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forrásokból (pl. könyvtár, internet, interjú készítése az érintettekkel, skanzen vagy 
helytörténeti kiállítás látogatása). 

− Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 
megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, értelmesen 
használható tárgy (pl. háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, telefontok, textil táska, 
tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) tervezése és létrehozása tudatos anyag és 
eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés, szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka). 

Fogalmak 
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, 
formaredukció, motívum, technológia 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Példák alapján (pl. különböző korban, kultúrában, stílusban készült építmények, terek) a 

közvetlen környezetben található valós terek, térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl. 
buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé) 
áttervezése, átalakítása megadott valós vagy játékos funkció megvalósítása (pl. 
biztonságérzet, figyelemfelhívás, otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A tervezés 
során kísérletezés és többféle ötlet felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési 
folyamat szöveges bemutatása egyénileg és csoportmunkában is. 

− A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok jellemző 
építészeti stíluselemeinek megismerése, felismerése a klasszicista és historizáló magyar 
építészet fontos épületein (Steindl Imre: Országház, A. Clark: Lánchíd, Ybl Miklós: 
Operaház, Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum). A megismert stíluselemek 
felhasználása a tanuló valós környezetében található valós terek, épületrészletek 
áttervezésére. 

Fogalmak 
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környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 
 
A továbbhaladás  feltételei az 5. évfolyamon: 
 
- legyen képes aktívan részt venni az elemző, alkotó folyamatokban egyénileg és párban, 
- legyen képes megadott szempontok szerint önállóan alkalmazni, használni az 5. évfolyamon 
tanult technikákat, eszközöket az alkotói folyamat során, 
- ismerjen fel néhányat az 5. évfolyamon tanult építmények, képzőművészeti alkotások közül, 
- az 5. évfolyamon tanult fogalmak közül néhány elemi szintű ismerete, adekvát használata, 
- legyen képes néhány összefüggő mondatban adott látványt, műalkotást megadott 
szempontok szerint ismertetni, személyes viszonyulását megfogalmazni. 
 

 

 

 

6.évfolyam 

Ebben az iskolaszakaszban a tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az eredményes 
fejlesztés érdekében differenciált feladatkiadásra van szükség.  A személyiségformálás e 
szakaszában is fontos szerepet kapnak a művészi alkotó-befogadó tevékenységek, melyek 
összetevőinek, a konkrét képességeknek, készségeknek fejlesztése alsó tagozaton már 
megkezdődik.  

A tervezéshez figyelembe kell venni az előzményeket és a más tantárgyak által tanított 
ismeretek meglétét, mely lehetőséget ad azok felhasználására és beépítésére a vizuális kultúra 
tanórákon. 

 

Az 6. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  óraszám 
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 
reflexió 5 
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Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 5 
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 
lehetőségei 5 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 5 

Összes óraszám: 34 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 
Óraszám: 5 óra 

 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja; 
− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, 

tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű, 
vagy újraértelmezett tárgy készítése. (pl. fekete alakos vázakép stílusában modern 
olimpiai sportág megjelenítése, timpanon forma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú 
csoportképpel). 

− Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film 
képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/non-figuratív festmény, installáció) adott 
részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a 
személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával. 

Fogalmak 
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok, 
stílus 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 
 Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető 

vázlatot készít; 
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− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, 
történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 
és csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 
alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 

különböző érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső 
képek megfigyelése, és az egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas 
alkalmazásával (pl. vegyes technika, festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).  

Fogalmak 
vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes 
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  
− Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a 

közvetítendő tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő 
médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése 
ténylegesen, vagy annak rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális 
kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, 
méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében 
egyénileg és csoportmunkában is. 

− Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő 
átalakítása társai számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs alkalmazásával. 
(Pl. más tantárgy számára készült tankönyv egy érdeklődésére számot tartó oldalának 
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átalakítására internetes oldallá, mobil applikációvá.)  A tapasztalatok felhasználása a 
további alkotó tevékenység közben egyénileg vagy csoportmunkában. 

 
 

Fogalmak 
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, 
nézőpont 

Témakör: Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, 

eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 
− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 

formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az ismeretek 

felhasználása kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában. 
− Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének 

megkülönböztetése (pl. folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy 
rövid történés (pl. teafőzés, pizza evés, tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat 
(pl. jég olvadása, vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a 
választott médium sajátosságainak figyelembevételével, egyénileg vagy csoportban. 

Fogalmak 
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális 
megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 

 

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 
Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 
módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, 
egyénileg és csoportmunkában is; 
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− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében 
önállóan információt gyűjt; 

− célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a 
kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű megjelenését 

keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák megfigyeléséből származó 
tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és gyakorlatok során (pl. képtelen reklám). 

− A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 
megfogalmazása kreatív gyakorlatok (pl. sajtófotók szóbeli leírásával, „közvetítésével”) 
tapasztalatai alapján csoportmunkában is. 

− Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 
ajánlott képanyag alapján. 

Fogalmak 
kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés 
vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

 

 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 
tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 
alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta, 

díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében 
(pl. saját pecsét, csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák 
felhasználásával (pl. krumpli, papír nyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés). 

− A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl. 
épület, tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. anyaghasználat, 
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technológia, rendeltetés, díszítés) alapján. A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése által 
szerzett információk és inspirációk felhasználásával, építmények, terek, tárgyak 
átalakítása választott eszközökkel (pl. rajz, festés, kollázs, montázs, vegyes technika), 
személyes igényeknek megfelelően. 

Fogalmak 
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, 
formaredukció, motívum, technológia 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 
− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál; 
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. kedvenc tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, konyhai 

eszköz, bútor) különböző történeti korokban, és földrajzi helyeken való megjelenésének 
összehasonlító vizsgálata adott szempontok mentén (pl. funkció, anyag, forma, díszítés, 
környezetkárosítás) és a vizsgálat eredményeinek részletes szöveges és vizuális 
bemutatása (pl. tabló, prezentáció formájában). 

− Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság elszívás”, 
okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi 
inspirációk felhasználásával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok 
felhasználásával, valamint a tervezési folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, képes 
inspirációk gyűjteménye, fotósorozat). 

Fogalmak 
környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 
 
A továbbhaladás  feltételei a 6. évfolyamon: 
 
- legyen képes aktívan részt venni az elemző, alkotó folyamatokban egyénileg és párban, 
- legyen képes megadott szempontok szerint önállóan alkalmazni, használni az 6. évfolyamon 
tanult technikákat, eszközöket az alkotói folyamat során, 
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- ismerjen fel néhányat az 6. évfolyamon tanult építmények, képzőművészeti alkotások közül, 
- az 6. évfolyamon tanult fogalmak közül néhány elemi szintű ismerete, adekvát használata, 
- legyen képes néhány összefüggő mondatban adott látványt, műalkotást megadott 
szempontok szerint ismertetni, objektív műelemzési szempontokat alkalmazni, személyes 
viszonyulását megfogalmazni. 
 

 

 

 

 

7. évfolyam 

A vizuális kultúra tantárgy kultúraközvetítő hatása a történeti korok művészetének alkotó 
jellegű megismerésében rejlik. A magyar művészet kiemelkedő alkotásainak megismerése 
erősíti a nemzeti önazonosságtudatot és a szociális kompetenciák fejlesztését is támogatja. A 
realitásigény erősödésével a tanulók érdeklődése erőteljesebben fordul a mindennapi vizuális 
jelenségek felé, így a tantárgy határozott célja a médiatudatosság fejlesztése, a 
fenntarthatóság, a környezettudatos szemlélet erősítése.  

A 7. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 
reflexió 5 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 4 
Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 
lehetőségei 4 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 6 
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 5 

Összes óraszám: 34 
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Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 
 Óraszám: 5 óra  

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon 

szövegesen jellemez, bemutat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti korban, stílusban 

készült alkotások, építmények összehasonlító, elemzéséből (pl. kora középkori és 
reneszánsz vagy barokk és XX-XXI. századi emberábrázolás, klasszikus és modern 
építészet anyaghasználata, figuratív és nonfiguratív ábrázolás a modern művészetben) 
származó tapasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, 
anyaghasználat és funkció) és felhasználása az alkotás során. Az adott témához társított 
korszakra, stílusra jellemző elemek, karakter felhasználásával vagy hangsúlyozásával 
fantáziát, belső képeket, intuíciót felhasználó feladatok megoldása (pl. művek 
átdolgozása, parafrázis készítése, társasjáték, számítógépes játék tervezése, prezentáció, 
színházi, filmes látványterv, irodalmi, zenei illusztráció). 

− Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása különböző szempontok 
(pl. műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint. 

Fogalmak 
képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés, 
parafrázis, vizuális napló, látványterv 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat, 

magyaráz és különböző vizuális eszközökkel megjelenít; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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− Művészeti élmények (pl. zene, színház/mozgás, médiajelenség) vizuális megjelenítése, 
átírása különböző eszközökkel (pl. festés, kollázs, installáció, fotó, rövidfilm) önkifejező 
alkotásokban. A megjelenítés rövid szöveges értelmezése. 

− Elvont fogalmak (pl. hűség, szabadság, harmónia, zsarnokság, szorongás) változatos 
vizuális megjelenítésére műalkotások gyűjtése  (pl. tabló, prezentáció) egyénileg vagy 
csoportmunkában. A gyűjtemények bemutatása, vitatható műalkotások kapcsán az érvelés 
gyakorlása. 

Fogalmak 
vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  
Óraszám: 4 óra  

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Példák alapján a mozgókép működésének értelmezése (pl. időszervezés, 

képkivágás/kameramozgás, plán, hanghatás) majd kreatív alkalmazása összetett 
feladatokban (pl. storyboard készítése megadott képkockából kiindulva, rövidfilm 
készítése megadott fogalomból vagy fotóból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) 
működésének felismerését célozza meg. 

Fogalmak 
címrend, tipográfia,  illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 

Témakör: Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  
Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 
és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 
egyénileg és csoportmunkában is; 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Példák alapján a tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek 

megfigyelése és összevetése a különböző korok teret és időbeliséget ábrázoló, megjelenítő 
módjaival, (pl. ókori egyiptomi, középkor, reneszánsz, barokk, impresszionizmus, XX-
XXI. század művészeti törekvései). 

− A tér, térbeliség (pl. kórházi folyosó, vágyott szoba, metróállomás) ábrázolása az egy 
iránypontos perspektíva szabályaival.  Az elkészült alkotások, rajzok kiegészítése (pl. 
személyes szöveggel, saját fotóval, képrészlettel, műalkotások szereplőivel). 

Fogalmak 
állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria 

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 
Óraszám: 6 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 
és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés 
vizuális eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. napilap, magazin, honlap) 

alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások értelmezése (pl. címrend, 
betűméret, tipográfia, szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, hang-és 
képanyagok) és felhasználása játékos tervező feladatokban (pl. híroldal tervezése az 
osztály számára, saját profil tervezése) egyénileg és csoportmunkában. 

− Nem vizuális információk (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. 
tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakítása (pl. rajz, 
festés, térbeli konstrukció, fotó, film, installáció, számítógépes infografika, fényjáték 
segítségével), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával (pl. szubjektív térkép, 
„hangulathőmérő”). 

Fogalmak 
verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon 

szövegesen jellemez, bemutat; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, álcázás, stílusváltás) 

érdekében, a történeti korok és a modern design tárgyainak vizsgálatán keresztül. 
Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. metszetrajz, vetületi ábrázolás) a 
saját tervek megjelenítése szabadkézi rajzban. 

− Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni környezet) elemzése és 
megjelenítése a személyes stílus bemutatása érdekében, tetszőlegesen választott 
eszközökkel (pl. stíluslap, divatrajz).  

Fogalmak 
metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 

 

 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  
Óraszám: 5 óra  

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Példák alapján épített terek, téri helyzetek (pl. klasszikus és modern épület, labirintus, 

térinstalláció) elemző vizsgálata különböző vizuális eszközökkel, a tér megjelenítésének 
(pl. 2D és 3D) lehetőségeivel kísérletezve (pl. 2D-ből 3D megjelenítés: pop-up technika, 
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papírplasztika, makett készítése, 3D-ből 2D megjelenítés: épület fotói alapján alaprajz 
„rekonstrukció”). 

− A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma feltárása (pl. 
térhasznosítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés bevezetése, közösségi tér a 
településen), elemzése, a megoldás érdekében az ötletek vizuális rögzítése, majd a 
végleges megoldási javaslat kidolgozása, modellezése és bemutatása egyénileg és 
csoportmunkában. Az adott cél érdekében folyó tervezési folyamat lépéseinek 
dokumentálása. 

Fogalmak 
építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései 
 
A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyamon: 
 
- legyen képes aktívan részt venni az elemző, alkotó folyamatokban egyénileg és párban, 
- legyen képes megadott szempontok szerint önállóan alkalmazni, használni a 7. évfolyamon 
tanult technikákat, eszközöket az alkotói folyamat során, 
- ismerjen fel néhányat a 7. évfolyamon tanult építmények, képzőművészeti alkotások közül, 
- a 7. évfolyam témaköreiben tanult fogalmak közül néhány elemi szintű ismerete, adekvát 
használata, 
- legyen képes néhány összefüggő mondatban adott látványt, műalkotást megadott 
szempontok szerint ismertetni, objektív műelemzési szempontokat alkalmazni, személyes 
viszonyulását megfogalmazni. 
 

 
 

8. évfolyam 

A technikai médiumok használatának túlsúlya miatt rendkívül fontos az újabb vizuális 
médiumok sajátosságainak megismertetése a tanulókkal és azok kritikai, mérlegelő 
használatának kialakítása bennük.  Ez az iskolaszakasz az, ahol a mozgóképek és a 
médiaszövegek értelmezése és megértése legalább olyan fajsúlyos kérdés, mint a divat, a 
szűkebb és tágabb környezet vizuális kultúrája, és az ebben megjelenő technológia. 

A 8. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 
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Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 
reflexió 5 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 4 
Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 
lehetőségei 4 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 6 
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 5 

Összes óraszám: 34 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 
 Óraszám: 5 óra  

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás 
szempontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban; 

− megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész 
alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti korban, stílusban 

készült alkotások, építmények összehasonlító, elemzéséből (pl. kora középkori és 
reneszánsz vagy barokk és XX-XXI. századi emberábrázolás, klasszikus és modern 
építészet anyaghasználata, figuratív és nonfiguratív ábrázolás a modern művészetben) 
származó tapasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, 
anyaghasználat és funkció) és felhasználása az alkotás során. Az adott témához társított 
korszakra, stílusra jellemző elemek, karakter felhasználásával vagy hangsúlyozásával 
fantáziát, belső képeket, intuíciót felhasználó feladatok megoldása (pl. művek 
átdolgozása, parafrázis készítése, társasjáték, számítógépes játék tervezése, prezentáció, 
színházi, filmes látványterv, irodalmi, zenei illusztráció). 

− Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása különböző szempontok 
(pl. műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint. 

Fogalmak 
képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés, 
parafrázis, vizuális napló, látványterv 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 
különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 
helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán  személyes 
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 
alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Példaként korábban látott műalkotás stílusjegyeit felhasználva önálló alkotómunka más 

elvont fogalom megjelenítése céljából. 
− A XIX-XX. századi magyar művészet legjelentősebb alkotásainak megismerése (Barabás, 

Borsos, Csontváry, Madarász, Munkácsy, Paál stb.), egy-egy alkotáshoz televíziós 
műveltségi vetélkedők stílusában változatos tesztkérdések írása egyénileg vagy 
csoportban. Egyéni felkészülés után a vetélkedő eljátszása 

Fogalmak 
vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  
Óraszám: 4 óra  

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes 

módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 
− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok (pl. sajtófotó, híroldal, blog, 

filmetűd, klip, videóinstalláció) hétköznapi kommunikációs, továbbá személyes és 
művészi kifejező szándékának összehasonlítása. 

Fogalmak 
címrend, tipográfia,  illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 

Témakör: Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  
Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a 

kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is; 
− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 

formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A két iránypontos perspektíva szabályainak megismerése, alkalmazása szögletes testek 

rajzi megjelenítésében.  
− Egyméretű axonometria felhasználásával készült, irreális tereket bemutató műalkotások 

(pl. Vasarely, M.C. Escher, Orosz István művei) szerkezeti elvének megfigyelése után 
változatok önálló alkotása. 

− A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti animációs filmek 
technikatörténeti hátterének megismerése után (pl. Muybridge, Lumiere, Funny faces) 
stop motion típusú animációs kisfilmek készítése csoportban. 

Fogalmak 
állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria 

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 
Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a 

kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is; 
− nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. 

tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít; 
− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével 

prezentálja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Különböző helyzetekben (tanulási, hétköznapi, utazási, fiktív, dramatikus) az adott 

szituációhoz, tartalomhoz, közlési szándékhoz és a személyes érdeklődéshez leginkább 
illeszkedő, kifejező és változatos vizuális eszközökkel prezentáció létrehozása, a 
gondolatok, tervek, vélemények, észrevételek bemutatásához (pl. tabló, képfolyam, 
diagram, digitális prezentáció). 

− Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg vizuális és 
fogalmi/szöveges üzenetének tanulmányozása, azok egymást befolyásoló, módosító, 
erősítő, illetve gyengítő hatásának vizsgálata játékos feladatokban (pl. adott kép 
továbbgondolása különböző képaláírásokkal, „elromlott TV”: csak kép vagy csak hang 
alapján a szituáció reprodukálása). 

Fogalmak 
verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 
Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 
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− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 
tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével 
prezentálja; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 
alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) jellemző 

díszítőmotívumait felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs forrás segítségével 
mintatervezés különböző léptékben, és a minta felhasználása a környezetalakításban (pl. 
festett faldekoráció tervezése a kiindulásként használt magyar tájegység közösségi tere, 
épülete számára). 

Fogalmak 
metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 

 

 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  
Óraszám: 5 óra  

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 
− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma feltárása (pl. 

térhasznosítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés bevezetése, közösségi tér a 
településen), elemzése, a megoldás érdekében az ötletek vizuális rögzítése, majd a 
végleges megoldási javaslat kidolgozása, modellezése és bemutatása egyénileg és 
csoportmunkában. Az adott cél érdekében folyó tervezési folyamat lépéseinek 
dokumentálása. 

− Személyes tárgy (pl. fülhallgató, toll, telefontok) áttervezése a funkció megtartásával, 
ugyanakkor sajátos szempontok érvényesítésével (pl. abszurd vagy természet inspirálta 
formaalakítás, tárgy a távoli jövőből) a vizuális felmérésből származó elemző 
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tapasztalatok (pl. mérés, információgyűjtés, ötletek vázlatos megjelenítése) alapján, a 
gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

Fogalmak 
építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései 
 
A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyamon: 
 
- a felső tagozat során tanult művészettörténeti korszakok néhány megismert legjellemzőbb 
alkotásának felismerése, kronológiai sorba rendezése, 
- legyen képes aktívan részt venni az elemző, alkotó folyamatokban egyénileg és párban, 
- legyen képes megadott szempontok szerint önállóan alkalmazni, használni a 8. évfolyamon 
tanult technikákat, eszközöket az alkotói folyamat során, 
- ismerjen fel néhányat a 8. évfolyamon tanult építmények, képzőművészeti alkotások közül, 
- a 8. évfolyam témaköreiben tanult fogalmak közül néhány elemi szintű ismerete, adekvát 
használata, 
- legyen képes néhány összefüggő mondatban adott látványt, műalkotást megadott 
szempontok szerint ismertetni, objektív műelemzési szempontokat alkalmazni, személyes 
viszonyulását megfogalmazni. 
 
 

 
 
 
 


	5. évfolyam
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak

	6.évfolyam
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak

	7. évfolyam
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak

	8. évfolyam
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak
	Fejlesztési feladatok és ismeretek
	Fogalmak


