
RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

 
 

7. évfolyam 
 
 
Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, 
illetve vizuális 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 képességének 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 nevelés 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 kultúraközvetítő 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 szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési 
feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, 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 segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 
mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési 
követelményei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális 
kommunikáció tematikai egységei után). 
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 Tematikai egység/ Kifejezés, képzőművészet Órakeret 

 

 Fejlesztési cél Érzelmek, hangulatok kifejezése 3 óra 
 

  Látvány  plaszticitásának  és  színviszonyainak,  érzelmi  hatásainak 
 

  megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata 
 

 Előzetes tudás 
és  ismerete.  Önkifejezés  alkalmazása  az  alkotó-tevékenységekben. 

 

 Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban.  

  
 

  Különböző  festészeti,  grafikai  és  plasztikai  technikák  kifejezési 
 

  szándéknak megfelelő alkalmazása.  
 

  Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 
 

 A tematikai egység A   kifejezésnek   megfelelő   kompozíció   használata.   Személyes 
 

 nevelési-fejlesztési gondolatok,  érzelmek  vizuális  megjelenítése  a  vizuális  kifejezés 
 

 céljai alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása 
 

  saját és mások munkáiról.  
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

  Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező Magyar-Szerb nyelv és 
 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, irodalom: 
 

temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes verbális közlésformák, a 
 

technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve műelemzés verbális 
 

különböző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, módszerei. 
 

axonometria) használatával. 
Ének-zene: 

 

  Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 
 

vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező A zenei és vizuális 
 

asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene élmények kapcsolata. 
 

hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai Zenei kompozíció. 
  



megjelenítéssel, talált tárgyakból készített 
installációval, fotókollázs technikával).  

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 
parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy 
monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, 
kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, 
stílus- és műfajváltás, idő és karaktercserék).  

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 
vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 
mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, 
nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva.  

 
 

Kifejezés, képzőművészet  
A művészi közlés, mű és jelentése 

 
 
 
Órakeret  

7 óra  
Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 
megkülönböztetése a műelemzés 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 feladatokban.  
A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 
árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 
színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 
értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 
jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése 
vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 
stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és 
szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása 
saját és mások munkáiról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  
 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése Történelem, társadalmi és 

alapján, művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok állampolgári ismeretek: 
 

(különösen a 17. és 18. század irányzatai) stílusjegyeinek Időmeghatározás. Művészeti 
 

elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása korstílusok és irányzatok 
 

(pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű kötődése a társadalmi, 
 

célja: pl. mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. kulturális háttérhez. 
 

  Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális Társadalmi témák vizuális 
 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, megjelenítése. 
 

szorongás) a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával 
Magyar-Szerb nyelv és 

 

(pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, environment, 
 

performansz/eseményművészet). irodalom: 
 

  Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. a művészeti ágak 
 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi mellérendelt viszonyainak 
 

alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és megtapasztalása. 
 

művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az Könyvtárhasználat. 
 

elemzés eredményének, a következtetéseknek a bemutatása 
Ének-zene: 

 

szöveggel és képekkel (pl. szöveg és illusztráció 
 

kapcsolatok létrehozása a szemléltetés érdekében). művészettörténeti és 
 

 zenetörténeti összefüggések. 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Előzetes tudás 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dráma és tánc: jelenetek, 
mozgások, összetett 
mediális művészeti 
hatások élményének 
feldolgozása. 



 
Informatika: 
Internetes portálok 
használata. Digitális 
prezentációk készítése.  

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 
axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 

Kulcsfogalmak/ plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

fogalmak 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/  Vizuális kommunikáció  Órakeret 

 

 Fejlesztési cél  Magyarázó képek/rajzok  2 óra 
 

   A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
 

 Előzetes tudás  alkotó  használata.  Képi  utasítások  követése,  illetve  ilyenek 
 

   létrehozása.    
 

 A tematikai egység 
 Nem    vizuális    természetű    információk érzékletes képi 

 

  megfogalmazása.   Időbeni   folyamatok   értelmezhető   vizuális  

 

nevelési-fejlesztési céljai 
 

 

  megjelenítése.    
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
  Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos Magyar-Szerb nyelv és 

használati utasítások megfogalmazásával, kivitelezésével irodalom: Szöveg és kép 
(pl. kitalált, „képtelen tárgyról”) a különféle jelentésmódok, viszonya. Nyelvi és nem 
ábrázolások megfigyelésének céljával. nyelvi kódok mindennapi 

  Nem vizuális természetű információk érzékletes közlési helyzetekben. 
megjelenítése egyezményes jelzések használatával (pl. Meggyőző kommunikáció. 
grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer Ábrák, képek, illusztrációk 
alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő kapcsolata a szöveggel. Szó 
működésének tudatosítása érdekében. szerinti és metaforikus 

 jelentés. 

 Matematika: 
 Rajzolt, illetve tárgyi jelek 
 értelmezése. 
 Rendszeralkotás: elemek 
 elrendezése különféle 
 szempontok szerint. 
 Rendszerezést segítő 
 eszközök (fadiagram, 
 útdiagram, táblázatok). 

 Földrajz: 
 a mindennapi környezetben 
 előforduló jelek, jelzések, a 
 jelekből álló információhoz 
 kapcsolódó kommunikáció.  



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak  

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

 
 
 
 Tematikai egység/  Vizuális kommunikáció  Órakeret 

 

 Fejlesztési cél  Mozgóképi közlés  2 óra 
 

   Jelenségek   megfigyelése   adott   szempontok   alapján.   Időbeli 
 

 Előzetes tudás 
 folyamatok,   változások   megfigyelése, ábrázolása.   Különböző 

 

  mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása.  

   
 

   Tervvázlatok készítése.   
 

 A tematikai egység  Mozgások   megfigyelése,   megjelenítése.   Időbeni   folyamatok 
 

 nevelési-fejlesztési  értelmezhető megjelenítése.   
 

 céljai     
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

  A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének Dráma és tánc: 
 

értelmezése kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. cselekmény, jelenet, 
 

taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott feszültség, konfliktus, 
 

zootróp-szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). fordulópont; díszlet, jelmez, 
 

  A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének kellék, fény- és hanghatások. 
 

értelmezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb 
Magyar-Szerb nyelv és 

 

feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott 
 

videoanyag készítése megadott fogalomból vagy irodalom: elbeszélő, 
 

fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) cselekmény, epizód, helyszín, 
 

működésének felismerését célozza meg. szereplő, leírás, párbeszéd, 
 

  jellemzés; szerkezet, a 
 

  cselekményt alkotó elemek, 
 

  fordulatok, jelenet, 
 

  konfliktus, feszültség, 
 

  tetőpont, fordulópont. 
 

  Informatika: 
 

  Egyszerű animációk. A 
 

  hagyományos médiumok 
 

  modern megjelenési formái. 
 

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

Kulcsfogalmak/ retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció, képkivágás, nézet 
 

fogalmak (gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, 
 

 fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 
  



 Tematikai egység/  Vizuális kommunikáció  Órakeret 
 

 Fejlesztési cél  Montázs   3 óra 
 

   Jelenségek   megfigyelése   adott   szempontok   alapján.   Időbeli 
 

   folyamatok,   változások   megfigyelése,   ábrázolása.   Különböző 
 

 Előzetes tudás  mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. 
 

   Tervvázlatok  készítése.  Reflektálás  filmes  élményekre.  Szabad 
 

   asszociáció.    
 

 A tematikai egység  Időbeni   folyamatok   értelmezhető megjelenítése. A   vizuális 
 

 nevelési-fejlesztési  kommunikáció különböző formáinak csoportosítása.  
 

 céljai      
 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

   Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, Dráma és tánc:  
 

 motívumok egységes egésszé szervezése új ellentét és párhuzam, a 
 

 információközlés, alkotás létrehozása, különféle feszültségteremtés eszközei. 
 

 technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. 
Magyar-Szerb nyelv és 

 

 fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” 
 

 mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében. irodalom:  
 

   A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a a kompozíció meghatározó 
 

 montázs néhány alaptípusának felismerése, elemei; különböző nézőpontú 
 

 összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve elbeszélés; cselekmény, 
 

 játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások, epizód, helyszín, szereplő, 
 

 Rodriguez: Desperado, Lang: M – Egy város keresi a leírás, párbeszéd, jellemzés; 
 

 gyilkost) elemzése, összehasonlítása kapcsán. szerkezet, a cselekményt 
 

    alkotó elemek; ismétlés, 
 

    fokozás, párhuzam, ellentét; 
 

    metaforikus jelentés; 
 

    allegória, szimbólum; 
 

    szórakoztató irodalom, filmes 
 

    feldolgozások.  
 

 Kulcsfogalmak/ Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 
 

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

 fogalmak  

 cselekményábrázoló és párhuzamos montázs.  
 

   
 

 
 
 
 
 Tematikai egység/  Vizuális kommunikáció Órakeret 

 

 Fejlesztési cél  Vizuális kommunikációs formák 3 óra 
 

 Előzetes tudás 
 Fényképek,   újságképek,   reklámképek   csoportosítása   adott 

 

  szempontok alapján, olvasása, értelmezése.  
 

    
 

 A tematikai egység  A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 
 

 nevelési-fejlesztési céljai     
 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

   A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi Magyar-Szerb nyelv és 
 

 különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív irodalom: Nyelvi és nem 
 

 gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli nyelvi kódok, mindennapi 
 

 leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). közlési helyzetek, meggyőző 
 

   A vizuális kommunikáció különböző formáinak kommunikáció. A nyomtatott 
 

 csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális és az elektronikus szövegek 
 

 kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. jellemzői. Gyakori 
 

    szövegtípusok. Ábrák, képek, 
  



illusztrációk kapcsolata a 
szöveggel. 
Információhordozók 
természete, kommunikációs 
funkcióival és kultúrájával. 

 
Informatika: 
Multimédiás dokumentumok 
elemei. Az információs 
technológián alapuló  
kommunikációs formák. 
Kommunikációs médiumok és 
szerepük. A hagyományos 
médiumok modern 
megjelenési formái. 

 
Matematika: 
Osztályozás. 
Rendszeralkotás - elemek 
elrendezése; rendszerezést 
segítő eszközök (pl. 
táblázatok).  

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és 
Kulcsfogalmak/ közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió,  

fogalmak internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, képes 
forgatókönyv, fotográfia, mozgókép, (techno)médium.  

 
 
 
 
  Média és mozgóképkultúra – A média  

 

 Tematikai egység/ kifejezőeszközei   Órakeret 
 

 Fejlesztési cél Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 1 óra 
 

  természete    
 

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

 

 fogalmának ismerete.    
 

     
 

 A tematikai egység 
Az   életkornak   megfelelő   mozgóképi (film,   televízió,   videó, 

 

 komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és  

 nevelési-fejlesztési  

 kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése.  

 céljai  

 Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése.  
 

   
 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
 

   A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre  Magyar-Szerb nyelv és 
 

 ábrázoló és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása és  irodalom; ének-zene; 
 

 tudatosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy  dráma és tánc; vizuális 
 

 híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a  kultúra:  
 

 fikció fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül (pl.  az elbeszélő, előadó 
 

 Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).  kifejezési szándékának 
 

    szubjektív nézőpontja. 
  

Kulcsfogalmak/ Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 
fogalmak  



 
 

Tematikai egység/  Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei  Órakeret  

 A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi  
 

Fejlesztési cél      2 óra  

   ábrázolásban, az írott és az online sajtóban     
 

          
 

    A  művészeti  alkotások  és  a  médiaszövegek  egyaránt  konstruált 
 

    textusok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a 
 

Előzetes tudás   médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány 
 

    fontos  alapfogalom  (pl.  ismétlés,  motívum,  kompozíció)  ismerete, 
 

    helyes alkalmazása élőszóban.          
 

    Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
 

A tematikai egység  komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló 
 

nevelési-fejlesztési  és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. 
 

céljai   A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 
 

    megszerzése.           
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények    Kapcsolódási pontok 
 

  Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek,   Magyar-Szerb nyelv és 
 

előzetesek, animációs filmek) megfigyelése és elemzése annak  irodalom; ének-zene; 
 

tudatosítása céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, kiemelés dráma és tánc; vizuális 
 

eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép,   kultúra:     
 

fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó   a hangsúlyozás,  
 

beállítások tempója).      nyomatékosítás  
 

  Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak  eszközei a     
 

rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó szövegeinek társművészetekben. 
 

megkonstruálása során alkalmazott fontosabb figyelemvezető,        
 

kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. címrend,   Informatika:    
 

betűméret, tipográfia, szín és folthatások, tördelés, írott szöveg és a hagyományos  
 

képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, felnyíló/futó   médiumok modern 
 

ablakok, hang-és képanyagok).     megjelenési formáinak 
 

          megismerése,  
 

          alkalmazása.    
 

Kulcsfogalmak/  Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend,  
 

fogalmak  tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner.     
 

         
 

Tematikai egység/   Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei  Órakeret  

   A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi   
 

Fejlesztési cél       1 óra  

    ábrázolásban        
 

              
 

   A  dolgok  elmondásának,  megjelenítésének  szükségszerű  módja,  a 
 

Előzetes tudás  kihagyás,  tér-  és  időváltások  alkalmazása, az ehhez  kapcsolódó 
 

   konvenciók elfogadása.          
 

   Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
 

A tematikai egység  komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 
 

nevelési-fejlesztési  kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A 
 

céljai  médiumok  nyelvi apparátusára  vonatkozó  alapszintű tájékozottság 
 

   megszerzése.           
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok 
 

  A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése Informatika:     
 

és a montázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi Digitális képek jellemzőinek 
 

ábrázolásban (pl. a cselekmény folyamatosságának és megismerése, minőségének 
  



ritmusának megteremtése, a mozgóképi szöveg jellemző javítása. Képszerkesztő 
terének és idejének létrehozása, jelentésalkotás) kreatív program használata. 
gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés vagy történet Műveletek képekkel: 
tervezése és felvétele „kamerába vágott” technikával), az képszerkesztés, -vágás. 
alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása Montázs készítése. 
érdekében (pl. lineáris, párhuzamos montázs, flashback, Digitális hangformátumok. 
flash forward). Az egyes formátumok közötti 

  Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) átalakítás elvégzése. Hang 
összevetésével a montázshatás általánosabb, emberi vágása egy hangszerkesztő 
gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének program segítségével. 
tanulmányozása.  

  Magyar-Szerb nyelv és 
  irodalom; ének-zene; dráma 
  és tánc: időbeli és térbeli 
  változások kifejezései 
  különböző eszközökkel. 
  Könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 
fogalmak   

    
 
 

 
 Tematikai egység/    Tárgy- és környezetkultúra  Órakeret  

 

 Fejlesztési cél   Tervezett, alakított környezet   6 óra  
 

   Közvetlen  környezet  vizuális  megfigyelése  alapján  tapasztalatok  
 

   megfogalmazása.   Azonosságok   és   különbségek   célirányos  
 

 Előzetes tudás 
 megfogalmazása  a  megfigyelés  és  elemzés  során.  Egyszerű  téri  

 

  helyzetek   értelmezése   vizuálisan   és   szövegben.   Tárgyakkal,  
 

    
 

   épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű  
 

   tárgykészítő technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése.  
 

   Megfigyelések  alapján  a  vizuális  közlések  érdekében  különböző  
 

 A tematikai egység 
 rajzi technikák  alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák  

 

  megfelelő  alkalmazása.  Tárgyak,  épületek  felmérése,  elemzése,  
 

 nevelési-fejlesztési   
 

  értelmezése különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok  
 

 céljai   
 

  megfelelő érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a  
 

    
 

   feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.   
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), Matematika: 
 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) Síkbeli és térbeli alakzatok. 
 

a vizuális felmérésből, megismerésből származó Vetületi ábrázolás. 
 

elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a 
Technika, életvitel és 

 

gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 
 

  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a gyakorlat: 
 

toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). Szükségletek és igények 
 

  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése elemzése, tevékenységhez 
 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más szükséges információk 
 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes kiválasztása, tervezés szerepe, 
 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás jelentősége, műveleti sorrend 
 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi betartása, eszközhasználat. 
  



ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) Lakókörnyezet-életmód. 
 

megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló Tárgyak, szerkezetek, 
 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az rendeltetés. 
 

ötlettől a kivitelezésig.  
 

  A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a Biológia-egészségtan: 
 

közvetlen környezetben. Minőségi tulajdonságok 
 

  megkülönböztetése. Környezet 
 

  fogalmának értelmezése. Helyi 
 

  természet- és 
 

  környezetvédelmi problémák 
 

  felismerése. Környezettudatos 
 

  magatartás, fenntarthatóság. 
 

  Földrajz: 
 

  védett hazai és nemzetközi 
 

  természeti értékek. 
 

Kulcsfogalmak/ Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 
 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás,  

fogalmak  

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem.  

 
  

 
 
 
 
 
 Tematikai egység/  Tárgy- és környezetkultúra  Órakeret  

 

 Fejlesztési cél  Az épített környezet története  6 óra  
 

   Tárgyak,  épületek  vizuális  megfigyelése  adott  szempontok  alapján.  
 

 Előzetes tudás 
 Azonosságok   és   különbségek   célirányos megfogalmazása   a  

 

  megfigyelés és elemzés  során. Tárgyakkal, épületekkel  kapcsolatos  
 

    
 

   információk gyűjtése.    
 

   Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző  
 

 A tematikai egység  korú  és  típusú  tárgyak,  épületek  felmérése,  elemzése,  értelmezése  
 

 nevelési-fejlesztési  különböző   szempontok   alapján.   Az   építészet   térszervező   és  
 

 céljai  tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok  
 

   megfelelő érvényesítése.    
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

  Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti Történelem, társadalmi és 
 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető állampolgári ismeretek: 
 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). épületek, használati és 
 

  – Az építészet történetében megjelenő alapvető dísztárgyak megfigyelése. 
 

térszervezést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, 
Hon- és népismeret: 

 

alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti 
 

megjelenések összegzése a fontosabb építészettörténeti Néprajzi tájegységek, 
 

példák alapján. nemzetiségek. Hagyományos 
 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető paraszti tárgykultúra. 
néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 
tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) Földrajz: 
elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján A természeti környezet és a 
megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. kultúra összefüggései. 
 Magyarország és a Kárpát- 
 medence földrajza, kulturális  



régió. 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
lakókörnyezet és életmód; 
tárgyak, szerkezetek, 
rendeltetése. 

 
Ének-zene: 
népdalok, hangszeres  
népzene.   

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 
osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

Kulcsfogalmak/ dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropolisz,  
fogalmak amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, rituális 

tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari 
formatervezés, organikus építészet.  

 
 
 
 
 

 
Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 
Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 
végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott:  

A manierizmus, barokk, kastélyok és paloták (pl. Versailles), klasszicista épitészet, a  
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),  

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 az 
évfolyam 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. 
 

 
A tanulók számonkérése minden hónapban egyszer történik . A folyó tanév során 

félévkor és év végén kapnak végleges értékelést . 
 

Igyekszünk részt venni a város jelentős kiállításain és kulturális rendezvényein.  
Rendszeres látogatói vagyunk a legismertebb múzeumok és galériák állandó kiállításain. 



8. évfolyam 
 
 
 
 
Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, 
illetve vizuális 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 képességének 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 nevelés 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 kultúraközvetítő 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 szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési 
feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, 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 segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 
mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési 
követelményei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális 
kommunikáció tematikai egységei után). 
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 Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete  
 

   
  



Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei  
 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 2 
 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban  
 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 1  

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban  

 
 

Tárgy- és környezetkultúra - Tervezett, alakított környezet 6 
 

  
 

Tárgy- és környezetkultúra - Az épített környezet története 6 
 

  
 

Éves óraszám 36 
 

  
  

 
 

 
 Tematikai egység/ Kifejezés, képzőművészet Órakeret 

 

 Fejlesztési cél Érzelmek, hangulatok kifejezése 3 óra 
 

  Látvány  plaszticitásának  és  színviszonyainak,  érzelmi  hatásainak 
 

  megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata 
 

 Előzetes tudás 
és  ismerete.  Önkifejezés  alkalmazása  az  alkotó-tevékenységekben. 

 

 Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban.  

  
 

  Különböző  festészeti,  grafikai  és  plasztikai  technikák  kifejezési 
 

  szándéknak megfelelő alkalmazása.  
 

  Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 
 

 A tematikai egység A   kifejezésnek   megfelelő   kompozíció   használata.   Személyes 
 

 nevelési-fejlesztési gondolatok,  érzelmek  vizuális  megjelenítése  a  vizuális  kifejezés 
 

 céljai alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása 
 

  saját és mások munkáiról.  
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

  Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező Magyar-Szerb nyelv és 
 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, irodalom: 
 

temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes verbális közlésformák, a 
 

technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve műelemzés verbális 
 

különböző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, módszerei. 
 

axonometria) használatával. 
Ének-zene: 

 

  Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 
 

vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező A zenei és vizuális 
 

asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene élmények kapcsolata. 
 

hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai Zenei kompozíció. 
 

megjelenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, 
Dráma és tánc: 

 

fotókollázs technikával). 
 

  Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, jelenetek, mozgások, 
 

parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy összetett mediális 
 

monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép művészeti hatások 
 

kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és élményének feldolgozása. 
 

műfajváltás, idő és karaktercserék).  
 

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

Kulcsfogalmak/ vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 
 

fogalmak mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, 
 

 nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva.  
 



 
 Tematikai egység/ Kifejezés, képzőművészet  Órakeret 

 

 Fejlesztési cél A művészi közlés, mű és jelentése  7 óra 
 

  Művészeti   és   a   képzőművészeti   ágak   legfontosabb   jegyeinek 
 

  megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális 
 

 Előzetes tudás 
jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés 

 

 eszközeinek   használata.   Vizuális   esztétikai   jellegű   értékítéletek  

  
 

  megfogalmazása  elemzésekben,  illetve  érvényre  juttatása  az  alkotó 
 

  feladatokban.    
 

  A  vizuális  közlés  különböző  műfajú  köznapi  és  művészi  formáinak 
 

  árnyalt    megkülönböztetése.    Különböző    ábrázolási    rendszerek, 
 

  színkontrasztok,   felületi   hatások   felismerése,   kifejező   szerepük 
 

 A tematikai egység értékelése  műalkotások  tematikus  elemzésén  keresztül.  A  megfigyelt 
 

 nevelési-fejlesztési jelenségek,   műalkotások   formai   és   színviszonyainak   értelmezése 
 

 céljai vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 
 

  stíluskorszakok   és   irányzatok   legjellemzőbb   műalkotásainak   és 
 

  szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása 
 

  saját és mások munkáiról.    
 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
  

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése Történelem, társadalmi és 
alapján, művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok állampolgári ismeretek: 

 

(különösen a 19. és 20. század irányzatai) stílusjegyeinek Időmeghatározás. Művészeti 
 

elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása korstílusok és irányzatok 
 

(pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű kötődése a társadalmi, 
 

célja: pl. mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. kulturális háttérhez. 
 

  Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális Társadalmi témák vizuális 
 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, megjelenítése. 
 

szorongás) a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával 
Magyar-Szerb nyelv és 

 

(pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, environment, 
 

performansz/eseményművészet). irodalom: 
 

  Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. a művészeti ágak 
 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi mellérendelt viszonyainak 
 

alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és megtapasztalása. 
 

művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az Könyvtárhasználat. 
 

elemzés eredményének, a következtetéseknek a bemutatása 
Ének-zene: 

 

szöveggel és képekkel (pl. szöveg és illusztráció 
 

kapcsolatok létrehozása a szemléltetés érdekében). művészettörténeti és 
 

  zenetörténeti összefüggések. 
 

  Informatika: 
 

  Internetes portálok 
 

  használata. Digitális 
 

  prezentációk készítése. 
 

 Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 
 

 axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 
 

Kulcsfogalmak/ 
plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, 
 

fogalmak irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín,  

 
 

 színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 
 

 stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 
  



 
 Tematikai egység/  Vizuális kommunikáció  Órakeret 

 

 Fejlesztési cél  Magyarázó képek/rajzok  2 óra 
 

   A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
 

 Előzetes tudás  alkotó  használata.  Képi  utasítások  követése,  illetve  ilyenek 
 

   létrehozása.    
 

 A tematikai egység 
 Nem    vizuális    természetű    információk érzékletes képi 

 

  megfogalmazása.   Időbeni   folyamatok   értelmezhető   vizuális  

 

nevelési-fejlesztési céljai 
 

 

  megjelenítése.    
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
  Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos Magyar-Szerb nyelv és 

használati utasítások megfogalmazásával, kivitelezésével irodalom: Szöveg és kép 
(pl. kitalált, „képtelen tárgyról”) a különféle jelentésmódok, viszonya. Nyelvi és nem 
ábrázolások megfigyelésének céljával. nyelvi kódok mindennapi 

  Nem vizuális természetű információk érzékletes közlési helyzetekben. 
megjelenítése egyezményes jelzések használatával (pl. Meggyőző kommunikáció. 
grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer Ábrák, képek, illusztrációk 
alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő kapcsolata a szöveggel. Szó 
működésének tudatosítása érdekében. szerinti és metaforikus 

 jelentés. 

 Matematika: 
 Rajzolt, illetve tárgyi jelek 
 értelmezése. 
 Rendszeralkotás: elemek 
 elrendezése különféle 
 szempontok szerint. 
 Rendszerezést segítő 
 eszközök (fadiagram, 
 útdiagram, táblázatok). 
 

Földrajz: 
a mindennapi környezetben 
előforduló jelek, jelzések, a 
jelekből álló információhoz 
kapcsolódó kommunikáció.  

Kulcsfogalmak/ Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, 
fogalmak (grafikon), (diagram).  

 
 
 
 
 Tematikai egység/  Vizuális kommunikáció  Órakeret 

 

 Fejlesztési cél  Mozgóképi közlés  3 óra 
 

   Jelenségek   megfigyelése   adott   szempontok   alapján.   Időbeli 
 

 Előzetes tudás 
 folyamatok,   változások   megfigyelése, ábrázolása.   Különböző 

 

  mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása.  

   
 

   Tervvázlatok készítése.   
 

 A tematikai egység  Mozgások   megfigyelése,   megjelenítése.   Időbeni   folyamatok 
 

 nevelési-fejlesztési  értelmezhető megjelenítése.   
 

 céljai     
 



 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

  A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének Dráma és tánc: 
 

értelmezése kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. cselekmény, jelenet, 
 

taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott feszültség, konfliktus, 
 

zootróp-szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). fordulópont; díszlet, jelmez, 
 

  A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének kellék, fény- és hanghatások. 
 

értelmezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb 
Magyar-Szerb nyelv és 

 

feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott 
 

videoanyag készítése megadott fogalomból vagy irodalom: elbeszélő, 
 

fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) cselekmény, epizód, helyszín, 
 

működésének felismerését célozza meg. szereplő, leírás, párbeszéd, 
 

  jellemzés; szerkezet, a 
 

  cselekményt alkotó elemek, 
 

  fordulatok, jelenet, 
 

  konfliktus, feszültség, 
 

  tetőpont, fordulópont. 
 

  Informatika: 
 

  Egyszerű animációk. A 
 

  hagyományos médiumok 
 

  modern megjelenési formái. 
 

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

Kulcsfogalmak/ retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció, képkivágás, nézet 
 

fogalmak (gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, 
 

 fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 
 

 
 

Tematikai egység/ Vizuális kommunikáció  Órakeret 
 

Fejlesztési cél Montázs   2 óra 
 

 Jelenségek   megfigyelése   adott   szempontok   alapján.   Időbeli 
 

 folyamatok,   változások   megfigyelése,   ábrázolása.   Különböző 
 

Előzetes tudás mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. 
 

 Tervvázlatok  készítése.  Reflektálás  filmes  élményekre.  Szabad 
 

 asszociáció.    
 

A tematikai egység Időbeni   folyamatok   értelmezhető megjelenítése. A   vizuális 
 

nevelési-fejlesztési kommunikáció különböző formáinak csoportosítása.  
 

céljai     
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

  Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, Dráma és tánc:  
 

motívumok egységes egésszé szervezése új ellentét és párhuzam, a 
 

információközlés, alkotás létrehozása, különféle feszültségteremtés eszközei. 
 

technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. 
Magyar-Szerb nyelv és 

 

fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” 
 

mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében. irodalom:  
 

  A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a a kompozíció meghatározó 
 

montázs néhány alaptípusának felismerése, elemei; különböző nézőpontú 
 

összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve elbeszélés; cselekmény, 
 

játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások, epizód, helyszín, szereplő, 
 

Rodriguez: Desperado, Lang: M – Egy város keresi a leírás, párbeszéd, jellemzés; 
 

gyilkost) elemzése, összehasonlítása kapcsán. szerkezet, a cselekményt 
  



  alkotó elemek; ismétlés, 
 

  fokozás, párhuzam, ellentét; 
 

  metaforikus jelentés; 
 

  allegória, szimbólum; 
 

  szórakoztató irodalom, filmes 
 

  feldolgozások. 
 

Kulcsfogalmak/ Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 
 

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

fogalmak  

cselekményábrázoló és párhuzamos montázs.  

 
 

 
 
 
 
 Tematikai egység/  Vizuális kommunikáció Órakeret 

 

 Fejlesztési cél  Vizuális kommunikációs formák 3 óra 
 

 Előzetes tudás 
 Fényképek,   újságképek,   reklámképek   csoportosítása   adott 

 

  szempontok alapján, olvasása, értelmezése.  
 

    
 

 A tematikai egység  A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 
 

 nevelési-fejlesztési céljai     
 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

   A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi Magyar-Szerb nyelv és 
 

 különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív irodalom: Nyelvi és nem 
 

 gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli nyelvi kódok, mindennapi 
 

 leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). közlési helyzetek, meggyőző 
 

   A vizuális kommunikáció különböző formáinak kommunikáció. A nyomtatott 
 

 csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális és az elektronikus szövegek 
 

 kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. jellemzői. Gyakori 
 

    szövegtípusok. Ábrák, képek, 
 

    illusztrációk kapcsolata a 
 

    szöveggel.  
 

    Információhordozók 
 

    természete, kommunikációs 
 

    funkcióival és kultúrájával. 
 

    Informatika:  
 

    Multimédiás dokumentumok 
 

    elemei. Az információs 
 

    technológián alapuló 
 

    kommunikációs formák. 
 

    Kommunikációs médiumok és 
 

    szerepük. A hagyományos 
 

    médiumok modern 
 

    megjelenési formái. 
 

    Matematika:  
 

    Osztályozás.  
 

    Rendszeralkotás - 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, (techno)médium.  
 

 
  Média és mozgóképkultúra – A média  

 

 Tematikai egység/ kifejezőeszközei   Órakeret 
 

 Fejlesztési cél Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 1 óra 
 

  természete    
 

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

 

 fogalmának ismerete.    
 

     
 

 A tematikai egység 
Az   életkornak   megfelelő   mozgóképi (film,   televízió,   videó, 

 

 komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és  

 nevelési-fejlesztési  

 kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése.  

 céljai  

 Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése.  
 

   
 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
 

   A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre  Magyar-Szerb nyelv és 
 

 ábrázoló és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása és  irodalom; ének-zene; 
 

 tudatosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy  dráma és tánc; vizuális 
 

 híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a  kultúra:  
 

 fikció fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül (pl.  az elbeszélő, előadó 
 

 Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).  kifejezési szándékának 
 

    szubjektív nézőpontja. 
  

Kulcsfogalmak/ Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 
fogalmak 

 
 
 
 

Tematikai egység/ Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei Órakeret  

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi  

Fejlesztési cél  2 óra  

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban  
 

   
 

 A  művészeti  alkotások  és  a  médiaszövegek  egyaránt  konstruált 
 

 textusok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a 
 

Előzetes tudás médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány 
 

 fontos  alapfogalom  (pl.  ismétlés,  motívum,  kompozíció)  ismerete, 
 

 helyes alkalmazása élőszóban.     
 

 Az   életkornak   megfelelő   mozgóképi (film,   televízió,   videó, 
 

A tematikai egység komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló 
 

nevelési-fejlesztési és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. 
 

céljai A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 
 

 megszerzése.     
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
 

  Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek,  Magyar-Szerb nyelv és 
 

előzetesek, animációs filmek) megfigyelése és elemzése annak  irodalom; ének-zene; 
 

tudatosítása céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, kiemelés  dráma és tánc; vizuális 
 

eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép,  kultúra:   
 

fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó  a hangsúlyozás,  
 

beállítások tempója).  nyomatékosítás  
 

  Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak  eszközei a   
 

rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó szövegeinek társművészetekben. 
  



 megkonstruálása során alkalmazott fontosabb figyelemvezető,      
 

 kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. címrend,   Informatika:  
 

 betűméret, tipográfia, szín és folthatások, tördelés, írott szöveg és a hagyományos 
 

 képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, felnyíló/futó   médiumok modern 
 

 ablakok, hang-és képanyagok).    megjelenési formáinak 
 

        megismerése,  
 

        alkalmazása.  
 

 Kulcsfogalmak/  Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, 
 

 fogalmak  tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner.   
 

      
 

 Tematikai egység/  Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei Órakeret  

  A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi  
 

 Fejlesztési cél   1 óra  

   ábrázolásban      
 

           
 

    A  dolgok  elmondásának,  megjelenítésének  szükségszerű  módja,  a 
 

 Előzetes tudás  kihagyás,  tér-  és  időváltások  alkalmazása,  az ehhez kapcsolódó 
 

    konvenciók elfogadása.       
 

    Az   életkornak megfelelő   mozgóképi (film, televízió,   videó, 
 

 A tematikai egység  komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 
 

 nevelési-fejlesztési  kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A 
 

 céljai  médiumok  nyelvi apparátusára  vonatkozó  alapszintű tájékozottság 
 

    megszerzése.        
 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
 

   A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése Informatika:   
 

 és a montázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi Digitális képek jellemzőinek 
 

 ábrázolásban (pl. a cselekmény folyamatosságának és megismerése, minőségének 
 

 ritmusának megteremtése, a mozgóképi szöveg jellemző javítása. Képszerkesztő 
 

 terének és idejének létrehozása, jelentésalkotás) kreatív program használata.  
 

 gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés vagy történet Műveletek képekkel: 
 

 tervezése és felvétele „kamerába vágott” technikával), az képszerkesztés, -vágás. 
 

 alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása Montázs készítése.  
 

 érdekében (pl. lineáris, párhuzamos montázs, flashback, Digitális hangformátumok. 
 

 flash forward).    Az egyes formátumok közötti 
  

 Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) átalakítás elvégzése. Hang 
összevetésével a montázshatás általánosabb, emberi vágása egy hangszerkesztő 
gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének program segítségével. 
tanulmányozása.  

Magyar-Szerb nyelv és 
irodalom; ének-zene; dráma 
és tánc: időbeli és térbeli 
változások kifejezései 
különböző eszközökkel.  
Könyvtárhasználat.   

Kulcsfogalmak/ Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 
fogalmak  



 Tematikai egység/    Tárgy- és környezetkultúra  Órakeret 
 

 Fejlesztési cél   Tervezett, alakított környezet   6 óra 
 

   Közvetlen  környezet  vizuális  megfigyelése  alapján  tapasztalatok 
 

   megfogalmazása.   Azonosságok   és   különbségek   célirányos 
 

 Előzetes tudás 
 megfogalmazása  a  megfigyelés  és  elemzés  során.  Egyszerű  téri 

 

  helyzetek   értelmezése   vizuálisan   és   szövegben.   Tárgyakkal,  

   
 

   épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű 
 

   tárgykészítő technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 
 

   Megfigyelések  alapján  a  vizuális  közlések  érdekében  különböző 
 

 A tematikai egység 
 rajzi technikák  alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák 

 

  megfelelő  alkalmazása.  Tárgyak,  épületek  felmérése,  elemzése,  

 nevelési-fejlesztési  
 

  értelmezése különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok  

 céljai  
 

  megfelelő érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a  

   
 

   feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.  
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), Matematika: 
 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) Síkbeli és térbeli alakzatok. 
 

a vizuális felmérésből, megismerésből származó Vetületi ábrázolás. 
 

elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a 
Technika, életvitel és 

 

gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 
 

  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a gyakorlat: 
 

toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). Szükségletek és igények 
 

  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése elemzése, tevékenységhez 
 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más szükséges információk 
 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes kiválasztása, tervezés szerepe, 
 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás jelentősége, műveleti sorrend 
 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi betartása, eszközhasználat. 
 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) Lakókörnyezet-életmód. 
 

megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló Tárgyak, szerkezetek, 
 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az rendeltetés. 
 

ötlettől a kivitelezésig. 
Biológia-egészségtan: 

 

  A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 
 

közvetlen környezetben. Minőségi tulajdonságok 
 

megkülönböztetése. Környezet  

  
 

  fogalmának értelmezése. Helyi 
 

  természet- és 
 

  környezetvédelmi problémák 
 

  felismerése. Környezettudatos 
 

  magatartás, fenntarthatóság. 
 

  Földrajz: 
 

  védett hazai és nemzetközi 
 

  természeti értékek. 
 

Kulcsfogalmak/ Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 
 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás,  

fogalmak  

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem.  

 
 



 
 Tematikai egység/  Tárgy- és környezetkultúra  Órakeret  

 

 Fejlesztési cél  Az épített környezet története  6 óra  
 

   Tárgyak,  épületek  vizuális  megfigyelése  adott  szempontok  alapján.  
 

 Előzetes tudás 
 Azonosságok   és   különbségek   célirányos megfogalmazása   a  

 

  megfigyelés és elemzés  során. Tárgyakkal, épületekkel  kapcsolatos  
 

    
 

   információk gyűjtése.    
 

   Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző  
 

 A tematikai egység  korú  és  típusú  tárgyak,  épületek  felmérése,  elemzése,  értelmezése  
 

 nevelési-fejlesztési  különböző   szempontok   alapján.   Az   építészet   térszervező   és  
 

 céljai  tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok  
 

   megfelelő érvényesítése.    
  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

  Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti Történelem, társadalmi és 
 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető állampolgári ismeretek: 
 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). épületek, használati és 
 

  – Az építészet történetében megjelenő alapvető dísztárgyak megfigyelése. 
 

térszervezést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, 
Hon- és népismeret: 

 

alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti 
 

megjelenések összegzése a fontosabb építészettörténeti Néprajzi tájegységek, 
 

példák alapján. nemzetiségek. Hagyományos 
 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető paraszti tárgykultúra. 
néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 
tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) Földrajz: 
elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján A természeti környezet és a 
megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. kultúra összefüggései. 
 Magyarország és a Kárpát- 
 medence földrajza, kulturális 
 régió. 

 Technika, életvitel és 
 gyakorlat: 
 lakókörnyezet és életmód; 
 tárgyak, szerkezetek, 
 rendeltetése. 

 
Ének-zene: 
népdalok, hangszeres 
népzene.   

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 
osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

Kulcsfogalmak/ dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropolisz,  
fogalmak amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, rituális 

tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari 
formatervezés, organikus építészet.  



Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 
 
Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 
végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott:  

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 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.  



 
 

A tanulók számonkérése minden hónapban egyszer történik . A folyó tanév során 
félévkor és év végén kapnak végleges értékelést . 
 

Igyekszünk részt venni a város jelentős kiállításain és kulturális rendezvényein.  
Rendszeres látogatói vagyunk a legismertebb múzeumok és galériák állandó kiállításain. 


