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9–10. évfolyam 

 

Ebben az iskolaszakaszban – csakúgy, mint eddig – a vizuális kultúra tantárgy az esztétikai, 

művészeti nevelés érdekében végzi fő tevékenységeit, azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap 

a kritikai gondolkodás és problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység 

fejlesztése. A felnőtté válás folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális önértékelés 

erősítése, amely kiváltképp a tantárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez kapcsolódó, 

egyénre szabott feladatokon keresztül érhető el. Ugyanakkor egyrészt a fejlesztési cél 

tartalmaként választott társadalmi problémák vizsgálata, másrészt a tantárgy jellemző 

módszertanából következő munkamódszer (pl. gyakori csoportmunka), erősítik a szociális 

kompetenciát, az egymás iránt érzett felelősségvállalást. 

A médiatudatosság fejlesztését különösen indokolja a kortárs társadalom igénye, 

amely a fiatalok médiahasználati szokásai miatt egyre fontosabb szerepet kap az adott 

iskolaszakaszban. E fejlesztés fontosságának hangsúlyozása különösen indokolt az adott 

tantárgyban, hisz az információs csatornák gazdagodása a szöveges információbefogadás 

mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos befogadásának fontosságát is, mivel az 

információk forrása és jellege alapján szöveg és kép együtt értelmezése napjainkban 

gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre 

fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló 

médiahasználat és médiaértés. 

A fentiekből is következik, hogy e korosztályban kevéssé a kifejező szándékú rajzi, 

festészeti produktumok létrehozása a cél, mint inkább a tervezői gondolkodás fejlesztése, 

illetve a technikai médiumok felhasználásával létrehozható produktumok elkészítése, amely 

egyúttal hozzájárul a digitális kompetencia fejlesztéséhez. Ebben az iskolaszakaszban – 

csakúgy, mint az előzőben – a vizuális kultúra részterületei közül a „Vizuális 

kommunikációhoz” kapcsolódó fejlesztés kerül előtérbe, amely közvetlen kapcsolatban van a 

médiafogyasztás tudatosságának erősítésével, illetve a „Tárgy- és környezetkultúra” 

részterület vizsgálatával a környezettudatos életforma jelentőségének megértése és elfogadása 

nyer fontosságot. Miután a tantárgy kultúraközvetítő szerepe erősödik, egyre lényegesebb a 

befogadó tevékenység jelenléte a tanórán, méghozzá más kapcsolódó tárgyakban szerzett 

ismeretek, tapasztalatok koherens felhasználásával. Az alsóbb iskolaszakaszban (5–8. 

évfolyamon) a gyerekek már ismerkedtek a különböző kultúrák és korok vizuális művészeti 

megjelenéseivel, adott esetben kronologikus változásaival, e szakaszban az ismeretek 



rendszerezése, szintézise, illetve az esetleges kronologikus megközelítésen túl egy 

problémaközpontú közvetítés ígér hatékonyságot. 

Miután a kerettantervi órafelosztás 11-12. évfolyamon garantálja ugyan a művészet 

műveltségterület tantárgyainak vagy tartalmainak a jelenlétét, de nem feltétlenül garantálja a 

vizuális kultúra tantárgy fejlesztési folyamatainak folytatását, így a kerettanterv 10. 

évfolyamra bizonyos tartalmi egységek lezárásában gondolkodik (pl. kronologikus 

művészettörténet tartalmai). Azokban az intézményekben, ahol a vizuális kultúra tantárgyi 

fejlesztés további lehetőséget kap, ezek a tartalmak a spirális tartalomfejlesztés szabályai 

szerint később visszatérhetnek és további kapcsolódó tartalmakkal bővülhetnek. Ezt a 

szempontot a 9-10. évfolyam helyi tervezésénél érdemes figyelembe venni.  

A gimnázium 9–10. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális 

művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. 

Nyitott műalkotások befogadására, képes a vizuális események önálló feldolgozására, 

életkorának megfelelő szintű értelmezésére, ennek során a művekben megjelenített témák, 

élethelyzetek, motívumok, formai megoldások közötti kapcsolódási pontokat azonosítására, 

többféle értelmezési kontextusban helyezésére. A tanuló képes állóképi, plasztikai, 

mozgóképi és intermediális karakterű megjelenítésre. Képes makettek, modellek 

konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló átrendezésére. Hajlandó 

kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. Képes a média által alkalmazott 

álló- és mozgóképi kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő 

kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. Képes 

továbbá az épített és természeti környezet értékelésére, kritikai megítélésére. Nyitott és 

motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Képes arra, hogy saját munkáját 

tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen. 

Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk 

megosztására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és 

az innováció jellemzi. 

 

Az értékelés módja, szintjei:  

A tanulók elsősorban a szakórákon készítik el munkáikat. A feladatok elkészítési idejét a 

szaktanár a csoportnak és a feladat típusának megfelelően rugalmasan határozza meg. A 

munkákat a témakör, vagy feladatsor lezárásakor be kell mutatni, majd rendezett formában 

meg kell őrizni év végéig. Aki nem tudja befejezni a rendelkezésre álló idő alatt munkáját, 

pótolhatja lemaradását a tanár által kijelölt időpontig. A félévi és év végi eredmény magában 



foglalja a tanév során elkészített gyakorlati (manuálisan, vagy digitálisan elkészített, egyéni és 

csoportos munkák) és elméleti (kiselőadások, gyűjtő munkák, projektfeladatok, dolgozatok) 

produktumok értékelését (1-5) érdemjegyben kifejezve. Az elméleti ismeretekről (stílus 

irányzatok jellemzői, fogalmak, stb.) dolgozat formájában adnak számot a tanulók 

félévenként, amelyben tesztkérdések, fogalom meghatározások, összehasonlítások, 

képfelismerés, stílus meghatározások szerepelnek. Lehetőség van tantárgyi dicséret 

elnyerésére is. A tantárgyi dicséretbe beleszámít a tanulmányi versenyeken (pályázatok, 

OKTV, stb.) való eredményes részvétel, a kiváló órai teljesítmény, az elméleti vagy 

gyakorlati jellegű szorgalmi munkák - pl.: házi dolgozat, egyéni alkotások, kiselőadások, 

önálló gyűjtő munka készítése.  

  

 Tankönyv- és taneszköz választás speciális szempontjai  

 

Olyan szakirodalmat használunk, amelyben könnyen áttekinthetők a főbb művészeti 

irányzatok, vagy a tantárgyhoz kapcsolódó témák és megfelelő mennyiségű képanyag áll 

rendelkezésre az órai munkához, és az egyéni felkészülést is segíti. Imrehné Sebestyén 

Margit: A képzelet világa című tankönyve alapján a művészettörténeti korszakok 

kronologikus sorrendjében és a NAT által meghatározott fejlesztési területeknek megfelelően 

tervezzük a vizuális kultúra tantárgy oktatását a 9. és 10. évfolyamokon. Tanulók számára 

biztosított tanári digitális tananyag és a könyvtári szakirodalom segíti a tananyag elsajátítását.  

 

 

MŰVÉSZETEK – VIZUÁLIS KULTÚRA 11. 12. évfolyam 

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

míg 11–12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és 

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

órakeretből mely tantárgyakat és milyen arányban fogja tanítani. 11–12. évfolyamon a 

művészetek műveltségterület kötelező összes óraszámkerete heti 2 óra/évfolyam. Ennek 

megfelelően az iskola 11–12. évfolyamon a számára megfelelő jellemzőkkel ruházhatja fel a 

művészeti oktatását a megfelelő művészeti tantárgyak kiválasztásával, vagy akár komplex 

művészeti oktatásban gondolkodva alakíthatja ki a művészeti tantárgyak struktúráját a helyi 

tantervében. Ebből következik, hogy minden művészeti tantárgy, így a vizuális kultúra is heti 



2 óra/évfolyamra készítette el a kerettantervét, ám annak felhasználása az iskola igényeinek 

függvényében értelmezendő.  

Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet 

kap, amely egyrészt komplex, esetleges kutatómunkát igénylő feladatok megoldásával lehet 

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

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

gondolkodás, az önálló problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység 

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

beilleszkedésnek.  E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a „Kifejezés, 

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

„Tárgy- és környezetkultúra” fejlesztési követelményeinek aránya a korábbihoz képest 

némileg csökken. A tantárgy kultúraközvetítő szerepe továbbra is jelentős, ráadásul a sikeres 

érettségi vizsga fontos kritériuma az összegző, felhasználó jellegű tudás bizonyítása, így a 

művészettörténeti és művészetelméleti problémák, ismeretek összegző jellegű rendszerezése 

kiemelt cél. A gimnázium 11–12. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális 

művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. 

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

Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális sokféleségét, valamint az 

esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott műalkotások befogadására, képes a 

vizuális események önálló feldolgozására, életkorának megfelelő szintű értelmezésére, ennek 

során a művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai megoldások közötti 

kapcsolódási pontokat azonosítani, többféle értelmezési kontextusban elhelyezni. A tanuló 

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

makettek, modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló 

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

média által alkalmazott álló- és mozgóképi kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat 

használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak 

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

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

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

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

információk megosztására. Problémamegoldó tevékenységét nagymértékben a függetlenség, a 

kreativitás és az innováció jellemzi. 



A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, 

hogy képesek legyenek az őket érő a hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, 

számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő 

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

Illetve segíteni a művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni 

az alkotómunka során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó 

szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság 

fejlesztése a tapasztalás, értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. A vizuális nevelés kiemelt 

fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek 

kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és 

módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó, a 

személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, 

ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél 

továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos 

rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett 

tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók 

önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód 

kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – 

eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik 

az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség 

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

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

művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 

feladata nem lehet a „művészképzés”.  A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a 

kerettanterv, amely konkrét módszertani segítséget nem biztosít, hisz nem ez a feladata, de a 

fejlesztési követelmények részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A 

kerettanterv – némileg eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális 

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

és környezetkultúra”) szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további 

tematikai egységekre bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, 



amelyekhez két évfolyamra ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai 

egységek, sem a tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez 

semmiféle időrendi sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési 

követelmény nem azonos egy-egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a 

különböző tematikai egységek követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi 

tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás folyamán a tematikai egységeket 

rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének logikáját követve felhasználni, az 

adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül 

megjelenő fejlesztési követelmények nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek 

megfogalmazása folyamat centrikus. Ezen belül a sok esetben megjelenő konkrét példák 

segítik az adott követelmény pontosabb értelmezését, így támogatva a kerettantervet 

felhasználó szaktanárokat a tanmenet megtervezésében, illetve konkrét ötleteket adnak 

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

további tervezést segítik. A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza 

meg a fejlesztési tartalmakat, a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad 

kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a helyi tervezés során.  

A tanulók értékelése  

11. évfolyam: Elméleti és gyakorlati munka együttese. A gyakorlatorientált munkában az 

értékelés a diákok által létrehozott gyűjtőmunkára, kutatásra és alkotó munkára vonatkozik. 

Elméleti munka során kiselőadás, beszámolók, művészettörténeti számonkérés alapján 

történik az értékelés.  

Gyakorlati:  

1. csoportmunka – vizuális problémák egymást segítő megoldása, alkotó tevékenység 

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

3. versenyeken való szereplés  

Elméleti:  

1. Beszámoló 

2. Írásbeli számonkérés (feladatlap) 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik.  



12. évfolyam:  

1. csoportos és egyéni alkotómunka 

2. egyéni kutatómunka   

3. feladatlapok  

4. kiselőadás  

5. digitális feladatok  

6. projektmunka   

7. versenyeken való szereplés 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik.  

A félévi és év végi eredmény magában foglalja a tanév során elkészített gyakorlati 

(manuálisan, vagy digitálisan elkészített, egyéni és csoportos munkák) és elméleti 

(kiselőadások, gyűjtő munkák, projektfeladatok) produktumok értékelését (1-5) érdemjegyben 

kifejezve. 

A tankönyvek kiválasztásának elvei   

11. 12. évfolyam: Egyénileg nem vásárolnak tankönyvet a diákok. A szemléltetést tanári 

digitális tananyag segítségével, valamint az iskola könyvtárának szakkönyvei, művészeti 

albumai, a 9. 10. évfolyam által használt „Képzelet Világa” tankönyv belső használatával 

valósítjuk meg, mely a művészet történetét kronológiai szempontból mutatja be.  

A tantárgyi óraszámok 11. 12. évfolyamon 36 óra/év, 1óra/hét 

 

A helyi tanterv kerettantervi megfeleltethetősége  

Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 

 3. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 3.2.15.3 (Művészetek 

Vizuális kultúra) alapján készült. A kerettanterv által biztosított maximum 2 órás éves 

időkeretben meghatározott témakörökből határoztuk meg azokat a feldolgozandó témákat, 

melyeket a művészetek vizuális kultúra tantárgy céljai alapján intézményünkben fontosnak 

tartottunk.  


