
Tantárgy: Vizuális kultúra 

 

 

 

Időkeret: 1 óra/hét 36 óra/év 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Korszak, stílus, műfaj  10 

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és 

társadalmi üzenet 
5 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális 

információfeldolgozás 
5 

Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, 

személyesség 
5 

Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 5 

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet 

egyensúlya 
6 

Összes óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: Korszak, stílus, műfaj 

ÓRASZÁM: 10óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 

– a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által 

konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és 

következtet, mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

– adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 

szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

– az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, 

és az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

– alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott 

belső képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok 

újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud; 

– a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó 

szerepkört egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza 

meg szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

– a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és 

következtetéseket fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival 

kapcsolatban; 

Évfolyam: 10. 



– adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges 

információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, 

projektmunkát végez; 

– érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit, 

közlésformáinak azonosságait és különbségeit; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek 

(pl. személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és 

tudatos, vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel 

kísért kiselőadás) a szakszerű kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél 

megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, 

elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása 

érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, tervezett 

felhasználása, csoportmunkában is 

– Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, 

elemzések alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, 

fotósorozat, kollázs), adott történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, 

jelenségeinek változását tükröző vizuális művészeti megjelenések megértése és mások 

számára is érthető bemutatása érdekében, mindezt csoportmunkában is 

– Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra jellemző probléma kapcsán 

önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit 

is felhasználva, reflektálva napjaink kifejezési nyelvére 

FOGALMAK 

interaktív mű, parafrázis, művészi hatás 

TEVÉKENYSÉGEK 

– tanári rávezetés, instrukció 

– tanári magyarázat az új anyagrészeknél 

– csoportos, páros munka, önálló feladatmegoldás 

 

TÉMAKÖR: Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi 

üzenet 

ÓRASZÁM: 5óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 

– alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 

– az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, 

és az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

– alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott 

belső képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok 

újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud; 



– a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó 

szerepkört egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza 

meg szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

– a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és 

következtetéseket fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival 

kapcsolatban; 

– adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a 

társadalmi reflexiók kiemelésével értelmez; 

– képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes 

tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak 

megfelelően; 

– saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

– vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési 

szándék vagy funkció érdekében újraalkot; 

– adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas 

kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása 

érdekében szabályokat újraalkot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos 

ismeretek által megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó 

lehetőségeivel 

– Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett 

anyaghasználattal alkotott plasztikus mű létrehozásával 

FOGALMAK 

koncepció, önreflexió/társadalmi reflexió, posztmodern jelenségek, kísérleti művészet 

TEVÉKENYSÉGEK 

– tanári rávezetés, instrukció 

– tanári magyarázat az új anyagrészeknél 

– csoportos, páros munka, önálló feladatmegoldás 

 

TÉMAKÖR: A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás 

ÓRASZÁM: 5óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 

– alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 

– a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által 

konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és 

következtet, mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

– adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 

szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 



– adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges 

információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, 

projektmunkát végez; 

– megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő 

kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is 

megvitat; 

– bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli folyamatokat, 

történéseket, cselekményeket különböző eszközök segítségével rögzít; 

– tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások 

számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

– valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges 

üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is; 

– szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati összefüggéseken alapuló 

történetet alkot, amelynek részleteit vizuális eszközökkel is magyarázza, bemutatja; 

– adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket kiválaszt és adott 

vizuális feladatmegoldás érdekében megfelelően felhasznál; 

– technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és 

érti a befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét; 

– egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság 

érdekében az együttműködésre törekszik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, 

fény, hang, vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések 

megfogalmazása és a tapasztalatok felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, 

figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve adott cél továbbgondolása (pl. 

rövidfilmek készítése az eltérő szereplők szemszögéből, antireklám/antikampányfilm, 

álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi megjelenések létrehozása 

érdekében csoportmunkában 

– Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) 

felhasználásával változatos célokat következetesen szolgáló elkészítése 

csoportmunkában, és a produktum közös értelmezése, értékelése 

– Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle 

szempontok alapján. 

– A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító 

vizsgálata és önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. 

hírműsor/hírportál, tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm) 

FOGALMAK 

média, médium, technikai kép, filmnyelvi eszközök, montázselv, sztereotípia, 

célközönség/célcsoport, reprezentált valóság/virtuális valóság 

TEVÉKENYSÉGEK 

– tanári rávezetés, instrukció 

– tanári magyarázat az új anyagrészeknél 

– csoportos, páros munka, önálló feladatmegoldás 

 



TÉMAKÖR:Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, 

személyesség 

ÓRASZÁM: 5óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális 

nyelv eszközeit; 

– adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 

szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

– megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő 

kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is 

megvitat; 

– vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző 

mediális produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is 

megvitatja; 

– adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs 

technikákat, illetve az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket; 

– saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

– valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges 

üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is; 

– egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság 

érdekében az együttműködésre törekszik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, információszolgáltatás, közösségépítés) 

szolgáló, választott online tartalom, megjelenés elemző vizsgálata a vizuális jellemzők 

leírása és elemzése céljából, egyénileg és csoportmunkában is 

– Választott, személyes tartalmakat bemutató online megjelenések (pl. blog, vlog, 

személyes profil közösségi médiában) elemzése vizualitás és tartalomszervezés (pl. kép 

és szöveg aránya, menürendszer/címek és tartalmak megfelelése, színek 

kommunikációs funkciója, interaktivitás, hipertextualitás) szempontjából, és a 

tapasztalatok bemutatása és megvitatása egyénileg vagy csoportmunkában 

– A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok 

felhasználása játékos feladatokban, a személyes célok következetes alkalmazása 

érdekében. 

FOGALMAK 

újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság 

TEVÉKENYSÉGEK 

– tanári rávezetés, instrukció 

– tanári magyarázat az új anyagrészeknél 

– csoportos, páros munka, önálló feladatmegoldás 

 

TÉMAKÖR: Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 

ÓRASZÁM: 5óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 

– a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által 

konstrukciókat alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és 

következtet, mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

– adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően 

szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

– új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, 

rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása 

esetében; 

– adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a modern 

társadalmak tárgyi és épített környezetének legfontosabb jellemzőit; 

– tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások 

számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

– képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes 

tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak 

megfelelően; 

– saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

– adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas 

kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása 

érdekében szabályokat újraalkot; 

– a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket 

és azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Az építészettörténet különböző korszakaiból választott példák összehasonlító 

vizsgálata, csoportosítása különböző szempontok szerint (pl. funkció, szerkezet, 

építőanyag, térlefedés, tömeg, homlokzattagolás), a tapasztalatok különböző játékos 

vizuális megjelenítésével. 

– Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú változásait 

befolyásoló tényezők (pl. tárgyi környezet, fogyasztói szokások, társadalmi-gazdasági-

kulturális háttér) elemző vizsgálata. 

– A XIX-XX. századi tárgykultúra egy-egy jellemző termékének, gyártójának 

megismerése. Az adott termék formatervezésében tetten érhető társadalmi 

vonatkozások, a forma és funkció viszonya, a termékek ikonikus jellegének, az e 

mögött álló okok, a kultúrkörben betöltött szerep bemutatása.  

FOGALMAK 

térszervezés, design, divat, identitás, brand, designgondolkodás 

TEVÉKENYSÉGEK 

– tanári rávezetés, instrukció 

– tanári magyarázat az új anyagrészeknél 

– csoportos, páros munka, önálló feladatmegoldás 

 

TÉMAKÖR: Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet egyensúlya 



ÓRASZÁM: 5óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat 

alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt 

társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, 

a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és 

az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, 

rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása 

esetében; 

− a vizuális alkotás során befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt megismerve reflexióit 

szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

− személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, valamint a fogyasztói 

szokások mindennapi életre gyakorolt hatásait és veszélyeit, és ezeket társaival megvitatja; 

− adott vagy választott célnak megfelelően, környezetátalakítás érdekében, társaival 

együttműködésben, környezetfelméréssel alátámasztva tervet készít, amelyet indokolni is 

tud; 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások 

számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez, és módosított kifejezési 

szándék vagy funkció érdekében újraalkot; 

− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és 

azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, fény, közlekedés, 

fogyasztói szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs fenyegetettség) reflektáló alkotás 

létrehozása.  

− A történeti korok és a modern társadalmak környezetalakítási jellemzőinek mérlegelő 

felhasználásával, esztétikai és funkcionális szempontok érvényesítésével saját, közvetlen 

környezetben megoldásra váró környezeti problémák megoldásához tervek, koncepciók 

elkészítése, csoportmunkában is, a koncepció jól értelmezhető vizuális és szöveges 

bemutatásával 

− A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő ideális élettér természeti 

és épített, tárgyi környezetének harmóniájára, egyensúlyára fókuszáló tervezés, a kortárs 

környezetalakítás jellemzőinek, a designgondolkodás problémamegoldásra ösztönző 

lehetőségeinek inspiratív felhasználásával, csoportmunkában is 

− A műemlékvédelem korszerű irányelveinek megismerése. A lakóhelyen vagy annak 

környékén található, felújításra váró épületről prezentáció tartása az épületet konzerváló 

vagy funkcióváltó átépítéssel kapcsolatban. 

FOGALMAK 

fenntartható fejlődés, személyes/közösségi tér, ökológiai lábnyom, ergonómia, minimál tér 



TEVÉKENYSÉGEK 

– tanári rávezetés, instrukció 

– tanári magyarázat az új anyagrészeknél 

– csoportos, páros munka, önálló feladatmegoldás 

 

 


