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2. BEVEZETŐ 

A vizuális kultúra tantárgy kiegészítő útmutatójának célja a minősítési eljárásban részt vevők 

tájékoztatása a szaktárgyi tartalmak sajátosságairól, a gyakorlati munka jellegéről. 

A kiegészítő útmutatóban szereplő, az iskolai gyakorlatot tükröző tanulói produktumokkal illusztrált 

és értelmezett dokumentumok támogatni kívánják a művészetpedagógusokat a minősítővizsgára és a 

minősítési eljárásra való felkészülésben, a portfólió elkészítésében. 

A vizuális nevelés alapvető célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 

vizuális művészeti alkotásoknak az árnyaltabb elemzéséhez, megítéléséhez, környezetük tudatosabb 

alakításához. Fontosnak tartottuk az anyagok összeállításakor, bővítésekor, hogy a minták szemléletesen 

tükrözzék e terület azon sajátosságát, hogy a személyiségformálás itt a látás útján elsajátítható ismeretek 

nyújtásában és a látás útján működő képességek fejlesztésének együttesében jön létre. A terület 

tevékenységközpontú szemléletéből adódóan a fő feladat mindig a személyes alkotások létrehozásának 

segítése. Az útmutató olyan sablonokat és mintákat tartalmaz, amelyek gyakorlati tapasztalatokból 

indulnak ki, és szem előtt tartják a szaktárgy sajátosságait és szükségleteit. Bemutatják, hogy a vizuális 

befogadó, közlő és kifejező tevékenységek speciális, mással nem helyettesíthető eszközei a nevelésnek. 

Olyan kötelező és szabadon választható dokumentumminták kerülnek közlésre, amelyeknek 

elsődleges céljuk a gondolatébresztő, ötletadó segítségnyújtás. Ezek egyrészt az általános Útmutató által 

javasolt szabadon választott dokumentumok szakspecifikus értelmezése és adaptálása, másrészt olyan, 

fontosnak ítélt lehetőségek bemutatása, amelyek a szaktárgyra jellemzők. Például a képességfejlesztő 

tevékenységek vagy alkotó folyamatok követő illusztrált bemutatása, amely hitelesen érzékeltetheti a 

feltöltendő dokumentumokban megjelölt fejlesztési célok elérésének lépéseit, eredményességét a 

vizuális közlések, értelmezések és kifejezések területén. 

A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a vizuális 

művészeti nevelés speciális szakmai sajátosságait írja le. Az indikátorok az általános pedagógiai és 

művészeti-szakmai követelményeket a gyakorlat szintjén fogalmazzák meg. Az egyes indikátorok az 

átfogó kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik és példákat adnak gyakorlati megvalósulásukra 

mind a portfólió dokumentumaiban, mind az óralátogatások tapasztalataiban. 

A kiegészítő útmutató elsősorban a vizuális nevelésre speciálisan jellemző befogadó és alkotó 

képességek fejlesztéséhez kapcsolódó sajátosságokat és tevékenységeket tartalmazza. Ezért a portfólió 

elkészítésekor és a szakmai minősítéskor az általános és kiegészítő útmutatót egyszerre javasolt 

használni.  

Az Útmutató ajánlásait lehet adaptálni, szükség szerint kiegészíteni egyéb, a szakmai munkát 

bemutató új, az Útmutatóban példaként nem szereplő dokumentumokkal. Ügyelni kell azonban arra, 

hogy a portfólió tükrözze a portfólió-készítő személyiségét és a szakmai munka egészét szemléletesen 

bemutassa. Érdemes élni az önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatásának lehetőségével. 

Művészetpedagógusként a „művésztanár-személyiség” meghatározására itt nyílik igazán lehetőség Az 

egyéni műalkotások érzékletes ismertetésekor fontos lehet a képekhez kapcsolódó szöveges információ, 

mert az inspirációk, a témák, az érdeklődési irányok, a művészeti attitűd rövid leírása segíti az alkotások 

értelmezését. Amennyiben a pedagógiai munkában és az önálló művészeti tevékenységben felmutatható 

egymásra hatás, párhuzamos megoldások, eredmények, érdemes erre hangsúlyt fektetni, és ezt kibontani 
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a szabadon választható dokumentumok valamelyikében. A jól bemutatott önálló alkotói, művészeti 

tevékenység megerősítheti a portfólió művészetpedagógiai elmélyültségét.  
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3. A KOMPETENCIÁKHOZ TARTOZÓ INDIKÁTOROK ÉRTELMEZÉSE PÉLDÁKKAL AZ ADOTT TERÜLET, 
TANTÁRGY VONATKOZÁSÁBAN. 

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

Szaktárgyi KKK-k:„Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére. 

Ismeri és jellemezni tudja az egyes korszakok fontosabb emlékeit, épületeit, képzőművészeti alkotásait. Képes műelemzések, valamint 

műértelmezések kidolgozására, saját véleményalkotásra. Jártas a képző-, iparművészet és építészet szakirodalmában, szükség esetén képes 

tanítványainak szakirodalmi segítséget adni. Ismeri az egyes vizuális művészeti ágak és műfajok sajátosságait. Ismeri a művészettörténeti 

elemzés módszereit (pl.: ikonológia, ikonográfia). Alkalmazza az összehasonlító műelemzési módszereket, eszközöket. Ismeri a hagyományos, 

illetve az új képzőművészeti technikákat, az ezzel összefüggő szakkifejezéseket. Ismeri a képzőművészeti technikákkal, anyagokkal és 

színekkel elérhető hatásokat. Ismeri a vizuális alkotó- és befogadó képességek fejlődésének életkori sajátosságait. Ismeri a kreativitás fejlesztési 

lehetőségeit, módszereit. 

Ismeri a különböző térábrázolási rendszereket, konvenciókat és azok történetét. Ismeri a grafikai tervezés módszereit. Ismeri a színelméletek 

tudományos hátterét. Ismeri az oktatásban, a nevelésben alkalmazható hagyományos és az új médiumokat. Elemzi és szakszerűen fejleszti a 

vizuális kommunikáció különböző formáit. Ismeri a fogyasztói nevelés jelentőségét a tárgyvilág, a design, a városi környezet értő 

használatához. Ismeri az életmód, az emberi igények szerepét a tárgy- és környezetalakításban, használatban. Feltárja a tárgyakat és a 

környezetet használók felelősségét a kulturális és a természeti környezettel szemben. Ismeri tárgyelemző, tárgytervező módszereket, a funkció, 

a tartalom és a forma összefüggéseit.” 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos 

szaktudományos tudást tükröz. 
Óratervei alapján nyitott a vizuális kultúra és 

kommunikáció különböző megnyilvánulási formáira, 

ismeri a művészeti ágazatok sajátosságait.  

A feladatokhoz válogatott és elemzett műalkotások jelzik, 

hogy megalapozott kultúrtörténeti és klasszikus 

művészettörténeti ismeretei mellett a vizuális kifejezés és 

ábrázolás kortárs magyar és nemzetközi jellemzőiről is 

tájékozott. 

A formanyelvi és tartalmi műelemzés mellett 

összehasonlító elemzéssel is bemutatja vizuális 

művészetek műfajainak, kifejezési eszközeinek és 

kompozíciós módjainak különbségeit és azonosságait. 

Óráin a felvetett problémák feldolgozására alkalmas 

képalkotó és plasztikai tevékenységformákat, 

változatosan, céltudatosan és hatékonyan alkalmazza.  

A gyakorlati munka során elemzi, és lehetőség szerint 

bemutatja a képző-, építő- és iparművészet területén 

használatos anyagokat, forma-, szín- és téralkotó 

technikákat, és ezek hatásrendszerét.  

Szaktárgyi tudása és pedagógiai tartalmi tudása a vizuális 

megismerés, a vizuális kommunikáció és a vizuális 

kifejezés területén egyaránt alapos.  

Az órai munkában tudatosan törekszik a megfigyelés – a 

megjelenítés, az értelmezés, a tervezés, a műelemzés és a 
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A vizuális problémákhoz kapcsolt feladatokból kiderül, 

hogy ismeri a vizuális alkotó- és befogadóképesség 

életkori sajátosságait, a rajzi kifejezőerő fejlődésének 

lépéseit. 

Saját alkotói gyakorlatot is folytat, és az így szerzett 

tapasztalatait, ismereteit képes felhasználni a tantárgyra 

jellemző befogadói és alkotói tevékenységek 

tervezésénél. 

Terveiben szakszerűen foglalkozik a tér- és 

formaábrázolási konvenciók történetével, jellemzőivel.  

képalkotás műveleteinek egyensúlyára, az esztétikai – 

művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésére. 

Tanítványai körében képes fejleszteni látványok, ábrák, 

jelek, képek, tárgyak megfigyeléséhez, értelmezéséhez, 

megjelenítéséhez, konstruálásához, modellezéséhez, 

tervezéséhez szükséges kreatív készségeket, képességeket. 

Képes az aktuális imitatív, kreatív vagy kifejező 

ábrázolásokat segítő művészettörténeti analógiák 

bemutatására, elemzésére. Törekszik az esztétikai 

értékítéletek megalapozására, fejlesztésére. 

1.2. Ismeri az intézményében folyó 

pedagógiai munka tartalmi 

meghatározására és szervezésére 

vonatkozóan alkalmazott, a Kormány 

és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumokat és az intézménye 

pedagógiai programjának a saját 

szakterületére vonatkozó főbb 

tartalmait.  

A dokumentumok alapján megállapítható, hogy ismeri a 

tantárgy által fejleszthető vizuális befogadói és alkotói 

képességeket és ezekhez kapcsolódó követelményeket. 

Megfelelő, az életkorhoz illeszkedő feladatokat választ 

azok fejlesztéséhez. 

A helyi tantervben képzettségének és az intézmény 

jellegének megfelelő preferencia érvényesül. 

Szakszerűen tervezi a tantervek által meghatározott 

témakörökhöz – a képzőművészeti kifejezéshez, a vizuális 

kommunikációhoz, a média- és mozgóképkultúrához, a 

tárgy- és környezetkultúrához – kapcsolódó 

alkotófolyamatokat. 

Téma- és óratervei mutatják, hogy ismeri a vizuális 

képességek fejlesztésének szerepét a kommunikációban, a 

biztonságos tájékozódásban, az értékközvetítésben és az 

érzelmi intelligencia fejlesztésében. 

Érdeklődése a saját szakmai irányultsága mellett a kultúra 

minden vizuálisan értelmezhető területére kiterjed. 

Témaválasztása és a kapcsolt vizuális problémafelvetések 

tükrözik szakmódszertani tájékozottságát. 

Az órán megfogalmazottak világosak, megfelelő kihívást 

jelentenek az adott évfolyam tanulói számára. 

Óravezetése a tanulók számára követhető, a különféle 

tevékenységek logikusan követik egymást. 

Megfelelően illeszt a feladataihoz kreativitást fejlesztő 

munkaformákat, munkaeszközöket értékelési módokat. 

1.3. Ismeri és tudatosan felhasználja 

szakterülete, tantárgya kapcsolatait 

más műveltségterületekkel, 

tantárgyakkal.  

Interdiszciplináris megközelítéssel segíti a tananyag 

megértését, feldolgozását, a képi megoldások keresését. 

Tervező munkája során a tematikai egyezésen túl is 

figyelembe veszi a tantárgyközi kapcsolatokat pl.: 

megfigyelés, megjelenítés, rendszerezés 

természettudományos módszereit; művészi kifejező 

eszközök használatának zenei, irodalmi analógiáit, a 

szemléletes térábrázolás matematikai-geometriai hátterét. 

A feldolgozott témához kapcsolódóan fejlesztési céljait 

szolgálva választ a tantárgyközi kapcsolódások közül. 

Az arra alkalmas témaköröket képes szélesebb kulturális 

kontextusba helyezni pl.: mitológiai, történelmi, irodalmi 

témájú képzőművészeti alkotások feldolgozásakor, 

elemzésekor. 
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A tananyag megközelítése sokoldalú, kreatív, a tanár saját 

befogadói és alkotói élményeire és tapasztalataira is épít. 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a 

szakterülete, tantárgya 

sajátosságaihoz igazodó megismerési 

folyamatokat, nevelési, tanítási 

módszereket, eszközöket.  

Ábrázolástechnikai ismeretei széleskörűek. 

Dokumentumaiból, óraterveiből kitűnik, hogy a 

hagyományos és az új digitális képalkotó technikák 

használatára egyaránt felkészíti tanítványait. 

A látványok, képek, ábrák, jelek, tárgyak formanyelvi és 

tartalmi elemzésének tervei az esztétikai ítéletalkotás 

minőségének fejlesztését célozzák. 

Ismeri a kreatív médiafeladatok tervezési és szervezési 

módszereit, gyakorolja a kritikai szemlélet alakítását. 

Képalkotó feladatok terveit érdekes beállítások, motiváló 

problémafelvetések és teljesítménymintákat adó 

szemléltetés jellemzi. 

A megfigyelőképesség fejlesztésével, anyag- és 

felületalakítási kísérletek tervezésével a gyakorlatias 

tudás és a hétköznapi kreativitás megalapozására is 

törekszik pl.: tárgytervező, tárgyalkotó feladatok 

segítségével.  

Dokumentumait az ismeretek sokoldalú, változatos 

felhasználása, és saját alkotói tapasztalatainak kreatív 

beépítése jellemzi. 

Mind a művészettörténeti ismeretekhez, mind a tanulók 

motiválását segítő órai szemléltetéshez gazdag 

eszköztárral rendelkezik, beleértve a tanítást segítő IKT 

eszközöket is. 

Alkotói, tervezői vagy tárgyalkotó folyamatok 

bemutatásával, elemzésével segíti az analogikus 

gondolkodást, a problémamegoldás és a kivitelezés 

gyakorlati műveleteit. 

Az órai munka során figyelemmel kíséri az egyéni 

teljesítményeket és ahol szükséges korrektúrával segíti a 

formaalakítással, a téralakítással, a tónusértékekkel, a 

színhasználattal vagy a kompozícióval kapcsolatos 

problémák megoldását. 

Részértékelésekkel hívja fel a figyelmet a gyakorta 

előforduló technikai vagy értelmezési hibákra és jó 

megoldások bemutatásával segíti az előrehaladást. 

Az órai munka során utal az adott tevékenység gyakorlati 

alkalmazásának lehetőségeire a vizuális megfigyelés, 

tervezés, kivitelezés vagy az önkifejezés területén pl.: a 

térábrázolási rendszerek alkalmazási területeinél és a 

vizuális jelek, jelképek, logók alkalmazási területei 

esetében. 

Órai munkájában felismeri és elfogadja a tanulók 

érdeklődési irányultságait és az ebből fakadó különböző 

képi megoldásokat, személyes korrektúrával és 

feladatadással törekszik differenciált fejlesztésükre. 

Műelemzések során támaszkodik a tanulók irodalmi, zenei, 

történelmi és természettudományos ismereteikre is. 

Képes óráihoz a tantervi ajánlások felhasználásával 

tematikus prezentációkat készíteni. 

Törekszik a szaktantermét és szertárát a helyi adottságok 

figyelembevételével optimálisan felszerelni a 

szemléltetést, a rajzolást, a festést, a mintázást és a 

kézműves tevékenységeket segítő taneszközökkel, 

anyagokkal. 

1.5. Ismeri a szakterülete, tantárgya 

szempontjából fontos 

információforrásokat, azok 

pedagógiai felhasználásának 

Következetesen tervezi az információgyűjtés, a kutatás, a 

kísérletezés vizuális rögzítésének valamint az 

információfeldolgozás (összehasonlítás, kérdésfeltevés, 

analógiakeresés, alternatívaállítás, lényegkiemelés stb.) 

A témakör feldolgozása során kisebb-nagyobb alkotó 

jellegű kreatív feladatokkal teremt lehetőséget a tanult 

ismeretek és technikák önálló alkalmazására, 

továbbgondolására.  
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lehetőségeit, megbízhatóságát, etikus 

alkalmazását.  
műveleteinek gyakorlását és a levont következtetések, 

tervek, ábrák, képek formájában való kivitelezését. 

Dokumentumaiból kiderül, hogy tudatos médianevelésre 

törekszik. Célja, hogy a tanulók a média üzeneteire 

kritikusan reflektáló, önálló gondolkodású, kevéssé 

manipulálható személyiségek legyenek. Tervezi a 

reklámok, az internetes újságok képeinek és 

híranyagainak figyelemmel kísérését, elemzését, 

értékelését. 

Az interneten található gazdag kép- és video anyag 

szakszerű felhasználása jellemzi. 

Ismeri a témához kapcsolódó legfontosabb képforrások, 

szaktartalmak online elérhetőségét (pl.: művészettörténeti 

szakportálok). Felismeri a digitális képek tömörítéséből, 

átméretezéséből adódó kritikus képminőség romlásokat és 

így megfelelően szelektál az internetről letölthető 

képanyagból. 

Tehetséges tanítványait differenciált, a vizuális 

kifejezőeszközök magasabb szintű használatát igénylő 

feladatokkal látja el. Figyelemmel kíséri tanórán kívüli 

munkájukat és segíti önálló felkészülésüket a művészeti 

pályázatokon, tanulmányi versenyeken való szereplésre. 

Munkáik kiállításával motiválja fejlődésüket. 

Az önálló tárlat és múzeumlátogatásokat megfigyelési 

szempontokkal segíti. 

Ösztönzi a különféle médiumokból szerzett ismeretek 

összehasonlítását, kritikus értékelését. 

Figyelmet fordít a képi tartalmak rögzítéséhez, 

közzétételéhez és felhasználásához kapcsolódó jogi, etikai 

szabályok ismertetésére. 

Segítséget nyújt az internetes tájékozódáshoz, képző-, ipar- 

és építőművészeti tartalmak megtalálásához.  

1.6. Fogalomhasználata szakszerű, az 

adott pedagógiai helyzethez igazodó.  
Megtervezi a feladatokhoz kapcsolódó szakkifejezések 

tartalmának vizuális szemléltetését (pl.: szerkezet, 

funkció, anyagszerűség, arány, dinamika, egyensúly, 

színszimbolika, színperspektíva, stílus). 

Terveiben a megfigyelési, ábrázolási és kifejezési 

gyakorlatokhoz különféle gondolkodási műveleteket 

társít (pl.: analízis, szintézis, absztrakció, analógiakeresés, 

szimbólumalkotás, kompozíciós szerkezet feltárása) 

A belső képekre, képzetekre épülő képalkotói folyamatok 

elemzésének, értelmezésének terveiben pontos 

fogalomhasználattal jellemzi. 

Óráját pontos, következetes fogalomhasználat jellemzi a 

megfigyelések, műelemzések, feldolgozások és a 

kísérletezések irányításánál egyaránt. Az aktuális témához 

tartozó legfontosabb fogalmakat megfelelően és 

sokoldalúan ismerteti.  

Képzetek és fogalmak szinkronba hozására, 

összehangolására törekszik az alkotói folyamatok 

irányításakor és a személyes korrektúrák során. 

Az órán keletkezett tanulói rajzok, festmények, szobrok, 

tervek és modellek értékelésekor megszilárdítja a 

szakkifejezések használatát és megerősíti, értelmezi az 

alkotófolyamat aktuális szakasza alapján a tanulói 

készségek látható fejlődését. 
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2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Szaktárgyi KKK-k:„Ismeri a vizuális kultúra tanításának jogszabályi hátterét, tanterveit, vizsgakövetelményeit és követi ezek változásait. 

A tanulók életkora, az elsajátítandó tudás sajátosságai, a rendelkezésre álló taneszközök és a pedagógiai környezet közötti összhang 

megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére (tanmenet, tematikus terv, óraterv, folyamatterv, feladatterv). Ismeri a 

tananyag- kiválasztás és a rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani szempontjait. Képes a tanítandó 

tananyag súlypontjait, felépítését, közvetítésének logikáját (módszerét, munkaformáját) a tantervi előírásokkal és a pedagógiai célokkal 

összhangban az adott tanulócsoporthoz igazítani. Képes a szaktárgya tanítása során a tanári munka hatékonyságát segítő szemléltető eszközök, 

szemléltetési módok használatára. Képes oktatási célú kutatásra, anyaggyűjtésre és alkotásra a vizuális kultúra területén. Elősegíti, vagy 

megszervezi kiállítások, múzeumok, műemlékek látogatását, tanórák, tanulmányi kirándulások vagy szabadidős programok keretében. 

Változatosan alkalmazza a tanulás értékelésének formatív, diagnosztikus, összegző, szóbeli és írásos formáit. A tanulói produktumokat 

kiállításokon bemutatja. 

Felkészült a tehetséggondozásra, a művészi tehetségek egyéni kibontakoztatásának feladataira. Ismeri a kreatív problémamegoldás módszereit. 

Ismeri a vizuális technikai médiumokat és azok alkotói és oktatási lehetőségeit. Törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek 

megfogalmazására. Szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.” 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

2.1. Tervei készítése során figyelembe veszi az 

intézménye vonatkozásában alkalmazott 

tantervi, tartalmi és az intézményi belső 

elvárásokat, valamint az általa nevelt, 

oktatott egyének és csoportok fejlesztési 

céljait.  

A vizuális kompetenciák négy fő területéhez tartozó 

képességeket, a vizuális megismerés, a vizuális alkotó-

kifejező, a vizuális kommunikáció és a vizuális 

problémamegoldó képességet képes a tantervnek és az 

intézményi elvárásoknak is megfelelő témakörökön és 

ismereteken keresztül fejleszteni. 

Az óra témáját és vizuális problémafelvetéseit 

összehangolja a tantervek fejlesztési céljaival, a 

szaktantermi lehetőségekkel. 

Problémafelvetése figyelembe veszi az adott osztály 

vizuális képességek szempontjából lényeges karakterét 

és az intézmény jellegét. 

2.2. Egységes rendszerbe illesztve tervezi az 

adott pedagógiai céloknak megfelelő 

stratégiát, folyamatot, munkaformát, 

módszereket, eszközöket.  

Terveiben a befogadó (megfigyelő, értelmező, 

értékelő) folyamatok és az alkotói (megjelenítő, 

tervező, tárgyalkotó, kifejező) folyamatok lépéseit, 

arányait és szintjeit összehangolja a tanterv fejlesztési 

céljaival (pl.: a megjelenítés vagy a képalkotás 

kifejezési céljának megfelelő árnyalt vonal-, tónus-, 

szín- és formaalkotás lépéseit a mintakövetéstől az 

önálló alkalmazásig). 

A pedagógiai folyamatban az elemző, a megjelenítő, a 

tervező és a képalkotó folyamatok arányát az 

életkorhoz és a szaktantermi körülményekhez tudja 

igazítani. 

Figyelembe veszi a tanulók grafikai, színes és térbeli 

ábrázolásokban, megjelenítésekben elért képességeit, 

belső motiváltságát. 

 

2.3. Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt 

szerepet kap a gyermekek, tanulók 

tevékenységeinek fejlesztése.  

A hagyományos grafikai, festői, szobrászi képalkotó 

technikák és a tervező, tárgyalkotó műveletek, 

tevékenységek kiválasztásánál alkalmazkodik az 

A tanulási folyamatot tevékenység centrikusan, az 

alkotói folyamat lépéseihez igazodva, a tanulók 
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intézményi feltételekhez, a tanulócsoportok jellemző 

adottságaihoz. 

A vizuális nevelés kreatív megoldásokat feltételező 

feladataihoz oktatásszervezési és értékelési 

alternatívákat is kapcsol (pl.: kooperatív munkaformák, 

a tanulás iskolán kívüli színtereinek bekapcsolása). 

aktuális készség és képesség szintjei, előzetes 

tapasztalatai és ismeretei alapján szervezi meg. 

A tanulók a megfigyelő, értelmező és műelemző 

lépéseken keresztül, mint a vizuális megismerés 

alapjain keresztül jutnak el a kifejező, tervező és 

képalkotói feladatokig. 

Óravezetésében az ösztönző motiváció és 

problémafelvetés után lehetőséget ad a kérdezésre. 

Magyarázatai világosak, érthetőek. 

2.4. Tervező tevékenységében épít a szociális 

tanulásban rejlő lehetőségekre.  

Alkalmat teremt a tanulói munkák tanteremben, 

folyosókon, iskolagalériában való kiállításával az 

eltérő alkotói módszerek, kifejezési módok, 

témaértelmezések, analitikus részletező és expresszív 

megoldásainak megismerésére, továbbgondolására. 

Kitér, rákérdez az alkotó és kifejező tanulói munkák 

elemzésekor a személyes élményekre alapozott 

fantáziaképek, figyelemvezetési módok, 

formamanipulációk, kontrasztok alkalmazásának 

hátterére. 

Törekszik a kreatív tervező és a kifejező feladatok 

során felidézhető személyes élmények, érzelmek, 

hangulatok megbeszélésére. 

2.5. A gyermekek, tanulók optimális fejlődését 

elősegítő, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz igazodó, differenciált 

tanítási-tanulási folyamatot tervez.  

Reflexióiban jelzi a kiemelkedő és az átlag alatti 

képalakító feladatmegoldások jellemzőit. 

Differenciálásnál figyelembe veszi az aktuális kép, 

látvány, ábra, jel és tárgyelemző, értelmező, értékelő 

tanulási képességek; a technikai, ábrázoló, konstruáló, 

modellező kommunikációs képességek valamint az 

anyaghasználati, színhasználati, formaalakítási, 

téralakítási és komponáló képességek egyéni szintjeit. 

Tervező, ábra- és képalkotó feladatoknál tanulók 

egyéni fejlődésének függvényében differenciáltan 

személyre szabott korrektúrával segíti a 

munkafolyamatot. 

Az osztályok és az egyes tanulók adottságaihoz igazítva 

értékeli a tanuló produktumok forma- és téralakítási 

szintjeit, anyaghasználatát, színhasználatát és 

kompozíciós megoldásait. 

2.6. Terveiben szerepet kap a gyermekek, 

tanulók motiválása, motivációjuk 

fejlesztése. 

A tantervi témakörök vizuális problémafelvetéseinek 

feldolgozását, a megértést segítő, érdeklődésfelkeltő 

szemléletes modellek (természeti formák, geometrikus 

formák, tárgyak, drapériák stb.) gyűjtésével, és 

használatával aktivizálja a vizuális megismerő és 

alkotó folyamatokat.  

Óraterveiben a képességfejlesztés aktuális, a 

tanulócsoporthoz igazított céljaihoz megfelelően 

választ tevékenységeket a vizuális megismeréshez, a 

vizuális kommunikációhoz vagy a vizuális kifejezéshez 

kapcsolódva. 

Órái jól előkészítettek. 

A szemléltetéssel, a tevékenységek, a modellek, a 

beállítások és a feldolgozás változatosságával 

aktivizálja és le tudja kötni a tanulók figyelmét, 

érdeklődését.  

Cselekvési példákkal, részműveletek 

gyakoroltatásával, mintául szolgáló analógiák 

szemléltetésével, pozitív részértékelésekkel segíti a 

képalkotó és képelemző műveletek elsajátítását. 

A nem tervezhető technikai nehézségek esetén képes 

más módszertani megoldást alkalmazni a probléma 

feldolgozására. 
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Tervei alapján látható, hogy az anyag- és formaalkotó 

eljárások, technikák, kompozíciós módok 

alkalmazásának több direkt és indirekt tanítási 

módszerét ismeri a tervező és a kivitelező műveletek 

esetében egyaránt.  

Tevékenységek ellenőrzése közben észreveszi és pl.: a 

tanulók önbizalmának erősítésével kezeli a felmerülő 

problémákat. 

2.7. Tervező tevékenysége során a tanulási 

folyamatba illeszti a foglalkozáson, a 

tanórán kívüli ismeret- és tapasztalatszerzési 

lehetőségeket.  

Dokumentumaiból kiderül, hogy a tanulók egyéni 

érdeklődési irányait, tapasztalatait, kreativitását 

elfogadva és felhasználva, segíti az alkotói folyamat 

kibontakozását, az alkotói szabadság kiteljesítését. 

Reprodukciók, tanulói munkák rendszeres 

kiállításával, tárlatlátogatások szervezésével erősíti a 

tanulók belső motivációját. 

Az oktatási folyamat tervezésekor alkalmazza a 

médiaműveltség kialakítását szolgáló képalkotó- és 

megjelenítő digitális eszközöket (pl.: műelemzésekhez, 

tervezőgrafikai feladatokhoz, fotográfiai 

feladatokhoz). 

Az ismeretek elmélyítéséhez az internet gazdag képi és 

video anyagára valamint aktuális tárlatok hozzáférhető 

tartalmaira is épít. 

Az összehasonlításhoz, a rendszerezéshez, az 

analógiák, az alternatívák, témavariációk és műfajok 

bemutatásához, valamint a képi kifejező eszközök 

analitikus elemzéséhez felhasználja a digitális 

képkereső, képalkotó és megjelenítő eszközöket.  

Felismeri, hogy a személyes jellemvonások, érzelmek, 

gesztusok megjelenítésre, kifejezésére irányuló 

feladatoknál esetenként indokolt lehet a digitális, online 

eszközök használatának korlátozása is. 

2.8. Megtervezi a gyermekek, a tanulók és 

nevelt, oktatott csoportok értékelésének 

módszereit, eszközeit.  

Terveihez fűzött reflexióiban rögzíti az óra közben 

elhatározott változtatásokat, a befogadói és alkotói 

folyamatokban nyújtott kiugró és elmaradó 

teljesítményeket és ezek okait pl.: elemzi az elkészült 

tanulói munkák által a munkavégzés dinamikáját, a 

beleélő képesség minőségét, a megfigyelőképesség 

szintjeit, a szimbolizálás mértékét, a szabálykövető és 

a kreatív megoldásokat.  

A produktumokhoz és tevékenységekhez kapcsolt 

értékelési módok figyelembe veszik az adott 

tanulócsoport érdeklődési irányultságát és az ábrázolási 

technikákban való jártasságát. 

Képes az eredményesség függvényében, tervezetén óra 

közben módosítani, redukálni vagy bővíteni a vizuális 

problémafelvetések mennyiségét és szintjeit, a 

felhasználható időkeretet, az alkalmazott technikákat és 

részértékeléseket közbeiktatni.  

2.9. A gyermekek, a tanulók fejlettségére is 

figyelemmel bevonja őket a nevelés-oktatás 

és a tanulás-tanítás tervezésébe.  

Törekszik az észlelési érzékenység, a vizuális 

emlékezet, a kritikai érzék, a nyitottság, az empátia, a 

környezettudatosság, az etikai és az esztétikai érzék 

fejlesztéséhez szükséges stratégiákat és módszereket 

változatosan alkalmazni. 

Terveiben alkalmazza az összehasonlítás, 

rendszerezés; a kérdésfeltevés, alternatívaállítás; az 

analógiák felismerése, előképek alkalmazása; 

kapcsolatok létrehozása, képzettársítások alkotása; 

Az órai kép- és ábraalkotó tevékenységek követik az 

alkalmazott képi kifejezőeszközök műveleti logikáját. 

Világossá teszi a célokat és a szükséges gyakorlati 

műveleteket lépéseit a tanulók előtt. 

Rugalmasan, az egyéni közlési, kifejezési 

alternatívákat elfogadva, segítően reagál tanítványai 

kreatív feladatmegoldásaira. 
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lényegkiemelés, figyelemfelkeltés stratégiai és 

módszertani elveit. 

Ügyel a megfigyelő – megismerő – ábrázoló, az 

értelmező – modellező – konstruáló, a forma- és 

tartalomelemző – képalkotó – önkifejező 

alaptevékenységek, tanulási stratégiák 

csoportteljesítményekhez az aktuális érdeklődési 

irányokhoz igazodó váltogatására. 

Feladatmegoldás közben azonnali visszajelzéseket ad 

az arra igényt tartó tanulónak. 
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 3. kompetencia: A tanulás támogatása 

Szaktárgyi KKK-k: „Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek 

megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait. Ismeri a 

vizuális kultúra tanításának-tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetőségeit, színtereit. 

Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről. 

Képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiákhoz a motivációt, a differenciálást, a tanulói aktivitást biztosító, a tanulók 

gondolkodási, probléma- megoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve 

megvalósítására. 

Képes nyugodt, biztonságos és az eredményes tanulást támogató tanulási környezet megszervezésére. Képes az érdeklődés, a figyelem 

folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a végzettségének megfelelő korosztályokban. Képes a vizuális kultúra speciális 

összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek felismerésére és kezelésére. Képes a hagyományos és az információ-

kommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására. Képes az egész életen át tartó tanulás 

képesség-rendszerének megalapozására, technikáinak gyakoroltatására. 

Elismeri, hogy a megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit. 

Törekszik a tanulókkal való együttműködés megvalósítására a tanulási folyamat hatékonyságának érdekében. Törekszik az életkori, egyéni és 

csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására és 

a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására.” 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján A hospitálás alapján 

3.1. A tanulás támogatása során épít a 

gyermekek, tanulók egyéni céljaira és 

szükségleteire, a gyermek- és tanulócsoport 

sajátosságaira. 

Az érintett korosztályt különösen érdeklő témák 

bevonásával, feldolgozásával támogatja a tanulást (pl.: 

számítógépes képalkotás és tipográfia, különleges 

technikával készült képek, hologramok, fotogramok; 

videók). 

Kreatívan és hatékonyan alkalmazza a komplex 

vizuális nevelés információ- feldolgozó módszereit, 

eszközeit. 

Empatikusan figyeli a tanuló kifejezési és megismerési 

céljait. 

3.2. Figyelembe veszi a gyermekek, a tanulók 

aktuális fizikai, érzelmi állapotát.  

Alkalmat ad a tanulók aktuális érzéseinek képi 

feldolgozására, kifejezésére a témakörök rugalmas 

kiterjesztésével, kapcsolásával. 

A kedvenc és sikeresen alkalmazott motivációs 

feladatokból saját feladatgyűjteményt és a tanulói 

munkákból digitális rajzos feladatsorokat hoz létre. 

Képes az ismeretanyagot szemléltető művészettörténeti 

alkotások és a feladatok kiválasztásánál a tanulók 

aktuális érzelmeihez és érdeklődéséhez alkalmazkodni. 

3.3. Felkelti és fenntartja a gyermekek, a tanulók 

érdeklődését. 

A vizuális kompetenciák mérésével a tanulói 

önfejlesztés, önkorrekció folyamatát segíti.  

A hibázás, a tévesztés lehetőségét az alkotófolyamat 

természetes részének tekinti, személyes korrektúrával 

segíti az egyéni nehézségek áthidalását. Így elsősorban 
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Tudatosítja a tanulókban, hogy a tanári értékelések 

korrektúrák által fejlődhet, pontosabbá válhat vizuális 

kifejező képességük, esztétikai érzékenységük. 

Az alkotói légkör megteremtése érdekében a vizuális 

képességek különbözőségét szem előtt tartó, empatikus 

értékelést tart szem előtt. 

az alkotói gondolkodást, a fantázia, a személyiség 

kiteljesedését erősíti. 

3.4. Nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási 

környezetet teremt. 

Portfóliójából kiderül, hogy a megfelelő alkotói légkör 

megteremtésére törekszik.  

Figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit (pl.: teremrend, kialakításánál, a 

munkaeszközök beszerzésénél, a tanulói munkák 

kiállításánál). 

A szaktanterem és a szertár szakmai jellegének 

fejlesztéséhez hatékony segítséget ad (pl.: 

szakkönyvek, meghatározó művészeti alkotások 

reprodukciói, tanulmányozásra alkalmas természeti és 

mesterséges formák, drapériák, gipszmodellek). 

Kialakítja a csoport- a páros munka, az egyéni 

tevékenység feltételeit. 

3.5. Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási 

folyamat során tapasztalt megértési 

nehézségeket.  

Hangsúlyt fektet a vizuális megismerés technikáinak és 

ezzel egyben az önálló ismeretszerzés képességének 

megalapozására és gyakorolására (pl.: 

múzeumlátogatások szervezésével, szakkönyvek, 

lexikonok, monográfiák, e-tartalmak rendszeres 

használatával). 

A kortárs és az egyetemes művészet megismerése 

céljából házi-szakkönyvtárat hoz létre katalógusok, 

életrajzi könyvek, szótárak, művészeti lexikonok, 

művészeti folyóiratok gyűjtésével. 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a 

hagyományos és az info-kommunikációs 

eszközök célszerű, kritikus, etikus 

használatára a tanulás folyamatában.  

A hatékonyabb tanulás érdekében, témák célzott 

felajánlásával lehetőséget ad az egyéni kutatómunkára, 

támogatja az e-tartalmak felhasználását (pl.: stílusok, 

térábrázolási problémák, híres alkotók és alkotások, 

ábrázolási technikák önálló bemutatása tabló, 

kiselőadás vagy esszé formájában). 

Művészeti és múzeumi honlapokat ajánl a tanulók 

figyelmébe (pl.: Műcsarnok, Magyar Nemzeti Galéria, 

Szépművészeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, stb.) 

Az internetes tartalmak mellett a műalkotásokkal való 

személyes találkozásokra és a nyomtatott 

szakirodalomra is felhívja a figyelmet  

3.7. Fejleszti a gyermekek, a tanulók tanulási 

képességeit.  

Tématervei szerint törekszik új ismeretek, 

technológiák, alkotói módszerek lehetőség szerinti 

fokozatos bevezetésére, a tevékenységekkel való 

rögzítésére.  

A szülőket tájékoztatja a várható programokról: a 

tanulói kiállítások, a múzeumlátogatások, a közvetlen 

környezet művelődési intézményeinek látogatásáról, a 

kulturális programok témájáról, idejéről. 

Az új ismereteket mindig a már készségszinten ismert 

fogalmak segítségével vezeti be. 

3.8. Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást 

és megfelelő tanulási eszközöket biztosít.  

A tananyagot a vizuális megismerés, 

ismeretfeldolgozás, rendszerezés és kreatív alkalmazás 

folyamat figyelembe vételével dolgozza fel. 

A tanulási folyamatba illeszti a művészettörténeti 

könyvek, művészeti lexikonok, művészeti 

fogalomtárak, jelkép-tárak, kézikönyvek meghatározott 
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Képes a felmerülő szakmai problémákkal foglalkozó 

szakirodalom keresésére, felhasználására. 

elemeit, szócikkeit egyéni felkészülésükhöz és 

gyakorlati munkájukhoz. 

 

3.9. A gyermekek, a tanulók hibázásait, 

tévesztéseit a tanulási folyamat szerves 

részeinek tekinti, és a megértést elősegítő 

módon reagál rájuk.  

Az eltérő adottságú tanulók fejlesztésére alternatív 

feladatokat tervez pl.: színtévesztés esetén grafikai és 

plasztikai feladatokat.  

Konzultál a szaktanárokkal, pl.: a térszemlélet 

fejlesztése érdekében együttműködik a 

matematikatanárral. 

Lehetővé teszi, hogy az érintett tanulók adottságaikhoz 

és belső motivációjukhoz igazított célokkal és 

feladatokkal dolgozzanak (pl.: saját modell használata). 

A beleélő képességet igénylő feladatokkal fejleszti 

tanítványai érzelmi intelligenciáját. 

3.10. Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló 

gondolkodását, elismeri, és a tanítás-tanulási 

folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket 

és ötleteiket. 

A vizuális kultúra tanításának iskolán kívüli szintereit 

kihasználva lehetőséget teremt a több forrásból történő 

ismeretszerzésre, a váratlan, előre nem tervezett 

programok tanulási folyamatba. 

Óratervei mutatják, hogy nyitott a digitális képalkotó 

eszközök kipróbálására és tanórai használatuk 

bevezetésére. 

Kérdései, problémafelvetései, feladatkitűzései, 

magyarázatai, értékelései alkalmasak az érdeklődés 

felkeltésére, a feladat értelmezésére, a munkafolyamat 

önálló irányítására és differenciált önálló értékelésére. 
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 

igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő 

sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Szaktárgyi KKK-k: „A vizuális kultúra emlékeinek értő, sokoldalú, interdiszciplináris elemzésével elősegíti az esztétikai, nemzeti nevelést, 

illetve nyitottá tesz az európai és az egyetemes kultúra befogadására. 

A szűkebb és tágabb környezet művészeti emlékeinek megismertetésével ösztönözi tanulóit a meglévő értékek óvására, ápolásra. Láttatja a 

magyar és az egyetemes művészet közötti összefüggéseket, a mindenkori kulturális kontextust. Ismeri a vizuális alkotó- és befogadóképességek 

fejlődését (gyermekrajz-fejlődés). Ismeri a szaktárgy által közvetített fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait, a tanulók 

fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Alkalmazza a kreativitás fejlesztésének lehetőségeit, módszereit. Ismeri a vizualitásnak 

az önismeretben, az identitás kialakításában és az önkifejezésben betöltött szerepét. 

Felismeri tanítványai tehetségét és gondozza őket, részt vesz tanulmányi versenyekre való felkészítésükben. Támogatást nyújt a hátrányos 

helyzetű tanulók műveltségének elmélyítésében. Ismeri a szaktárgy tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákat, ezek 

fejlesztésének és diagnosztikus mérésének módszereit. Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében betöltött szerepével, 

lehetőségeivel. 

Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos egyéni megértési nehézségek kezelésére. Képes a különböző 

adottságokkal, képességekkel, illetve előzetes tudással rendelkező tanulók tanulásának, fejlesztésének megfelelő módszerek megválasztására, 

tervezésére és alkalmazására, a pályaorientáció segítésére.  Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint 

a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan 

nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani. Képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a 

tanulók önálló ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztályokban. Nyitott a személyiségfejlesztés változatos 

módszereinek elsajátítására. 

Tiszteli a tanulók személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel viszonyulni minden tanítványához. Érzékeny 

a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.” 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

4.1. A nevelés-oktatás folyamatában a 

gyermekek, a tanulók értelmi, érzelmi, 

szociális és testi sajátosságaira egyaránt 

kiemelt figyelmet fordít.  

Portfóliójából kiderül, hogy a vizuális és szociális 

kompetenciák fejlesztése érdekében csoportos 

projektmunkát is tervez, ami megbízhatóbb lehetőséget ad 

a személyiségjegyek megfigyelésére. 

A tanulók személyiségének, alkotóképességének 

fejlesztésére, formálására a művészet mellett a köznapi 

vizualitás területét is érintő kreatív feladatokat tervez. Az 

egyéni fejlődést szóbeli dicséretekkel, a kreativitás 

folyamatát segítő biztatásokkal támogatja. 
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A sokoldalú készségfejlesztés során a vizuális képességek 

mellett a verbális képességek fejlesztésére is figyelmet 

fordít. 

4.2. Tudatosan teremt olyan pedagógiai 

helyzeteket, amelyek segítik a 

gyermekek, a tanulók komplex 

személyiségfejlődését.  

Ismeri a vizuális alkotó- és befogadóképességek 

fejlődését és ezt a tananyag, ill. az értékelési szempontok 

kialakításánál figyelembe veszi (pl.: a serdülők rajzaiban 

megfigyelhető változást, illetve a megjelenő irónia, 

önirónia, gúny a megerősödő éntudat kifejeződéseit). 

Figyel, terveiben kitér az egyéni bánásmódot igénylő 

tanulók vizualitásának fejlesztésére (pl.: az eltérő 

kulturális környezetből, más iskolatípusból érkező, a 

vizualitás területein tehetséges tanulók számára fejlesztési 

tervet készít). 

Módszertani kultúrájában szerepet kapnak a 

csoportmunkák, ahol közvetlenebb formában képes a 

személyiség apró változásait, rezdüléseit érzékelni és a 

vizuális megismerési és alkotói folyamatok irányításakor 

differenciáltan figyelembe vehet.  

4.3. Tiszteletben tartja a gyermekek, a tanulók 

személyiségét, tudatosan keresi a bennük 

rejlő értékeket, a gyermekekhez, a 

tanulókhoz felelősen és elfogadóan 

viszonyul.  

Olyan feladatokat is tervez, amelyek lehetőséget adnak a 

személyes témakörök, motívumok, stílusjegyek és 

kifejezési célok megvalósítására. 

Az alkotói légkör, a motiváció és a megfelelő 

munkaformák megválasztásával segíti tanítványait az 

önálló döntések meghozatalában és képi 

megjelenítésében. 

4.4. Megismerteti a gyermekekkel, a 

tanulókkal az érintett korosztályra a 

tantervi, tartalmi szabályozókban 

meghatározott egyetemes emberi, európai 

és nemzeti értékeket és azok tiszteletére 

neveli őket. 

Törekszik módszertani kultúráját saját értékelvű 

feladatgyűjteménnyel és rajzgyűjteménnyel gazdagítani.  

Az órai differenciált foglalkozásokhoz és a 

képzőművészeti szakkör tevékenységformáihoz 

tematikus terveket készít. 

Figyelmet fordít a múzeumokkal, kulturális 

intézményekkel történő kapcsolattartásra. 

Az egyetemes és magyar művészettörténet érdeklődést 

kiváltó alkotásaival törekszik a műértő, műelemző 

képességek folyamatos fejlesztésére. 

Óráin a személyes képességek ismeretében értékeli a 

vizuális problémafelvetések szintjeit. A fokozatosság 

elve így kapcsolódhat a tanulók önértékelésével, 

önfejlesztésével, a magasabb szintre lépés ambícióival. 

4.5. Tudatos értékválasztásra és a saját 

értékrendjük kialakítására ösztönzi a 

gyermekeket, a tanulókat. 

A művészettörténeti ismeretek, kifejező-alkotói, kreatív-

tervezői feladatok segítségével a tanulók önismeretét, 

erkölcsi felfogását, értékrendjét és közösségi magatartását 

is alakítja. 

Kiaknázza a vizuális kultúra erkölcsi-nevelő hatását. A 

vizuális kommunikáció és a médiatartalmak közvetítése 

során a személyes példaadás segítségével rámutat, és 

belső igénnyé teszi az emberi értékeket.  

4.6. Tudatosan alkalmazza a gyermekek, a 

tanulók sokoldalú megismerését szolgáló 

pedagógiai-pszichológiai módszereket.  

Támogatja érzelmeik feldolgozásában, önbizalmuk 

megerősítésében a problémákkal küzdő tanulókat. 

A vizuális nevelés eszközeivel az egyéni bánásmódot 

igénylő tanulókat külön feladatokba történő bevonással 

segíti pl.: szertári munka, fotózás, a közös programok, 

kiállítások dokumentálása. 

A személyiségfejlődésükben problémákkal küzdő 

tanulók esetén a művészetterápia módszertanát is 

alkalmazza az önbizalom, önállóság, pozitív szemlélet 

kialakításához. 

Több különböző nehézségi szintű, de azonos vizuális 

problémát hordozó feladatsorral segíti a személyes 

sikerhez jutás élményét. 
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4.7. Felismeri a gyermekek, a tanulók 

személyiségfejlődési – és az esetleg 

jelentkező tanulási nehézségeit - s képes 

számukra hatékony segítséget nyújtani, 

vagy szükség esetén más szakembertől 

segítséget kérni. 

Képes a gyakran előforduló tanulói tévesztések, hibák 

ismeretében alternatív megközelítések tervezésére. 

A személyiségfejlődésükben problémákkal küzdő tanulók 

esetén a művészetterápia módszertanát is alkalmazza az 

önbizalom, önállóság, pozitív szemlélet kialakításához. 

A több különböző szintű, de azonos vizuális problémát 

hordozó feladatsor tervezésével segíti az önbizalom 

kibontakoztatását. 

Tervezetében megjelennek a különleges bánásmódot 

igénylő tanulók számára készült speciális feladatok (pl.: 

projektfeladatok, tanórán kívüli feladatok). 

A tanulók hibás ismereteit, problematikus megoldásait az 

egyéni megértést elősegítő módon korrigálja. 

A hibákat korrekt módon, tapintatosan más kontextusban 

történő megjelenítésével, az analogikus gondolkodás 

fejlesztésével javítja. 

A választás lehetőségeit magukban hordozó 

projektfeladatok alkalmazásával segítséget ad az 

önállóság, a felelősségvállalás kibontakoztatásában. 

4.8. Felismeri a gyermekekben, a tanulókban 

a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti 

annak kibontakozását.  

Különleges adottságokkal rendelkező egyéni bánásmódot 

igénylő tehetséges tanulók számára szakköri tervet készít. 

A vizuális kompetenciák tanórai, szakköri fejlesztéséhez 

figyelembe veszi saját és a tanulói reflexiókat egyaránt. 

A tanulói alkotások és az alkotás színtereit bemutató fotók 

felhasználásával módszertani dokumentációkat, 

prezentációkat készít. 

A hátrányos helyzetű gyerekek személyiségfejlesztésére 

múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart.  

A tehetséges tanulók számára az órai differenciált 

feladatokkal is segítséget ad a szaktárgyi tanulmányi 

versenyekre való sikeres felkészülésükben (pl.: vizuális 

kultúra és művészettörténeti versenyek) 

4.9. Az együttnevelés keretei között is módot 

talál a gyermekek, a tanulók esetében az 

egyéni fejlődés lehetőségeinek 

megteremtésére.  

A produktumokon keresztül figyelemmel kíséri az egyéni 

fejlődési ütem aktuális szintjeit. Dokumentálja az iskolai 

kiállításokat, a nyomtatott sajtóban megjelenő 

publikációkat. Mellékeli a tanulói munkákról készített 

felvételeket, kiállítási katalógusokat, meghívókat, 

plakátokat.  

A korábban alkalmazott módszereit kreatív módon, az 

egyéni szükségletek szerint új elemekkel bővíti. 

A saját pedagógiai gyakorlatában korábban már sikeresen 

alkalmazott fejlesztő feladatsorokat képes az egyéni 

szükségletek szerint szelektíven alkalmazni. 
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

Szaktárgyi KKK-k:"Képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a csoport közösséggé 

fejlődését és egészséges működését. Alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket mind a szaktárgyi oktatás keretében, 

mind a szabadidős tevékenységek során. Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. Segíti a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének 

kialakulását, a demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek 

elfogadását. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók 

esélyeit, iskolai, illetve iskolán kívüli életét. Képes hozzájárulni az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez. Elkötelezett 

az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység, segítőkészség jellemzi. 

Előítéletektől mentesen végzi tanári munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni. Elkötelezett a nemzeti értékek és 

azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt. Az iskola világában 

tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására, 

különös tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre. Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. Törekszik a fiatalok 

világáról minél több ismeretet szerezni, tiszteli különbözőségeiket és jogaikat. Folyamatosan együttműködik a szülőkkel.” 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

5.1. A pedagógus az általa vezetett, 

fejlesztett gyermek- és tanulócsoportok 

fejlesztését a közösségfejlesztés 

folyamatának ismeretére, és a csoportok 

tagjainak egyéni és csoportos 

szükségleteire, sajátosságaira alapozza. 

Tudja, hogy a vizuális kultúra óra harmonikus légköre 

elengedhetetlen feltétele a vizualitás nyelvének 

megismeréséhez, az alkotói tevékenység 

kibontakoztatásához. A gyakorlati munka feltételeinek 

átgondolt megtervezésével segíti ennek kialakulását. 

Megteremti az alkotás és befogadás, a reflektív 

gondolkodás, a kommunikáció fejlesztéséhez 

nélkülözhetetlen nyugodt, harmonikus tanórai keretet. 

A tanórán többféle szerepben vesz részt: szervez, 

motivál, segít, érvel. 

5.2. Megteremti az általa irányított nevelési, 

oktatási folyamat során az 

együttműködési képességek 

fejlődéséhez szükséges feltételeket.  

Feladatsoraiban szerepet kap a kortárs művészet 

kísérletező, sokszor provokatív, vitát gerjesztő 

formanyelvének bemutatása, tartalmi és formai elemzése.  

Feladatgyűjteményében egyéni és csoportos feladatok 

egyaránt szerepelnek.  

Lehetőség szerint az arra alkalmas feladatok esetében 

megteremti a csoportmunka és a kooperatív tanulás 

lehetőségét. 

A kortárs művészetről kialakuló vitákban egymás 

véleményének megismerésére és a saját értékítélet 

indoklására nevel. 

Kialakítja a másik véleményét meghallgató és 

tiszteletben tartó magatartásformát. Maga is példát ad 

tanítványainak (beszédmodor, stílus, megjelenés stb.). 

Tanítványai tudják, hogy a vizuális képességek 

tekintetében mindenkiben más-más érték van jelen. 

 

5.3. Szakszerűen és eredményesen 

alkalmazza a konfliktusok 

A szociális érzelmi fejlesztése és a szorongások feloldása 

érdekében az egyenlő részvételt erősítő 

A média világából vett példák elemzésével felhívja a 

figyelmet az emberjogi nevelés fontosságára, a közös 

emberi értékekre. 
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megelőzésének és kezelésének 

módszereit.  
csoportkonzultációkat szervez. Az egyéni felelősség 

mellett az egymásra utaltságot is érzékelteti.  

Az interkulturális nevelés megvalósítása érdekében 

feladatokat, taneszközöket hoz létre. 

Az eltérő háttérből érkező tanulókat szakfelelősi 

feladatokkal bízza meg vagy bevonja őket a képzőművész 

szakkör munkájába. 

 

Megbeszéli a tanulókkal a konfliktusok megelőzését 

szolgáló szabályokat: a szaktanterem, a rajz szertár 

használatát, az órára érkezést és az óra befejezésének 

menetét. 

Áttekinthetően rendszerezi a múzeumlátogatás, az 

utazási viselkedés, a rajz órai zavartalan alkotómunka, az 

értékelési rendszer szabályait, feltételeit, technikai 

részleteit. 

5.4. Ösztönzi a gyermekek, a tanulók közötti 

véleménycserét, fejleszti 

kommunikációs képességeiket, fejleszti 

a tanulókban az érvelési kultúrát.  

A múzeumlátogatások, a kortárs művészet megismerését 

célzó kiállítások tapasztalatai alapján tervezett 

kiselőadások, az ezt követő beszélgetésekkel, vitákkal ad 

alkalmat a tanulók vitakultúrájának fejlesztésére.  

 

Olyan kreatív és vizuális kommunikációs feladatokat 

tervez, melyek lehetőséget adnak a közvetett és közvetlen 

módon a kommunikációs képességük fejlesztésére, 

egymás véleményének meghallgatására, elfogadására 

(pl.: egymás munkáinak értékelése, szerepjátékok, 

kiselőadások). 

Az elektronikus és nyomtatott médiumok 

felhasználásával erősíti a tanulók kritikus hozzáállását. 

A vizuális kommunikáció direkt és közvetett formái 

mellett a tömegkommunikáció jellemzőit is elemzik. 

5.5. A gyermekek, a tanulók nevelése, 

oktatása során a közösség iránti 

szerepvállalást erősítő pedagógiai 

helyzeteket teremt.  

Rendszeresen szervez, a tanulók kreatív munkáit 

bemutató iskolai kiállításokat. 

Szakköri programjában iskola közösségi programjaihoz 

kapcsolódó díszlet és jelmeztervező feladatok 

megvalósítását is tervezi. 

Lehetőséget biztosít kerületi szintű kiállításon való részt 

vételre. 

Iskolai kulturális vetélkedők szervezésében vesz részt más 

tárgyat tanító kollégákkal kooperálva. Együttműködik az 

iskola arculatának alakításában 

A tehetséges gyerekek számára képzőművészeti vagy 

kézműves szakkört tart. 

Ösztönzi tanítványait képzőművészeti kiállításokon, 

pályázatokon, tanulmányi versenyeken való részvételre. 

5.6. Pedagógiai feladatai során figyelembe 

veszi és értékként közvetíti a 

gyermekek, a tanulók és 

tanulóközösségek eltérő kulturális, 

társadalmi hátteréből adódó 

sajátosságokat.  

A vizuális összefüggések megfigyeltetése érdekében 

kialakított kooperatív tanulói csoportokat pedagógiai 

rutinnal, tapintattal szervezi. Az előforduló 

konfliktusokat, belső feszültségeket a tanulók rajzai 

alapján felismeri, elemzi. 

A gyakran alkalmazott csoport- és projektmunka, a 

beszélgetések módszere segíti a toleranciát, a 

konfliktushelyzetek megoldását. A tanulói alkotások 

értékelésekor elhangzó rosszindulatú megjegyzésekre 

tapintatosan, a helyzet adta nevelési lehetőségek 

kiaknázásával reflektál. 

5.7. A gyermekeket, tanulókat egymás 

elfogadására, tiszteletére, kölcsönös 

Tervezi az egyetemes emberi értékek elfogadását célzó 

kulturális rendezvények, kiállítások meglátogatását. 

Ezekről tájékoztatja az iskola tanulóit a faliújságokon 

Tudatosan aknázza ki a művészettörténeti alkotásokban, 

népművészeti tárgyakban rejlő lehetőségeket a 

társadalmi sokrétűség megismerésére, az eltérő kulturális 
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támogatására, előítélet-mentességre 

neveli.  
kiállított fotódokumentáció, a tanulók rajzok és 

élménybeszámolók segítségével.  

háttérhez való megfelelő viszonylásra, a toleranciára, az 

együttműködő kommunikációra, az értékek 

felismerésére. 

5.8. Pedagógiai tevékenységében a nevelt, 

oktatott gyermekek, tanulók életkorából 

következő fejlődés-lélektani jellemzőik 

ismerete tükröződik. 

Óraterveiben a vizuális problémafelvetéseket a 

tanulócsoport életkori jellemzőihez, 

személyiségfejlődésükhöz igazodva dolgozza fel 

A tanulói alkotások bemutatásával segíti az iskolai 

rendezvények, aktuális kulturális események, tankerületi 

vetélkedők közösségformáló/teremtő hatását.  

Vizuális képességek fejlődését, a rajzfejlődési szakaszait 

nyomon követő, fejlődés-lélektani elemzésekre alkalmas 

dokumentációkat, esettanulmányokat készít. 

Az iskolán kívüli tapasztalatok, közös élményekből 

konklúziók, reflexiók megfogalmazásával beépülnek az 

óra menetébe. 

A személyes közlések kifejezésének egyéni formáit is 

értékeli. Elfogadja a kifejező eszközök használatának 

egyéni fejlődési ütemekből fakadó eltéréseit, és eltérő 

expresszivitását. 
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Szaktárgyi KKK-k:„Szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről. Tisztában van alapvető értékelési 

és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel. Ismeri a szaktantárgy tanítása-tanulása során elsajátított ismeretek és fejlesztendő 

kompetenciák mérésére, értékelésére alkalmas sajátos módszereket, eszközöket. Az értékelés során képes figyelembe venni az értékelés hatásait 

a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelésére. Képes elősegíteni a tanulók reális önértékelését és 

alkalmazni a tanulók önbecsülését támogató ellenőrzési módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, 

individualizálás szempontjait. 

Képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére. Reálisan ítéli meg a pedagógus 

szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. 

Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.” 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

6.1. A tantervi tartalmakat a gyermekek, a 

tanulók egyéni pedagógiai-pszichológiai 

szükségleteihez is igazodva 

eredményesen és adaptívan alkalmazza.  

A tanulók vizuális képességeinek figyelembevételével, a 

hiányosságok és az előnyök feltérképezése után építi be 

tanrendjébe a speciális képességfejlesztést szolgáló 

tevékenységeket  

Képző- vagy iparművészeti szakkörének munkatervét a 

szükségletek szerint rugalmasan fejleszti. 

Az óra tananyagát a csoport fejlesztési céljaihoz 

igazítva, az folyamatos visszacsatolással dolgozza fel. 

6.2. Változatos pedagógiai értékelési 

módszereket alkalmaz, a nevelési-oktatási 

folyamatban célzottan alkalmazza a 

diagnosztikus, a fejlesztő és összegző 

értékelési formákat. 

Ismeri, és célnak megfelelően alkalmazza a formatív, a 

diagnosztikus és a szummatív értékelési és önértékelési 

formákat. 

Az alkotó munka színvonala érdekében nyitott új 

alternatív értékelési eszközök és módszerek 

kipróbálására. 

A tanulói rajzelemzések és a tesztfeladatok eredményeit 

figyelembe veszi az vizuális tartalmak és technikák 

további feldolgozásakor. 

Tudja, hogy részértékelései segítséget adnak az adott 

területen gyengén teljesítőknek. 

6.3. Változatos, a szakterülete, a tantárgya 

sajátosságainak és az adott nevelési 

helyzetnek megfelelő ellenőrzési-

értékelési módszereket használ. 

A tanulói produktumok értékelési szempontsora mellett 

saját maga által összeállított önértékelő és tudásszintmérő 

feladatlapokat készít elsősorban a megismerő- és 

befogadóképességek mérésének megkönnyítéséhez 

(művészettörténeti ismeretek, műelemző képességek 

vizsgálata, térábrázolási ismeretek fejlettségi szintje, 

alkotófolyamatok lépéseinek felmérése). 

A festői, a szobrászi és a hagyományos vagy géppel 

segített grafikai képalkotás területén a tanulói 

produktumok értékelésével méri a képi kifejezés és a 

képi kommunikáció kompetencia szintjeit. 

Az elemző, értelmező képességek valamint más 

speciális szaktárgyi ismeretek mérésére az 

alkalmankénti szóbeli kifejtés mellett feladatlapokat, 

tesztlapokat is alkalmaz. 
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6.4. Pedagógiai céljainak megfelelő 

ellenőrzési, értékelési eszközöket választ 

vagy készít. 

A művészettörténeti, a műelemző, az ábrázoló geometriai 

ismereteket mérő feladatlapok értékeléséből konklúziókat 

von le és szükség szerint ismétlő feladatokat tervez. 

Az általános értékelés mellett lehetőség szerint a tanulói 

munkák készítése közben korrigál és azok elkészültével 

személyre szóló, de mások számára is tanulságos 

értékelést ad. 

6.5. A gyermekeknek, a tanulóknak személyre 

szabott értékelést ad. 
Értékelési rendszerének felépítése lehetővé teszi a vizuális 

közlések és kifejezések fő alkotóelemeinek felismerését 

és korrigálását. 

Külön értékelési szempontok szerint értékeli a 

mimetikus és az expresszív ábrázolásokat, a tervezés és 

tárgyalkotás produktumait és a kifejező képalkotás 

összetevőit. 

Értékelései során differenciáltan figyel a motoros 

készségekre, a megfigyelő képességekre, a vizuális 

kommunikációs képességekre, a problémamegoldó 

képességekre és a kreativitásra. 

6.6. A gyermeki, a tanulói tevékenység 

rendszeres ellenőrzésének eredményeit 

szakszerűen elemzi, értékelésüket 

rendszeresen felhasználja fejlesztési 

céljainak, feladatainak kijelölésében. 

A műelemzések, a vizuális kifejezések, a hagyományos és 

géppel segített tervezési feladatok értékelési rendszerének 

leírása a vizuális kompetenciákhoz igazított. 

Reflektív értékelései tárgyilagosak, objektív elemeket is 

tartalmazók, ami a tanári tervező munka továbbvitelének 

fontos feltétele. 

Az értékelési szempontokat az adott vizuális probléma 

feldolgozásának iránya szerint határozza meg (pl.: a tér 

megjelenítésének lehetőségei a színek, a formák mérete 

és helyzete által). 

Az értékelés során relatív objektivitásra törekszik. A 

vizuális megismerés minőségét a megjelenített arányok, 

karakterek, felületek, téri jellemzők, fény- és 

színviszonyok alapján értékeli; a vizuális 

kommunikáció minőségét a formaértelmezések, a 

jelképteremtés és a tartalmi jellemzők alapján értékeli; 

a vizuális kifejezés minőségét a képalkotó technikák, a 

forma- és színkontrasztok használata, valamint a 

kompozíciós jellemzők alapján értékeli. 

6.7. Az értékelési módszerek alkalmazása 

során figyelembe veszi azok várható 

hatását a gyermekek, a tanulók 

személyiségének fejlődésére. 

Terveiben lehetőséget ad a különféle anyagokkal, 

formátumokkal történő kísérletezésekre, melyek során a 

tanuló szabadon tervezheti meg az általa használt anyagok 

körét, juthat új kompozíciós felfedezésekhez, új, 

személyes karakterét kibontani képes alkotói 

módszerekhez.  

Az anyaghasználathoz, a formaalakításhoz, a 

téralakításhoz, a színhasználathoz és a kompozícióhoz 

kapcsolódó önértékelési szempontok adásával fejleszti 

a tanulók önismeretét. 

A tanulók ön- és társértékeléseket fogalmaznak meg a 

kapott szempontok és a vizuális nyelv alkalmazását 

tükröző szakkifejezések alkalmazásával. 

6.8. A gyermekek, a tanulók számára adott 

visszajelzései rendszeresek, 

egyértelműek, tárgyilagosak. 

A diagnosztikus értékelő lapok elemzéséből kiderül, hogy 

a csoport, a páros és a projektmunkák hogyan hatnak az 

egyéni teljesítmény szintekre és ezt felhasználja a 

munkaformák tervezésénél. 

Képes az alkotófolyamat megakadásánál a pozitív 

elemek kiemelésével a hiányosságok, lemaradások 

fejlesztését elérni egyéni és csoportkorrektúra során 

egyaránt. 
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6.9. Elősegíti a gyermekek, a tanulók 

önértékelési képességének kialakulását, 

fejlődését. 

Tanulói produktumok rendszeres kiállításával lehetőséget 

ad az indirekt összehasonlító elemzéseken keresztül 

személyes értékpreferenciák kialakulásához és ezek 

önálló alkalmazásához. 

Az alkotófolyamatok lépéseinek tudatosítását, 

elemzését munkanapló készítésével, szubjektív 

műleírásokkal és munkatervekkel erősítik. 

Tanulói portfoliók témakörönkénti rendezésével, 

összefoglaló értékelésével segíti a személye 

preferenciák felismerését. 

6.10. Az intézményi pedagógiai programmal 

összhangban alkalmazott pedagógiai 

ellenőrzési és értékelési rendszert és 

módszereket, azok szempontjait az általa 

megkezdett nevelési-oktatási folyamat 

elején megismerteti a gyermekekkel, a 

tanulókkal, a szülőkkel. 

A tanulói munkák értékelése, részértékelése az előre 

megadott értékelési szempontok alapján történik, ezzel is 

elősegítve az önértékelést (pl.: a transzformálás mértéke, 

a karakterjegyek kiemelése, az új kontextus 

megteremtésének leleményessége). 

Értékelései során figyelembe veszi a kimeneti vizsgák 

részletes követelményrendszerét, vizsgafeladatait. 

Esettanulmányok készítésével és bemutatásával 

illusztrálja az alkotói folyamatokat, a személyes 

stílusjegyek időbeli változását, és az oktatási 

folyamatok célkitűzéseit és az értékelési módszereket. 

Értékelési eszköztára gazdag. A szummatív értékelések 

mellett gyakran alkalmazza segítő, motiváló formatív és 

diagnosztikus mérések különféle szaktárgyi 

formaváltozatait is. 
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7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Szaktárgyi KKK-k:„Ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs 

forrásokról, szervezetekről. 

A szakképzett tanár képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek 

és formák közös kialakítására, elfogadtatására. 

Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő 

szakterületek képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően. Képes felismerni, 

értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, 

elemzésére, értékelésére. Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását. Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát 

szakirodalmat keresni, felhasználni. Jól tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e területek kutatási, 

fejlesztési eredményeit, tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés, valamint innováció sajátosságaival.  

Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő 

kommunikációra. Kész együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Kész részt vállalni a szaktárggyal kapcsolatos 

fejlesztési, innovációs tevékenységben. Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, testi- lelki egészségének megőrzésére, 

és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s reflektív 

módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, 

kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. 

Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára” 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

7.1. 

A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása 

érdekében kezdeményezően együttműködik a 

pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel és szülőkkel. 

A dokumentációból kiderül, hogy ismeri a pedagógiai 

kommunikáció személyiségfejlődésben betöltött 

szerepét. A tanulókkal, kollégákkal, szülőkkel való 

asszertív kommunikáció jellemzi. 

Együttműködésre törekszik a tanulócsoportokban tanító 

kollégákkal, együttműködési megállapodásra törekszik 

múzeumokkal, galériákkal, felsőoktatási 

intézményekkel, a művészeti területeken dolgozó vagy 

alkotó szülőkkel. 

A szülői munkaközösségek számára egyértelmű 

tájékoztatást ad a tanórákra szükséges felszerelések 

jellegéről, típusairól, beszerzési módjáról, tárolási 

formáiról, az iskolagaléria programjáról. 

Segítő kommunikációval, dialógusokkal alapozza meg 

a jó tanár-tanuló kapcsolatokat. 

Látható, hogy tanulók számára egyértelmű a 

taneszközök használatának, tárolásának módja, a 

szaktanterem használatának rendje. 
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7.2. 

A gyermekekkel, a tanulókkal történő 

együttműködés elveit és formáit az alkalmazott 

pedagógiai program és az intézményi 

dokumentumok keretei között a gyermekek, a 

tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve 

alakítja ki és valósítja meg. 

Tanulói munkákból az alkotók részvételével csoportos 

iskolai tárlatokat rendez. 

Tehetséges tanulók portfóliójáról digitális képes 

dokumentációt készít. 

Művésztanárokat, művészeti pályát választó 

öregdiákokat kér fel bemutatkozó kiállításra. Iskolaközi 

együttműködésben tanulói munkákból álló 

vendégkiállítást rendez. 

Fontosnak tartja az iskolán kívüli tevékenységek 

szervezőivel való aktív együttműködést (múzeumok, 

közművelődési intézmények, kiállítóhelyek, pedagógiai 

intézmények, könyvtárak). 

Óráin megvitatja és értékeli az iskolai és az iskolán 

kívüli tárlatok tapasztalatait. 

Óráin a művészeti terület szakszókincsét sokoldalúan 

értelmezi, szemlélteti és következetesen használja.  

Megteremti a nyugodt alkotó műhelymunka feltételeit 

és segítő szemléltetéssel törekszik a közlő-kifejező 

tevékenységet megalapozó problémafelvetések sikeres 

kommunikációjára. 

Felvállalja és felszínre hozza a tömegkommunikáció 

által terjesztett kényes és hibás tartalmakat is a tanulók 

helyes értékrendjének kialakítása érdekében.  

7.3. 

Tevékenysége során az intézményi pedagógiai 

programhoz igazodóan és a pedagógiai céljainak 

megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál.  

Kollegáival együttműködve képes osztály-, évfolyam-, 

iskolai szintű projekthetek, iskolai kulturális programok 

megszervezésére, lebonyolítására. 

Tantárgyközi együttműködésben múzeumlátogatásokat 

kezdeményez. 

Fontosnak tartja a szülőkkel történő együttműködést. A 

szülőket meghívja a múzeum- és kiállítás látogatásokra, 

projekthetek záró eseményeire és lehetőséget ad a 

véleménycserére. 

Lehetőséget biztosít tanítványainak, hogy a 

tananyaghoz kapcsolódó, digitális formában gyűjtött 

vagy készített kreatív alkotásaikat online módon is 

elküldhessék. 

Nyitott személyiség, akit a vizuális kultúra 

interdiszciplináris jellege miatt is az együttműködő, 

konstruktív tevékenység és kommunikáció jellemez. 

7.4. 

Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos 

rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok 

befogadására.  

Iskolai kulturális és szaktárgyi versenyeket szervez, 

környezetalakító feladatokat irányít, tanulók munkáiból 

rendszeresen szervez intézményében bemutató 

kiállításokat. 

Tanítványait szaktárgyi tanulmányi versenyeken, 

művészeti, tervezési pályázatokon való részvételre 

motiválja, készíti fel. 

Tanítványaival nyomon követik és megbeszélik a 

meglátogatott művészeti eseményekről a 

médiumokban megjelenő reflexiókat, kritikákat, 

beszámolókat.  

7.5. 

Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az 

álláspontját, képes másokat meggyőzni, és ő maga 

is meggyőzhető.  

A pedagógiai kommunikációja tükrözi szaktárgyi 

tudását, személyiségfejlesztési céljait, a vizuális 

kompetenciák fejlesztésének eredményeit. 

A múzeumlátogatások, tanulmányi kirándulások, a 

projekthetek, nevelési értekezletek lehetőségét 

kihasználja a tanárkollégák szakmai véleményének 

megismerésére, saját szakmai értékrendjének 

képviseletére.  

Képes bizalmi légkört teremteni és támogatni a tanulók 

egymás közötti kommunikációját és biztosítani az 

alkotói tevékenység feltételeit. 

Változatos, újszerű kommunikációs módszerek 

bemutatására ás alkalmazására képes a vizualitás 

területén. 
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Szaktárgyi KKK-k:„Önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításával-tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai 

kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. A szakmáját és a szaktárgyainak megfelelő 

tudományterületeket megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, 

illetve azok képviselőivel kapcsolatban. Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, 

kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában. Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés 

kialakítására. Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. Végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.” 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

8.1. 

Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és 

alkalmazkodik a szerepelvárásokhoz.  
Ismeri a szakmai fejlődés irányait, területeit és képes 

saját szakmai továbbképzésének megtervezésére.  

Képes a vizuális kultúra megváltozott világához 

igazított tananyagtervezésre, a vizuális kommunikáció, 

az audiovizuális média térhódításának ismeretében 

módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztésére. 

Saját személyes irányultságából adódó alkotó 

tapasztalatait, alkotói kompetenciáját felhasználja 

tanítványai motiválására, fejlődésük segítésére. 

8.2. 

A pedagógiai feladatok megoldásában 

együttműködik pedagógustársaival, 

munkaközösségeivel, a nevelő-oktató munkát 

segítő munkatársaival, a gyermek, tanuló fejlődését 

támogató más szakemberekkel. 

A portfólió dokumentumai szerint keresi a 

kapcsolatokat múzeumokkal, alkotói egyesületekkel, 

csoportokkal és szakmai szervezetekkel. 

Alkotásait csoportos és egyéni tárlatokon bemutatja.  

Figyelemmel kíséri a művészeti neveléssel kapcsolatos 

kiállításokat, konferenciákat, szakfolyóiratokat, 

szakkönyveket, dokumentumokat. 

Lehetőség szerint részt vesz szakmódszertani 

tanfolyamokon, műhelyfoglalkozásokon, bemutató 

órákon. 

Óráin felhívja a figyelmet a múzeumi programokra, 

aktuális kiállításokra, illetve teret ad az itt szerzett 

tapasztalatok, élmények megbeszélésére. 

Képes a szakmódszertani tanfolyamokon szerzett 

ismereteit saját iskolai gyakorlatában is alkalmazni. 

8.3. 

Részt vesz szakmai kooperációkban, 

problémafelvetéseivel, javaslataival 

kezdeményező szerepet is vállal. 

Tevékenyen részt vesz a szakmai munkaközösségek 

programjain.  

Figyelemmel kíséri a tanulók, a tanárok és az 

intézmények számára kiírt pályázati kiírásokat és a 

szakmai munka fejlesztése érdekében él a kínálkozó 

lehetőségekkel. 

Óráin felhívja a figyelmet a múzeumi programokra, 

aktuális kiállításokra, pályázatokra, illetve teret ad 

az itt szerzett tapasztalatok, élmények 

megbeszélésére. 

8.4. 
Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.  Képes a tanítás tapasztalatainak reflektív elemzésére, a 

szakmai problémák felismerésére. 

Tanórai reflexióinak, visszajelzéseinek fontos 

eleme a megvalósult tanulói alkotások 

színvonalának összevetése a tervezett célokkal. 
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A tanulói produktumok elemzésével vizsgálja, hogy az 

észlelési érzékenység, a vizuális emlékezet, a 

kreativitás, a képi kifejezőeszközök használata és a 

manuális műveletek gyakorlottsága területén hol 

tartanak az adott osztályok képességszintjei. Figyel a 

lemaradó területek fejlesztésére. 

Lehetőség szerint részt vesz szakirányú pályázatokon, 

versenyek zsűrizésében. Pedagógiai eredményeit 

publikálja. 

Múzeumlátogatások tapasztalatait képes 

továbbgondolni és beépíteni az iskolai 

gyakorlatába. Műelemző beszélgetések 

konklúziója lehetőséget ad számára a hiányosságok 

feltérképezésére, korrigálására. 

8.5. 

Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 

megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 

gyakorlatában eredményesen alkalmazza.  

Figyelemmel kíséri a múzeumpedagógiai és tantárgy-

pedagógiai eredményeket és lehetőség szerint 

személyesen is részt vesz a meghirdetett szakmai 

programokon. 

Módszertani tapasztalatait, szaktárgyi eredményeit 

publikálja, kiállítja. 

Tájékozott a vizuális kultúrával foglalkozó 

szakfolyóiratok és online elérhetőségeiről. 

Tanítványai figyelmét felhívja az online 

hozzáférhető művészeti pályázatokra, művészeti 

tanulmányi versenyekre. 

Képes a digitális tananyagokat adaptálni és 

létrehozni a kifejezőerő vagy a vizuális 

kommunikáció fejlesztésének segítésére. 
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4. CSOPORTPROFIL (10. ÉVFOLYAM, NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM) 

 

1. A csoport bemutatása 

 

Csoportom egy 35 fős osztály, ahová a nemek aránya szerint 18 fiú és 17 lány jár. Ötödik osztály óta 

tanítom teljes osztálylétszámban a vizuális kultúrát. A csoportnak osztályfőnök-helyettese is vagyok. 

A 35 tanulóból 28 a kerületben él, 7 tanuló a környező településeken vagy más kerületből jár hozzánk. 

 

Az osztály nem tagozatos, a vizuális kultúra tárgyat heti egy órában tanulják.  

 

Összességében kreatív osztály, nagyon eltérő személyiségű és karakterű gyermekekkel. Különféle 

területeken mutatnak kimagasló eredményeket, néhányuk kiemelkedő tehetség, aki versenyeken is jól 

szerepel. 

 

2. A szaktárgyhoz kapcsolódó és egyéb szabadidős tevékenységek 

 

Képzőművészet: A rajziskolába jelenleg hárman járnak, de több gyermekről tudom, hogy régebben 

ők is jártak vagy részt vettek valamilyen nyári művészeti táborban. Ketten a gimnázium képzőművészeti 

szakkörében rajzolnak. 

 

Zene és tánc: Az osztály zenei érdeklődése kimagasló. Tizennyolcan tanulnak játszani valamilyen 

hangszeren, többségük zeneiskolába jár, egy lány közülük idén megnyerte a zeneiskolai hegedűversenyt. 

Négy fiú egy éve alapított egy rockzenekart. A gimnázium énekkarában négyen énekelnek. Ketten egy 

néptáncegyesületben táncolnak, egy lány 10 éves kora óta versenytáncol. 

 

Reál tárgyak: Az osztályból öten az iskolai matematika-szakkör tagjai. 

 

Sport: Négyen egyesületben sportolnak, nemzetközi versenyeken is jó eredményekkel, hárman az 

intenzíven fejlődő iskolai kézilabdacsapat tagjai. 

 

Továbbtanulási szándékaik még éppen kialakulóban vannak, pontos szakokat csak néhányan 

tudnának megnevezni, de mindenki szeretne továbbtanulni. 
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3. A csoport története 

 

Az osztályt 5. évfolyamtól kezdve egy nyelvszakos osztályfőnök irányítja. Az osztályfőnök 

kimagasló szervezési képességekkel rendelkezik, rengeteg közös programmal erősíti az osztály 

közösségét. Tehetséges gyermekek sokféle érdeklődéi körrel, ennek ellenére nem szigetelődnek el kis 

csoportokba, osztályközösségük egyre összetartóbbá kezd válni. 

Az osztály 5. évfolyamon 35 fővel indult. Ennek az évnek a második félévében az egyik kisfiúnál 

súlyos daganatos betegséget diagnosztizáltak. A gyermekek fiatal koruk és friss ismeretségük ellenére 

nagy figyelmet fordítottak társukra, aki a kezelések után vissza is tudott térni közéjük. A két tanév közötti 

nyári szünetben a daganatos betegség azonban újra kiújult és szeptemberben meghalt az osztálytársuk. 

Ez a tragikus eset sajnos nem volt egyedülálló, mert a már jó összeszokott osztályban 9. évfolyamon egy 

másik fiúnál mutattak ki agyi elváltozásokat. Az osztály egy emberként állt mellé a rehabilitációban, 

felváltva jártak hozzá még a nyári szünetben is, segítségüknek a gyógyulásban nagy szerepe volt, és van 

is folyamatosan. Ezek az esetek megerősítették az osztály összetartozás-érzését.  

 

Egy tanuló 8. osztályban megbukott, az iskolából szülei elvitték, viszont két új tanuló érkezett 

ugyanebben az évben. Három diák külföldön tanult egy évig, de év végén osztályozóvizsgát tettek, mert 

ebbe a közösségbe szerettek volna vissza térni.   

4. A csoport megismerésének lépései 

 

A tantárgy jellegéből adódik, hogy a személyes korrektúra egyéni fejlesztésre ad lehetőséget. Az ilyen 

típusú feladatmegoldásoknál folyamatos az egyéni kapcsolattartás, így a szaktantárgyban való fejlődés 

és az egyéni változás is közvetlenül nyomon követhető. A gyakorlati feladatok, az alkotói tevékenységek 

mellett a műalkotásokat elemző, értékelő egyéni véleményalkotásra is mód nyílik. 

 

Évente egy alkalommal a tanmenetben szereplő vizuális tartalmakhoz kapcsolódóan 

múzeumlátogatást szervezek a Nemzeti Galériába, a Szépművészeti Múzeumba, a Ludwig Múzeumba 

vagy egy kortárs művészeti galériába. Illetve lehetőségeimhez mérten kísérőként segítem más szaktanár 

múzeumi látogatását pl. irodalom, történelem szakirányban. 

 

Kísérőként alkalmanként részt veszek az osztály tanulmányi kirándulásain, legutóbbi útjukon 

Sárospatakon jártunk. Az osztályfőnök megkért, hogy a 12. évfolyamra tervezett olaszországi 

osztálykirándulásukon legyek ismét a kísérőjük. Nagyon várom ezt az utat, mivel Itália a csodálatos 

műemlékeivel remek lehetősségeket kínál a műalkotások élményszerű megismertetésére. 
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5. Csoportdinamika 

 

Az osztályközösség összetartó, nagyon jónak mondható. Talán éppen ezért volt nehéz dolga annak a 

két új tanulónak, aki a 8. osztályban érkezett, beilleszkedésük lassan ment, csak a második évre sikerült 

igazán. Az egy évig külföldön tanuló három tanuló visszatérése jól szemlélteti az osztályhoz való 

ragaszkodást. Egy lány kezdettől fogva nehezen tud az osztályközösségbe bekapcsolódni, rendszeresen 

egyedül marad, de az osztályfőnök és a gyermekek mindig megpróbálják bevonni, kirekesztése nem 

direkt szándékú folyamat. A legmeghatározóbb „vezéregyéniségek” a hangoskodó, eleven 

gyermekekből és a komolyabb, jó tanulók közül vegyesen kerültek ki. 

6. A csoportban használt tankönyvek, tanári kézikönyvek 

 

Tankönyv: 

Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit 2013. A képzelet világa 10. Apáczai Kiadó. Celldömölk. 

Tanári kézikönyvek: 

Aknai Tamás 2001. Egyetemes művészettörténet 1945–1980. Nordex Kft. Dialog Campus Kiadó. 

Budapest–Pécs. 

Beke László 1998. Műalkotások elemzése. A gimnázium I–III. osztálya számára. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. Budapest. 

Tatai Erzsébet 2004. Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia Kiadó. Budapest. 

Szabó Attila 1997. Művészettörténet vázlatokban. A kezdetektől napjainkig. Szabó Attila. Győr. 

Bodóczky István 1998. Vizuális nevelés II. Feladatgyűjtemény és tanári kézikönyv. Helikon Kiadó. 

Budapest. 

Bakos Tamás – Bálványos Huba – Preisinger Zsuzsa – Sándor Zsuzsa 2000. A vizuális nevelés 

pedagógiája a 6–12 éves korosztályban. Balassi Kiadó. Budapest. 

7. A csoport vizuális kultúra szaktárgybeli fejlődése 

 

A csoport vizuális kultúra óráin nagy segítséget jelent, hogy többen járnak művészeti iskolába vagy 

szakkörökbe. Az egyéni feladatoknál lehetőségem van arra, hogy rajzaikat, munkáikat kiemeljem, jó 

részletmegoldásokat szemléltessek velük, csoportos feladatoknál pedig jó érzékkel befolyásolják a közös 

munkát. Az osztállyal való személyes kommunikációmban is pozitívnak érzem, hogy vannak az 

osztályból olyanok, akik komolyan érdeklődnek a szaktantárgyam iránt. Ők rendszerint a 

művészettörténeti képelemzéseknél bátrabban kérdeznek, és ezért később a többiek is könnyebben 

mernek hozzászólni a témához. Ezeknél az elemzéseknél arra törekszem, hogy egyre nagyobb hangsúlyt 

kapjon a kritikai és problémamegoldó gondolkodás, a csoportos munkákon keresztül pedig fejlődhessen 

a tanulók szociális érzékenysége. A függetlenség, a kreativitás és az újítási szándék kialakítása fontos 

fejlesztési célom.  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. 
és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Vizuális kultúra 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos 
változata 

32 
 

 

A kifejezés és képzőművészet tematikájában tartom a legeredményesebbnek a csoport teljesítményét. 

Az érzelmek és a hangulatok kifejezésesére jól motiválhatóak a grafikai feladatokon keresztül. A színek 

szerepe és használata nagyon gazdag asszociációkat indított be náluk a tervezési feladatoknál. A 

zenehallgatáshoz kapcsolódó illusztrációik különösen kiválóak voltak, változatosan használták az 

anyagokat a festéstől a tollrajzon át egészen a digitális képmontázsig. Ezekből az osztálytermükben 

kiállítást rendeztünk. A művészi közlés értelmezését, a mű és jelentése közötti kapcsolatot folyamatosan 

mélyítem elemzésekkel. Tavaly és idén is elmentünk egy kortárs kiállításra, ahol vezetést is tartottak 

nekünk. Ez segítette az értelmezést, de amikor csak saját magunk között beszélgettünk az alkotásokról 

akár a galériában, akár már az iskolában, az nagyon lényeges volt.  

 

A vizuális kommunikáció terén a csoport folyamatosan fejlődik. Feltűnően eredményes órai 

munkákat mutattak fel, amikor a mindennapjaikban jelenlévő vizuális elemek megfigyeléséből 

merítettünk. Az ehhez kapcsolódó feladatokat sokkal jobban oldották meg. Szemléletmódjukban 

megjelent az átgondolt kritikai, elemző attitűd, a médiatudatos gondolkodás. 

 

A tárgy- és környezetkultúra tematikájában az alakított környezetnek, a formának és funkciónak az 

összefüggéseit jól átlátják. Tervezésénél azonban a jobb rajzkészséggel bíró tanulók eredményesebben 

tudták megoldani a feladatokat annak ellenére, hogy lehetett digitális megoldásokat is használni. A 

kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és a meghatározó alkotók 

műveinek felismerése már elvárható tőlük, és ennek fontosságát egyre inkább felismerik ők is. 
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5. TEMATIKUS TERV 10. ÉVFOLYAM 

A pedagógus neve:  

A pedagógus szakja:  

Az iskola neve:  

Műveltségi terület: művészetek 

Tantárgy: vizuális kultúra 

A tanulási-tanítási egység témája: kifejezés, képzőművészet / érzelmek és hangulatok kifejezése 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni tér-, szín- és formavilágban. A kifejezésnek megfelelő 

kompozíciós elemek használata. Gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése, egyéni asszociációkra támaszkodó alkotás. Irodalmi, zenei mű feldolgozása. 

Hagyományos és új vizuális technikák együttes alkalmazása. Önálló vélemény kialakítása saját és mások munkáiról. Festészeti, grafikai és plasztikai technikák 

alkalmazása a kifejezési szándéknak megfelelően.  

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: 

Tárgy- és környezetkultúra / tervezett, alakított környezet 

Kifejezés, képzőművészet / érzelmek és hangulatok kifejezése 

Kifejezés, képzőművészet / a művészi közlés, a mű és jelentése 

Vizuális kommunikáció / kép és szöveg 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom: irodalmi szöveg értelmezése. Szöveg és kép kapcsolata. Ének-zene: zenei befogadó élmények. Technika, 

életvitel és gyakorlat: az épített tér szükségleteinek és igényeinek elemzése. A tervezés szerepe, jelentősége, a műveleti sorrend betartása, az eszközhasználat. 

Informatika: a számítógép felhasználói szintű alkalmazása. 

Felhasznált források: (online képanyagok, művészeti albumok, az érettségi képanyaga, saját fotók). 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 
Didaktikai feladatok Fejlesztési célok 

Ismeretek, 

tevékenységek 
Módszerek, 

munkaformák 
Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat 

1–2. A vizuális elemek 

szerepe egy színpadra 

állított zenei mű, opera 

kifejező eszköztárában. 

Pl. Donizetti: Stuart 

Mária. 

 

A zenemű meghallgatása, a 

történet megismerése. A színpadi 

látványok, a jelmezek 

megismerése.    

A zeneműhöz kapcsolódó 

művészettörténeti korszakok 

áttekintése, összehasonlító 

elemzése. 

Ismerkedés 

képzőművészeti 

alkotásokkal.  

A látvány verbális 

megfogalmazása. 

Látvány- és 

műelemzés, a korszak, 

a korstílus, a 

stílusirányzat, 

a képzőművészeti 

műfaj. 

Előadás, 

műelemzés, 

magyarázat, 

kérdezve kifejtés. 

Frontális munka. 

A zenei mű részlete. 

Válogatás XX. századi 

díszletekből, 

jelmezekből.  

A zenemű korának 

megfelelő templomok, 

székesegyházak, 

paloták. 

Laptop, projektor, 

vetítővászon, 

hangszóró. 

A zenemű otthoni 

meghallgatása.  

A további 

inspirációhoz a 

megismert 

művészeti 

korokból 

különleges képek 

gyűjtése. 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 
Didaktikai feladatok Fejlesztési célok 

Ismeretek, 

tevékenységek 
Módszerek, 

munkaformák 
Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat 

3–4. A látványtervezés 

lépései. Az előző órán 

elemzett zenei mű 

feldolgozása, vizuális 

összetevőinek tervei. 

A zenemű meghallgatása, 

eközben a díszlet és a jelmez 

hangulati elemeinek festése, 

rajzolása. A zeneműre jellemző 

illusztráció készítése.  

A színek hangulati 

hatásának 

érzékeltetése.  

A vizuális 

fantázia, a 

kifejezőképesség, 

az asszociációs, a 

kompozíciós 

készség 

fejlesztése. 

Vizuális átírás, 

redukció, stilizálás. 

Kiemelés, kontraszt, 

kompozíció, szín-, 

vonal-, formaritmus. 

Tervezés, felmérés, 

térelrendezés. 

Műelemzés, 

magyarázat, 

beszélgetés. 

Önálló tanulói 

munka, 

korrektúra, 

csoportmunka. 

A zenei mű részlete. 

Rajzlap, festék, ecset, 

színes ceruzák. 

Ragasztó, olló. 

Fényképezőgép, 

nyomtató. 

Laptop, projektor, 

hangszóró. 

A zenemű otthoni 

meghallgatása.  

Kortárs 

színpadképek, 

díszletek és 

jelmezek gyűjtése. 

5–6. Zenei mű feldolgozása, 

díszlet- és jelmeztervek 

kivitelezése. 

A zenemű meghallgatása. Az 

előző órai tervek alapján díszlet 

és jelmez készítése. 

A plasztikai 

minőségek 

sokféleségének 

megtapasztalása. 

A téralakító, a 

térelrendező 

képesség 

fejlesztése. 

Vizuális átírás, 

redukció, stilizálás. 

Kiemelés, kontraszt, 

kompozíció, szín-, 

vonal-, formaritmus. 

Tervezés, felmérés, 

térelrendezés. 

A térillúziók 

létrehozásának 

eszközei. 

Magyarázat, 

kérdezve kifejtés, 

vita, beszélgetés. 

Önálló tanulói 

munka, 

korrektúra, 

csoportmunka. 

A zenei mű részlete. 

Kartonok, színes lapok, 

festék, ecset, színes 

ceruzák. Ragasztó, 

olló.  

Laptop, projektor, 

vetítővászon, 

hangszóró. 

Online kutatás: 

MÜPA, az Opera 

és színházak 

honlapjának 

böngészése. 

 

                                

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. 
és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Vizuális kultúra 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos 
változata 

36 
 

6. TEMATIKUS TERV REFLEXIÓJA – 10. ÉVFOLYAM 

A pedagógus neve:  

Az iskola neve:  

Műveltségi terület / tantárgy: művészetek / vizuális kultúra  

Osztály: 10 évfolyam 

 

A tanulási-tanítási egység témája: kifejezés, képzőművészet/ érzelmek és hangulatok. 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni 

tér-, szín- és formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíciós elemek használata. A gondolatok, 

érzelmek vizuális megjelenítése, egyéni asszociációkra támaszkodó alkotás. Irodalmi, zenei mű 

feldolgozása. Hagyományos és új vizuális technikák együttes alkalmazása. Önálló vélemény kialakítása 

saját és mások munkáiról. Festészeti, grafikai és plasztikai technikák alkalmazása a kifejezési 

szándéknak megfelelően. 

Az órák témája: Díszlet és jelmez tervezése zenei műhöz. Művészettörténeti bevezető elemzésekkel. 

Gyakorlat, kivitelezés alkotófeladatokkal. 

A tematikus terv előkészítése: A feladat előkészítésénél fontos ismerni a zenei művet, amely 

véleményem szerint átgondolt szempontok, az óra cél- és feladatrendszere szempontjából releváns 

megoldásokat hoz. Személyes élményem fűződik ehhez a zenei műhöz, meghallgatása és megtekintése 

nagy hatással volt rám. A korosztály művészettörténeti, kultúrtörténeti, egyháztörténeti tanulmányaihoz 

mérve megfelelőnek tartom a megjelenítésre. 

Előzmények: A feladat részleteiben már tartalmazhat ismerős elemeket a diákoknak. Pl. a színek 

hangulati hatásával már régebben is foglalkoztunk a hideg-meleg színek megfigyelésekor, festésekor. 

Bizonyos témához való művészettörténeti kapcsolódások meglátása, felismerése gyakran visszatérő 

követelmény a feladatok megértésében. 

Azonban a tematikus tervem több pontján közöl új ismeretet. Gyakorlati feladatára nincs pontos 

előzmény. Hasonló jellegű feladatot ötödik évfolyamos korukban csináltunk, amikor az ókori 

Egyiptomban játszódó bábelőadást kellett készíteni. Ez játékos, fiktív jelenet volt. 

A módszerek és munkaformák: A tematikus egység nagyon változatos ebben a tekintetben. A 

frontális munkától az önálló és csoportos munkáig szinte mindenre van mód. A differenciálásra jó 

lehetőségem van a csoportos munka kialakításakor, az egyéni korrektúra alatt pedig folyamatosan tudom 

követni a tanuló teljesítményét, és erre a megfelelő időben reagálni is tudok, esetleg átalakítom a számára 

kijelölt feladatrendszert.  

Céljaim: Tematikus tervem megvalósítását a diákok számára alapvetően egy nehéz, összetett 

feladatnak gondolom. Azonban a vizuális kultúrájukban több terület fejlesztésére nyílhat mód, tantárgyi 

kapcsolódásai is nagyon gazdagok. A csoportos feladatmegoldás pedig közösségépítő, élményszerű 

lehet az osztály tagjainak. 
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Célom egy-egy díszletelem, jelmez kidolgozásán keresztül a zene és a látvány kapcsolódási 

pontjainak tudatosítása. Emellett szeretném a jól sikerült megoldásokat bemutatni, inkább folyamatában 

látni a tervezést, a művészeti alkotómunkát, a képzelőerő fejlődését, mintsem konkrét színpadképek 

kidolgozását számon kérni. 

Eredmények: A jól sikerült alkotásokból prezentáció készítése, a sikeresen kivitelezett díszletekből a 

színpadmakettbe helyezve fotósorozat készítése. 

Értékelés: A tematikus terv hosszú időszakot ölel fel a tanmenetemben. Egymás munkájának közös 

megtekintése, szóbeli értékelése fontos része az órának.  

A különböző feladatokra több osztályzatot is tudok adni. Egyéni tervek esetében az ötlet és kivitelezés 

elkülönül egymástól. Mivel azt gondolom, hogy a korosztály szintjén nem várható el az ilyen összetett 

tudásrendszer, fejlesztésüket is különböző feladatokkal segítem. A csoportos munka értékelésében 

fontos a közös teljesítmény produktumának értékelése is, hiszen mindenki felelősséggel tartozott a másik 

munkájáért is.   

Összegzés: Tanulócsoportomnak egy részét nehezen tudtam a munkára hangolni. Számukra a konkrét 

feladatok jelentenek megoldást, egy zenei mű vizuális leképezése túl elvont feladat. 

Az opera választásánál is érdemes elgondolkodni, hogy a csoporthoz melyik mű adekvát. Bartók Béla 

A Kékszakállú herceg vára című művén gondolkodtam sokáig, de választásom mégis inkább Stuart 

Máriára esett. Bartók műve szimbolikusabb, elvontabb jelentések kifejezésére adott volna lehetőséget, 

azonban én nem érzem magamat készen a mű megfelelő interpretálására, a herceg és Judit sajátos 

viszonyának árnyalt bemutatására. 
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7. ÓRATERV – 10. ÉVFOLYAM 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület:   művészetek 

Tantárgy:     vizuális kultúra 

Osztály:     10. évfolyam 

Az óra témája:    díszlet- és jelmeztervek készítése Donizetti Stuart Maria című operájához 

Az óra cél- és feladatrendszere: – A dramaturgiának megfelelő térkompozíció tervezése. 

     –  Figyelemvezetés és téralakítás színekkel, színkontrasztokkal. 

     –  Elképzelt téri helyzetek, plasztikai minőségek modellezése.   

     –  Külső és belső tulajdonságok kifejező megjelenítése. 

     – A zenei és vizuális kifejezőeszközök összehangolása. 

Tantárgyi kapcsolatok:   Ének-zene: a zenei befogadó élményekhez kapcsolható képzettársítások megfogalmazása. 

     Technika, életvitel és gyakorlat: a tervezés szerepe, jelentősége, a műveleti sorrend betartása, a modellező eszközök  

     használata. 

Kulcsfogalmak: vizuális átírás, redukció, stilizálás, kiemelés, kontraszt, kompozíció, szín-, vonal- és formaritmus.  

Felhasznált források: Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit 2013. A képzelet világa 10. Apáczai Kiadó. Celldömölk.; Donizetti 2006. Maria 

Stuarda. DVD. The Metropolitan Opera. Warner.; Batta András 2006. Opera. Zeneszerzők – Művek – Előadóművészek. Vince kiadó. Budapest.; Gáspár Zsuzsa 

– Szalai Boglárka – Szikszai Gábor (szerk.) 2005. Díszlet- Jelmez 1995–2005. Magyar scenográfia – Hungarian stage design. Göncöl kiadó. Budapest.; 

www.stagedesign.hu; www.kommunikacio-stilus.hu; www.metopera.org (letöltés: 2015. 02. 03.). 

 

http://www.stagedesign.hu/
http://www.kommunikacio-stilus.hu/
http://www.metopera.org/
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Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Szemléltetés 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák, 

eszközök 

Megjegyzések 

 Előzetes tanári szervezés 

Prezentáció készítése. Szemléltető anyag összeállítása online 

forrásból, és nyomtatott képek digitalizálása, szerkesztése. 

Donizetti Stuart Mária című operájának előzetes elemző 

hallgatása, a megtekintendő részletek időpontjaink felírása.  

A számítógép, a projektor elindítása, a vetítővászon 

elhelyezése. Szaktantermi eszközök: vonalzók, ollók, ceruzák 

előkészítése. A teremrend átalakítása a csoportos munkához. 

A színpadkép modellezéséhez egy fekete belsejű színpadtér 

elkészítése (mérete: 40  50  40 cm). A jelmeztervezéshez 

alakos sablonok rajzolása, sokszorosítása, 

Az előző órán kiadott házi feladat: a zenemű otthoni 

meghallgatása, kortárs díszlet és jelmez online keresése.  

Beadandó feladat: Hétköznapi jelmezek. Napjainak viseletéből 

készített rendszerező fotómontázs A4-es lapra. Az 

„összeöltözés” fontossága. Következő órára hozni: ragasztót, 

kartonlapokat. 

A szemléltetés 

előkészítése. 

Rendszerezés, 

tervezés, illusztrálás, 

ellenőrzés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni otthoni munka: 

megfigyelés, gyűjtés, 

rendszerzés, 

kivitelezés.  

Előzetes tudás.  

Az operával és a díszlet-

jelmeztervekkel 

kapcsolatos információk 

gyűjtése.  

Adott zenemű 

élményszerű és értő 

megismerése. 

A szükséges eszközök 

előkészítése:  

számítógép, projektor, 

hangerősítő; 

a színpadra állított 

opera digitális 

változata; 

színpadmakett – alakos 

sablon; 

vonalzó, olló, ceruza, 

rajzlap; 

A prezentáció 

megnyitása a 

vetítéshez. 

2’ 1. Jelentés, a hiányzók beírása. Az ülésrend átalakítása A munkarend 

kialakítása, ellenőrzés. 

A felszerelés 

előkészítése, a terem 

besötétítése. 

Számítógép, e-napló.  

3’ 2. A házi feladat (Hétköznapi jelmezek) beszedése A házi feladat 

ellenőrzése.  

Eszközök: képek, lap, 

ragasztó, olló. 

 http://www.kommunika

cio-stilus.hu (letöltés: 

2015. 02. 03.) 

http://www.kommunikacio-stilus.hu/
http://www.kommunikacio-stilus.hu/
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10’ 3. Donizetti Stuart Maria című operájának rövid 

történetismertetése 

A Metropolitan Opera előadásában már színpadra állított, 

megvalósított kortárs díszletének megtekintése. Részletek 

bejátszása a DVD-filmből.  

A szereplők karakterének jellemzése, az opera felvonásainak 

összefoglalása.  

 

Bemutatás. 

 

Elemzés. 

Illusztrálás. 

Kérdezve kifejtés. 

Megfigyelés.  

 

Rajzos jegyzetek 

készítése. 

Rövid válasz. 

 

 

Számítógép, projektor, 

hangerősítő.  

A színpadra állított 

opera digitális 

változata, Warner, 

2006. 

www.metopera.org 

(letöltés: 2015. 02. 03.) 

Példák bemutatása a 

zenei és vizuális 

kifejezőeszközök 

összehangolására. 

 

1.  2.  3.   4.   5.  

1. Templom 2. Palota 3. Száműzetés 4. Börtön 5. Kivégzés 

http://www.metopera.org/
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5’ 4. A gyakorlati feladat ismertetése 

Tervezd meg az opera szereplőnek jelmezét, az öt helyszín 

egyikének díszletét! A következő órán kezdheted a 

kivitelezésüket. Az arányokat a színpad makettjéhez igazítsd!   

Csoportok szervezése: 6-7 fős csoportok kialakítása, a feladatok 

felosztása a csoport tagjai között. Díszlet, jelmez, rendezés 

(kompozíció), fény-árnyékhatások. 

A fő helyszínek: templom, palota, száműzetés, börtön, 

kivégzés. 

Szereplők: Stuart Mária, Skócia királynője; Erzsébet, Anglia 

királynője; Anna Kennedy, Mária társalkodónője; Robert 

Dudley, Leicester grófja; William Cecil; George Talbot, 

Shrewsbury grófja; egy hírnök. 

 

Magyarázat. 

Megbeszélés. 

Válaszok a felmerülő 

kérdésekre. 

A megértés 

ellenőrzése. 

Szervezés, 

rendszerezés. 

 

Megfigyelés. 

Kooperatív 

csoportmunka.  

Rendszerezés. 

Értelmezés. 

A színpad 

modellezésére egy 

fekete belsejű dobozból 

készült színpad makett 

szolgál.  

Mérete: 40  50  40 

cm.  

 

Várható kérdések: 

A terveket meg is kell 

valósítani?  

Mekkora legyen a 

díszlet?  

Az előzetesen már 

előkészített 

színpadmakettrészek, 

használatának 

bemutatása.  

A színpadi 

léptékviszonyok 

megbeszélése, 

bemutatása. 

A jelmeztervezéshez 

használható körvonalas 

emberi alakok 

sablonjának 

bemutatása. 

Sablon jelmeztervhez.                   A színpad makett. 

18’ 5. A gyakorlati alkotómunka elkezdése 

Díszlettervek rajzolása. 

Megbeszélés.  

Válaszok a felmerülő 

kérdésekre.  

Egyéni és 

csoportkorrektúra, 

motiválás. 

A csoporton belüli 

munkamegosztás 

kialakítása. 

Tervezés, szabadkézi 

vázlatrajzok.  

Az elképzelések 

összhangjának 

megteremtése. 

Milyen anyagokból és 

technikákkal lehet 

díszletet készíteni?  

Különféle színes lapok, 

kartonok, ceruza, olló, 

ragasztó, festék. 

Díszlettervváltozatok. 
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7’ 6. Az iskolai eszközök összepakolása, a terem 

visszarendezése 

A tervvázlatok rövid értékelése. 

Házi feladat: Az elkezdett díszletvázlatok otthoni befejezése. 

Alapanyagokat hozni a díszlet kivitelezéshez.  

Elköszönés. 

Munkaszervezés. 

Értékelés. 

A következő óra 

előkészítése. 

Frontális munka. 

Pakolás. 

Jegyzetelés. 

Érékelési szempontok: 

együttműködés, 

kreativitás, 

forma- és téralakítás. 

Néhány példa a 

modellező anyagok 

gyűjtéséhez. 
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8. ÓRATERV REFLEXIÓ – 10. ÉVFOLYAM 

A 10. évfolyam legnagyobb tematikai egységéhez érkezem ezzel a feladattal: díszlet- és jelmeztervek 

készítése Donizetti Stuart Maria című operájához. 

A feladat gyakorlati része, kivitelezése sok időt igényel, ezt pedig megelőzi az elmélet-megalapozó 

rész. Ez az anyagrész sok részében új, bár a művészettörténeti példák a diákoknak akár már ismerősek 

lehetnek irodalomból, történelemből. A művészeti kifejezés terén azonban összetett feladathoz 

érkeztünk. A zenei mű megismerését követően díszlet és jelmez vizuális tervezése a cél. Nem várom el 

a tökéletes jelmez és színpadkép kidolgozását. Néhány jó részletmegoldás, kifejező plasztikai formák, 

érzelmi ráhangolódás és színvariációkkal való kompozíciós játék már nagyon közel visz a díszlet- és 

jelmeztervezés világához.   
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9. AMFORA KERÁMIASZAKKÖR, CSOPORTPROFIL 

Szabadon választható dokumentum minta 

 

Az Amfora kerámiaszakkörre járó gyermekek száma 12, ebből 10 lány és 2 fiú. Mivel szakköri 

foglalkozásról van szó, a korosztályi összetétel természetszerűleg változatos képet mutat: 

 6 lány és 2 fiú 5. évfolyamos  

 2 lány 6. évfolyamos  

 2 lány 8. évfolyamos 

 

A gyerekek jó szociokulturális környezetből érkeztek, többségüknek van testvére is. A szülők 

legmagasabb iskolai végzettsége szinte mindenkinél valamilyen felsőoktatási intézmény.  A gyerekek 

jól szituált családokból származnak. 4 tanuló él csonka családban. A gyerekek megjelenése, lelkiállapota 

rendezett, iskolai feladataikra is megfelelően tudnak koncentrálni.  

A csoport tagjai az év elején meghirdetett szakköri program alapján jelentkeztek. Mivel ez a szakkör 

több éve, változatos tematikával működik, ezért vannak olyan tanulók, akik már nem először 

jelentkeznek. A két hatodikos és két nyolcadikos lány már ismerős tagként jelentkezett, ami nagy 

segítség volt az új tanulók segítésében is. Az 5. osztályosok, mint új felső tagozatba lépők lelkesedése 

igen örvendetes. Ők már alsó tagozaton is szívesen jártak kézműves szakkörbe, ilyen módon jó alapokkal 

érkeztek a további munkához. Az elmúlt évben járó 3 nyolcadikos lány elballagott az iskolából. 1 

hatodikos lány az idei tanulmányi terhelésre hivatkozva nem jár már ebbe a szakkörbe, két hetedikes 

lány idén inkább más szakkört választott. A szakkör történetében a fiúk létszáma sajnos mindig igen 

alacsony volt. Nehéz számukra tartósan vonzóvá tenni ezt a tevékenységet, főleg a kamaszkor 

közeledtével. 4 tanuló más művészeti szakkörbe is jár (rajz, fotó), 8 tanuló a nyári alkotó- és kézműves 

táborok rendszeres résztvevője, 3 tanuló látogatja a különböző múzeumok családi programjait. 4 tanuló 

csak a szakkörön foglalkozik ilyen tevékenységgel. 5 tanulónak a rokonságában valamilyen művészeti 

tevékenységet folytató felnőtt van.   

A szakköri foglakozás legfőbb célja, hogy a tanulók képességeik, készségeik, és bővülő tudásuk által 

minél jobb esztétikai minőségű alkotást tudjanak létrehozni. Egyrészt tehetséggondozás a feladat, mely 

5 tanulónál valósul meg, másrészt szívesen fogadtuk a csupán lelkes alkotókat is. A csoport erőssége az 

volt, hogy jól tudnak együtt dolgozni. A gyakorlottabbak szívesen segítették a még bizonytalankodókat, 

inkább buzdítva ösztönözték egymást, nem szólták meg társaik sikertelenebb próbálkozásait sem. 

Az anyaghasználat során az a 2 ötödikes fiú és 3 ötödikes lány még a formázásnál gyakran csapkodva 

lapítja az agyagot. A két hatodikosnak nehezen megy még a lapokból épített edény belső oldalainak 

összekenése. 

A forma és arányérzékre leginkább a szalagokból építésnél volt szükség, amikor nagyon oda kellett 

figyelni az alsó rész tartóerejére és felső rész esetleges nyitódására. Ebben, gyakorlottságuknál fogva a 

nyolcadikos lányok jártak az élen.  
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A figurális edény lényegi jegyeinek megragadása viszont az ötödikes fiúknak ment a legjobban. A 

lányok eleinte nehezen szakadtak el eredeti formától és felületábrázolástól. 

Az egyik hatodikos kislány rendkívül ügyesen megoldotta a beillesztett mintával készülő edény 

díszítményét.  

2 gyerek tervezi, hogy valamilyen művészeti iskolában folytatja tanulmányait. 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Vizuális kultúra 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos változata 

47 
 

10. AZ AMFORA KERÁMIASZAKKÖR TEMATIKUS TERVE 

Szabadon választható dokumentum 

 

A pedagógus neve:  

Az iskola neve: 

Műveltségi terület:   művészetek  

Tantárgy:    vizuális kultúra 

Szervezeti forma:   szakkör 

A tanulási-tanítás egység:  tárgy- és környezetkultúra 

Korosztály:   5–8. évfolyam 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:  

  A közvetlen környezet tárgyainak megfigyelése, az anyag, a forma és a funkció vizsgálata. 

  A tárgykészítés folyamatának, tervező és kivitelező műveleteinek megtapasztalása.  

  A forma- és az arányérzék fejlesztése. 

  A tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. 

  Az anyag, a forma és a funkció kapcsolatainak megláttatása. 

Felhasznált források:  

  Kádasi Éva – Kardos Mária 1988. Kerámia. Kaptár sorozat. Múzsák Közművelődési Kiadó. Budapest. 

  Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András – Szemadám György 2002. Jelképtár. Helikon Kiadó. Budapest. 

  Zákány Eszter 1973. Agyagművesség. Corvina Kiadó. Budapest. 

  Gaul Emil 2014. Fiatalok tárgyai: elemzési szempontok és esettanulmányok. Bessenyei. Nyíregyháza. 

  Chavarria, Joaquim 1996. Kerámia. Novella Könyvkiadó. Budapest. 

  Warshaw, Josie 2000. Kerámia enciklopédia. Glória Könyvkiadó. Budapest. 
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Óra Témakörök Fejlesztési területek és célok Ismeretek, tevékenységek Munkaformák Szemléltetés 

1–2. Év eleji 

szervezési 

feladatok. 

Használati 

edények szerepe 

az emberiség 

történetében. 

A vizuális megfigyelőképesség és a vizuális emlékezet fejlesztése. 

A képolvasással történő információszerzés fejlesztése. 

A tárgyak megadott szempontok szerinti vizsgálata. 

A gyakorlati és lelki tényezők felfedeztetése a tárgyakkal való 

kapcsolatunkban. 

Kerámiatörténet, használati 

edények. 

Forma–díszítmény–funkció 

egysége. 

Csoportmunka Vetített képek, 

könyvtári állomány, 

saját könyvek. 

3–4. Edénykészítés 

préseléssel, 

pontpecsételős 

díszítéssel. 

 

A forma- és arányérzék fejlesztése az alacsonyabb, magasabb, 

szélesebb, keskenyebb formák megválasztásával. 

A karakterérzék fejlesztése a formaarány jellemzőinek 

megragadásával. 

A redukáló képesség fejlesztése a természeti forma egyszerűsítésével. 

A stilizáló képesség fejlesztése célirányos tervezőmunkával. 

Félgömbhéj alakú edény 

készítése. 

A formába préselés technikájának 

alkalmazása. 

A pontpecsételővel való díszítés 

megtapasztalása. 

Mintatervezés. Geometriai 

transzformációk létrehozása. 

 

Tervezés és 

kivitelezés 

egyéni 

munkával 

Előre elkészített 

korongozott tálkák, 

présformák, 

gipszhengerek, 

kiégetett 

cseréppecsételők. 

5–6. Edénykészítés 

agyagszalagokból 

papírsablonos 

vagy hengeres 

pecsételős 

díszítéssel, 

felfüggesztő 

zsinórozással. 

A forma és a funkció összefüggéseinek megláttatása, a formaérzék 

fejlesztése. 

A munkafázisok megfigyelésével, elemzésével a gondos kivitelezés 

képességének fejlesztése. 

A különböző anyagok, eljárások személyes tapasztaláson alapuló 

megismerése. 

A tárgyalkotó folyamat lépései, az egyszerű kézműves technikák 

megfigyelése, rekonstruálása. 

Szalagokból felrakott edény 

készítési technikájának 

megismerése. A részelemek 

összedolgozása. Papírsablonnal, 

hengeres pecsételővel való 

díszítés. 

A papírsablonos díszkészítés 

technikájának megismerése. 

A felfüggesztő zsinóros kötözés 

készítése. 

 

Tervezés és 

kivitelezés 

egyéni 

munkával 

Felfüggeszthető 

virágtartókról készült 

képek. 

7–8. Edény, tál 

készítése 

beillesztett 

mintával. 

A karakterérzék fejlesztése a forma jellemző vonásainak 

megragadásával. 

Mintatervezés, díszítés. 

Edény, tál készítése a megismert 

módokon. 

Tervezés és 

kivitelezés 

egyéni 

munkával 

Mozaikképek, 

növényi és 

geometrikus minták. 
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A redukáló, stilizáló képesség fejlesztése célirányos 

tervezőmunkával. 

A dekoratív érzék fejlesztése. 

A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkalmazása. 

 

A beillesztett mintakészítés 

technikájának megismerése, 

alkalmazása. 

9–10. Edénykészítés 

lapokból 

karcolásos 

díszítéssel, állat 

alakú fedőgombos 

tetővel. 

A tárgyalkotó manipulatív és vizuális, esztétikai képességek 

fejlesztése. 

A különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. 

Mintatervezés, díszítés. 

A formaredukáló képesség fejlesztése természeti formák 

egyszerűsítésével létrehozott motívumok tervezésénél. 

A lapokból való edénykészítés 

technikájának megismerése. 

Fedő készítésének módjai, 

fedőfogók ráépítése, 

variálhatósága. 

A karcolással létrehozható 

díszítés változatainak 

megtapasztalása. 

 

Új ismeret 

feldolgozása 

egyéni 

munkával 

Könyvtári 

gyűjtőmunka. 

Állatkarakterek 

megfigyelése. 

11–12. Figurális (állat 

formájú) edény 

készítése. 

A vizuális megfigyelőképesség és a vizuális emlékezet fejlesztése. 

A karakterérzék fejlesztése a formaarány és az egyedi jellemzők 

megragadásával. 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, elemzése. 

A tárgyak megadott szempontok szerinti csoportosítása. 

A funkciónak megfelelő színválasztás és díszítés. 

Állat testformájának 

edényfunkcióvá alakítása. 

Az üregesítés, kikaparás 

technikájának alkalmazása. 

Az állatok legfontosabb 

karakterjegyeinek használata, a 

test redukált megjelenítése. 

 

Tervezés és 

kivitelezés 

egyéni 

munkával 

Könyvtári 

gyűjtőmunka. 

Állatkarakterek 

megfigyelése. 

13–14. Növénytartó 

edények 

csoportkompozíci

ója. 

Környezetalakítás: tapasztalatok szerzése a térformálás, 

térlehatárolás, térszervezés terén.  

Az osztályterem átrendezése különböző alkalmakra, 

munkaformákhoz a térformák rendezgetésével, makett építésével, 

konstruálással. A különböző rendeltetésű középületekről készült 

fotók összehasonlító elemzési képességének fejlesztése 

látványolvasással. 

Makettkészítés megadott 

méretaránnyal. 

Az elemek variálhatóságának 

tanulmányozása. 

A megismert edénykészítési 

technikák alkalmazása. 

Összedolgozás, tervezés, a 

variációk kipróbálása. 

 

Csoportmunka Szabadtéri 

növénytartók 

megfigyelése, 

fotózása. 

15–16. Félévi értékelés. Az elkészített tárgyak csoportosítása, csomagolása. 

A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkalmazása. 

A célnak megfelelő színválasztás és díszítés. 

Félévi értékelés. 

A tárgyajándékozás szempontjai. 

Frontális és 

egyéni 

munkavégzés 

Karácsonyi díszek, 

csomagolási stílusok. 
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Ajándékozási 

szokások és 

szempontok. 

Csomagolópapír 

készítése, 

csomagolási 

technikák 

kipróbálása. 

A ritmusérzék fejlesztése sordísz vagy terülő dísz tervezésével. 

A csomagolás gyakorlati és lelki szempontjainak figyelembevétele. 

A csomagolási technikák, 

díszítési lehetőségek alkalmazása. 

 

 

 

 

 

    



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. 
és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Vizuális kultúra 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos 
változata 

51 
 

11. AMFORA SZAKKÖR: TEMATIKUS TERV ÉS REFLEXIÓ 

 

Szabadon választható dokumentum 

 

Mivel sok új tanuló jelentkezett idén, ezért a munka megkezdése előtt felkerestem őket a tanítási 

szünetekben. Akivel még nem találkoztam korábban, annak bemutatkoztam, és megbeszéltük, hogy 

mikor és hol lesz az első foglakozás. Emlékeztetőül egy lapra előre felírtam a fontos időpontokat 

mindenkinek. Az első foglalkozáson érezhető volt még némi feszültség az ismeretlen társak miatt. Ezért 

egy egyszerű kerámiamedálos nyakláncot kapott mindenki, amely rögtön megteremtette a csoporthoz 

való tartozás érzését. A hétköznapi, szakköri alkalmakat kiegészítettem olyan múzeumi látogatásokkal, 

ahol a tematika anyaga korszakos felbontásban, a látható tárgyak által is megtapasztalható. Ezekre a 

múzeumi túrákra a családtagok is eljöttek, ami kiváló lehetőséget biztosított egymás megismerésére 

kötetlenebb formában. 

Az első foglalkozás alkalmával olyan diavetítést nézhettek meg a tanulók, amely által 

megismerkedhettek a kerámiatörténettel, különös tekintettel a használati kerámiák sokféleségével. 

Ezáltal viszonylagosan egy szintre volt hozható az anyag-forma-funkció tekintetében az az 

ismeretanyag, amelyre szükség lesz majd az elkövetkezendő időben. Az egyik hatodikos lány rendkívül 

ügyes és szívesen segít a többieknek is, a két nyolcadikos lány már szívesebben veszi, ha önállóan 

dolgozhatnak, és békén hagyjuk őket. A megfelelő csoportdinamika kialakítása és az egyéni igények 

kielégítése érdekében olyan feladatokat és részfeladatokat is terveztem, amelyekben lehetőség van 

egyéni, páros és csoportos feladatok elvégzésére is. Ezek valóban hatékonyak voltak a foglakozás során.  

A feladatokat igyekeztem úgy összeállítani, hogy az alkotási folyamat során lehetőleg mindenki 

sikerélményhez juthasson. Ezért alkalom adódott kutató- és gyűjtőmunka végzésére, tárgyak 

bemutatására, mintatervezésre, egyéni, páros és csoportmunkára is. Kerámiatörténetből gyönyörű tablók 

készültek, amelyeken látszott, hogy a család is aktívan részt vett a munkában. Sokan hoztak be otthonról 

régi kerámiatárgyakat is. Nagyon lelkes csapat gyűlt össze, és a személyes korrektúra során, a feladatok 

végzése közben is leginkább a motivált állapot megtartására, a pozitívumok megerősítésére törekedtem.  

A gyermekek kulturált, inspiráló, a tevékenységekhez különbözőképpen berendezhető környezetben 

alkothattak. A falon egyrészt folyamatosan cserélődtek az évszakokhoz, eseményekhez igazodó 

dekorációk, másrészt volt egy állandó rész, ahol már kész, kiégetett alkotásokat láthattak. 

A csoport számára mind a tanteremben, mind az iskolai könyvtárban rendelkezésre álltak olyan 

könyvek, tankönyvek, művészeti albumok, kerámiával foglakozó könyvek, amelyek a tárgykultúra-

környezetkultúra témán belül foglakoznak a néphagyományokkal, a népi kismesterségekkel, a 

hagyományos kézműves technikákkal és ezek továbbélési lehetőségeinek feltérképezésével. 

Mindezeken kívül fontosnak tartom, hogy a tárgyak elemezhetőségével is megismerkedhessenek a 

tanulók. Ezek a könyvek és gyűjtemények jól segítik a témában való elmélyülést, különböző technikai 

tanácsokat nyújtanak, újabb ötleteket adnak az alkotómunka előtt vagy után. Pl.:  
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 Csupor István 2011. Az Alföld népi kerámiaművészete. Novella Kiadó. Budapest. 

 Fekete György 2008. Tárgyak természetrajza. Tapasztalásaim könyve. Holnap Kiadó. 

Budapest. 

 Gaul Emil 2014. Fiatalok tárgyai: elemzési szempontok és esettanulmányok. Bessenyei. 

Nyíregyháza. 
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 Kalicz Nándor 1980. Agyag istenek. Corvina Kiadó. Budapest. 

 Kádasi Éva – Kardos Mária 1988. Kerámia. Kaptár sorozat. Múzsák Közművelődési Kiadó. 

Budapest. 

 Tarján Gábor 2005. Folklór, népművészet, népies művészet. Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Budapest.  

 Todd, Pamela 2005. Impresszionisták otthonában. Korona Kiadó. Budapest. 

 Zákány Eszter 1973. Agyagművesség. Corvina Kiadó. Budapest. 

Különösen jól tudtuk alkalmaznia a Néprajzi Múzeum MaDok programjának dokumentációit. Ennek 

a produktumnak az a fő célja, hogy a különböző intézmények, kutatások között kapcsolatot teremtsen, 

és az információs rendszeren keresztül is segítse a hozzáférhetőséget. Legfőképpen a kortárs tárgyi világ 

megőrzésére és a jelenkor múzeumi dokumentációjára helyezi a hangsúlyt. Az online gyűjteményből a 

tanulók és én is gyorsan, valamint jól tudtunk válogatni a feladatoknak megfelelően. A személyes 

látogatás során felhívtam a tanulók figyelmét arra, hogy a szélesebb tanulmányozási keretekhez 

kapcsolódóan megjelenő MaDok-füzet igen hasznos kiegészítő információk tárháza lehet a 

tárgykultúrában való elmélyültebb kutatásra vágyó olvasók számára. A Néprajzi Múzeum látogatása 

különösen sikeres volt, mivel sok családtag is eljött erre a programra.  

 

Válogatás a szakkörben készült alkotásokból 

Díszítés: beillesztett mintával 
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Figurális edény, rátett állatfej, festett vagy karcolt testrészlet. 
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12. AZ AMFORA KERÁMIASZAKKÖR FOGLALKOZÁSTERVE 

Szabadon választható dokumentum 

A pedagógus neve:  

Iskola neve:  

Műveltségi terület:   művészetek  

Tantárgy:     vizuális kultúra, kézműves szakkör  

Korosztály:    5–8. évfolyam 

A foglalkozás témája:  tárgy- és környezetkultúra, virágtartó edények 

A foglalkozás cél- és feladatrendszere:  

 A tárgyelemző és formaalkotó képességek fejlesztése. 

 A tárgykészítés tervező és kivitelező folyamatainak megtapasztalása. 

 Az anyag, a forma és a funkció összefüggéseinek megtalálása. 

 A régi és mai tárgyak megfigyelése, műfaji és stiláris csoportosítása. 

 A közvetlen környezet megfigyelése és megadott szempontok szerinti vizsgálata.  

 Kerámiamakett készítése. 

Tantárgyi kapcsolatok:  

 Természetismeret: mérés, az anyagok fizikai tulajdonságai, mechanikai kölcsönhatások, anyagszerkezet. 

 Hon- és népismeret: a paraszti ház és háztartás. 

 Technika, életvitel és gyakorlat: tervezés, anyagalakítás, a szükségletek és igények elemzése, a tervezés szerepe, műveleti sorrend, eszközhasználat. 

 Erkölcstan: az ember és a környezet kölcsönhatása, felelősségérzet, együttműködés, egyéni boldogulás és csapatmunka. 

Felhasznált források:  

 Kádasi Éva – Kardos Mária 1988. Kerámia. Kaptár sorozat. Múzsák Közművelődési Kiadó. Budapest. 

 Zákány Eszter 1973. Agyagművesség. Corvina Kiadó. Budapest. 
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 A Néprajzi Múzeum online gyűjteménye 

 

Idő-

keret 

 

A foglalkozás menete 

 

Nevelési-oktatási stratégia  

Módszerek Tanulói munka-

formák 

Eszközök Szemléltetés 

 

10’ A foglalkozás előtti szervezési feladatok 

 

Projektor, laptop bekészítése, a makettek kirakása, a modellező dobozok 

elkészítése, az agyag nedvesítése, az asztalok beállítása 

csoportmunkához. 

    

10’ Motiváció 

 

A népművészetben megfigyelhető, lapokból épített tárgyak, edények 

bemutatása. 

A funkció, az anyag és a forma elemzése:  

 Valamit utánoz? Mire használták? Miért ilyen formájú? 

 Készítésük módjai. 

 Korong segítsége nélkül készülő fazekas tárgyak. 

Frontálisan 

vezetett 

beszélgetés, 

bemutatás, 

magyarázat, 

elemzés, közlés. 

Egyéni munka: 

rajzos jegyzetek 

készítése. 

Ceruza, papír Lapokból készült népművészeti 

edényekről készült fotók. 

A Néprajzi Múzeum online 

gyűjteménye: 

butella, gyertyamártó, fűszertartó. 

 

http://public.neprajz.hu/main.php?ab=

neprajz&tmpl=neprajzhttp://public.nep

rajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=n

eprajz (Letöltés: 2014. 10. 07.) 

 

                
 

Beszélgetés a szabadtéri növénytartókról  

 

Frontálisan 

vezetett 

beszélgetés, 

bemutatás, 

Egyéni munka, 

rajzos jegyzetek, 

tervek készítése. 

 

Ceruza, papír 

 

Szabadtéri növénytartókról készült 

fotók. 

http://public.neprajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=neprajzhttp://public.neprajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=neprajz
http://public.neprajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=neprajzhttp://public.neprajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=neprajz
http://public.neprajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=neprajzhttp://public.neprajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=neprajz
http://public.neprajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=neprajzhttp://public.neprajz.hu/main.php?ab=neprajz&tmpl=neprajz
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Hol lehet virágládákat felállítani?  

A megfigyelt helyszínen egy vagy több virágládára lenne 

szükség?  

Mi indokolja? 

 

Feladat 

 

Virágtartó edények tervezése és kicsinyített modelljének 

elkészítése. 

magyarázat, 

elemzés, közlés. 

http://www.tegladekor.com/rusztikusvi

ragartotegla.htm (Letöltés: 2014. 10. 

07.) 

http://www.borhykert.hu/kertepiteskert

eszet/18/1798 (Letöltés: 2014. 10. 07.) 

http://www.flora-

garden.hu/termekek/viragtartok/vt23.h

tml (Letöltés: 2014. 10. 07.) 

             

 

 

10’ Téralakítás, térszervezés 

 

Különféle elemek variálhatóságának, kombinálhatóságának bemutatása 

képek, modellek segítségével. 

A gyermekek saját tapasztalatainak megbeszélése. 

 

Mi a makett? Miért fontos, hogy makettezzünk? 

Különféle geometrikus testekből választva 3-4 darabos térkompozíció 

beállítása. 

 

Szemléltetés, 

beszélgetés, 

bemutatás. 

Egyéni munka, 

rajzos jegyzetek 

készítése. 

 

Építőjátékból 

ülőbútormakettek 

készítése. 

Ceruza, papír 

 

Geometrikus 

testek: téglatest, 

kocka, henger 

Fotel hengerekből, asztalon kirakva. 

Fotók raklapokból készült bútorokról. 

 

http://www.raklapotlet.hu/raklap-

butor/duborog-a-raklap-butor-orulet/ 

(Letöltés: 2014. 10. 07.) 

http://otletes.blogspot.hu/2013/0

8/eros-papirhengerekbol-vagy-

pvc.html 

http://www.tegladekor.com/rusztikusviragartotegla.htm
http://www.tegladekor.com/rusztikusviragartotegla.htm
http://www.borhykert.hu/kertepiteskerteszet/18/1798
http://www.borhykert.hu/kertepiteskerteszet/18/1798
http://www.flora-garden.hu/termekek/viragtartok/vt23.html
http://www.flora-garden.hu/termekek/viragtartok/vt23.html
http://www.flora-garden.hu/termekek/viragtartok/vt23.html
http://www.raklapotlet.hu/raklap-butor/duborog-a-raklap-butor-orulet/
http://www.raklapotlet.hu/raklap-butor/duborog-a-raklap-butor-orulet/
http://otletes.blogspot.hu/2013/08/eros-papirhengerekbol-vagy-pvc.html
http://otletes.blogspot.hu/2013/08/eros-papirhengerekbol-vagy-pvc.html
http://otletes.blogspot.hu/2013/08/eros-papirhengerekbol-vagy-pvc.html
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http://olx.hu/hirdetes/5-db-

henger-puff-ID1S2hn.html 

(Letöltés: 2014. 10. 07.) 
 

 

                         
 

  

             
 

20’ Kompozíciós szempontok 

 

Egy kiválasztott helyszínen alkalmazható lehetséges elhelyezések 

bemutatása agyagtömb segítségével: sarokba, fal elé, tér közepére. 

Magyarázat, 

szemléltetés. 
Egyéni munka: 

rajzos jegyzetek 

készítése. 

Csoportmunka: 

elhelyezési 

tervek készítése. 

Ceruza, papír 

 

Saját fotók nyitott kartondobozban. 

Agyagtömb sarokba, fal elé, középre. 

 

   

http://otletes.blogspot.hu/2013/08/eros-papirhengerekbol-vagy-pvc.html
http://otletes.blogspot.hu/2013/08/eros-papirhengerekbol-vagy-pvc.html
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Kompozíciós tervek 

 

Melyik csoport hová képzelte a virágtartóit?  

Megfelelő-e az elhelyezés? 

Magyarázat, 

szemléltetés. 

Csoportmunka: 

az elhelyezési 

tervek 

bemutatása. 

Ceruza, papír Külön asztalnál, ahová a testek helyére 

később majd az agyagból elkészített 

edényeket tesszük. 

Szabásminta kiválasztásának előkészítése 

 

Hogyan tudnánk ezeket a testeket agyaglapokból elkészíteni?  

Ki lehet-e szabni egy darabban a test hálóját? Jó-e így? 

Mit kell tenni a hálóval ahhoz, hogy az összeépítésnél éleket kapjunk?  

Bemutatás, 

szemléltetés. 

Egyéni munka: 

szabásminta 

készítése, 

lapkészítés, 

kivágás. 

Ceruza, papír, 

agyag 

Munkamenet, a jó és a rossz 

megoldások bemutatása. 

5’ Az alkotó munka közvetlen előkészítése 

 

A szabásminták gazdaságos elhelyezésének módjai. 

A hálózat kivágásának műveletei. 

Az összeépítés technikájának bemutatása: 

 alaplapra oldallap helyezése; 

 mintázófával való összedolgozás (belül); 

 merevítő hurka sodrása, elhelyezése, eldolgozása; 

 összedolgozás kívülről. 

Magyarázat, 

szemléltetés, 

bemutatás. 

Egyéni munka: 

rajzos jegyzetek 

készítése. 

Agyag, rajzoló-, 

vágó- és formázó 

eszközök. 

Összedolgozás bemutatása nagyméretű 

agyaglapok segítségével (aránytalanul 

nagyobb lapok a láthatóság kedvéért). 

                   



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Vizuális kultúra 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos változata 

59 
 

 

40’ Alkotómunka 

 

Nagy hangsúly az egyéni korrekción a felmerülő problémák alapján: a 

vágás pontossága, az oldallapok összeépítése, a repedések eldolgozása. 

 

Az egyéni munka befejezésével a papírtestek kicserélése agyagedényekkel. 

A kompozíció ellenőrzése, a további alakítási lehetőségek átgondolása (pl. 

az élek levágása). 

Egyéni és 

csoport-

korrekció, 

magyarázat. 

Egyéni munka, 

csoportmunka. 

Damil, 

mintázófa, vizes 

edény, szivacs. 

A jó megoldások kiemelése egyéni 

munkákon keresztül. 

Az értékelési szempontok 

érvényesítése: anyaghasználat, 

formaképzés, téralakítás, kompozíció. 

10’ Értékelés 

 

Csoportok makettasztalának körüljárása. Értékelés az előkészítésben 

elhangzottak és a korrekciókban hangsúlyozottak alapján.  

 

Szervezési feladatok: az eszközök elmosása, a megmaradt agyag 

visszacsomagolása. 

 

Műveletenkénti 

értékelés.  

A 

megállapítások 

indoklása. 

Frontális munka.  A makettasztalon beállított 

növénytartó kompozíciók. 
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13. ESETLEÍRÁS 

Szabadon választható dokumentum 
 

A dokumentum célja 

A vizuális képességek fejlesztésének módszertani hatékonyságát az ábrázolóképesség fejlődésének 

nyomon követésével lehet szemléletesen bemutatni. Mivel a gyermekrajz fejlődésének, a képi 

gondolkodás és a kifejezőeszközök használatának aktuális állomásait figyelembe kell vennünk az egyéni 

és egy-egy tanulócsoport fejlesztési terveinek készítésekor, egy-egy speciális esetet bemutató tanulói 

portfólió képi dokumentációja segítő „térképet” nyújt a tervező munkához. 

Az itt bemutatott esettanulmány a forma és a térábrázolás fejlődését, a fejlesztési folyamatot követi 

egy kiválasztott tanulónál 10-től 18 éves korig. A követést (kiválasztást) a spontán kialakult személyes 

érdeklődési irányultsághoz való feltűnően erős és tartós kötődés indokolta. A rajzválogatás segítségével 

megfigyelhetjük az autó ábrázolásának változását a spontán megfigyelt szimbolikus síkformáktól a 

tudatosan tervezett térérzékeltető látványtervekig és tovább. 

 

5–6. évfolyam  

Átmenet a sematikus korszakból a realizmus felé. 

 

Jellemző nézet, síktér, formavariációk kis eltérésekkel. 

   

 

Sziluett- és foltkarakter-keresés. 
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Formaszaporítás, sávos síktér. 

   

 

A részletek megfigyelése, gyűjtése. Léptékváltás. 

   

 

Részletgazdagság, a dinamika fokozása. 

   

 

7–8. évfolyam 

A tér- és formaértelmezésre való törekvés. 

 

Axonometrikus tér 
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Eltúlzott perspektíva 

   

 

Kiegyensúlyozottabb tapasztalati perspektíva. 

   

 

„Szerkesztett”, arányos perspektíva, a nézőpontok tanulmányozása. 

   

 

Plasztikai jellemzők megfigyelése, megjelenítése. 
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9–10. évfolyam 

A vizuális kifejezőeszközök gazdagodása, céltudatos használata. 

 

Felületi jellemzők, a fény-árnyékhatások, tükröződések megjelenítése. 

   

 

Saját egyedi formatervek. 

   

 

A formarendek újra- és továbbgondolása, a kiválasztott modellek parafrázisai. 
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Új témák, a közvetlen látvány utáni rajzolás és a géppel segített tervezés megjelenése. 

  

 

11–12. évfolyam 

Új témák keresése, az egyetemek felvételi követelményeihez való igazodás. 

 

Az ábrázolási, kifejezési technikák tudatos fejlesztése (krokik). 

   

 

Modell utáni tanulmányrajzok krétával és ceruzával (tárgy- és térábrázolás). 
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Modell utáni tanulmányrajzok (emberi alak). 

   

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. 
és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Vizuális kultúra 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos 
változata 

66 
 

  

 

 

Sikeres felvételi vizsga a BME formatervező tanszékére. 
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14. TANULÓI E-PORTFÓLIÓ 

 

Szabadon választható dokumentum 

 

Az e-portfolió összeállításának szempontjai 

Didaktikai szempontok 

A sikeres egyéni tehetséggondozó fejlesztés gyakorlati lépéseinek, témaköreinek szemléletes 

dokumentálása. A társművészetekhez kötődő fejlesztő feladatok egymásra épülésének, megoldási 

szintjeinek érzékeltetése. Az eredményes gyakorlatra épülő feladatgyűjtemény megalapozása. 

 

Gyakorlati szempontok 

Válogatás a 10–12. évfolyamon készült jó feladatmegoldásokból az egyetemi alkalmassági vizsgán 

történő bemutatáshoz, a vizsgaleírás követelményeinek figyelembevételével. A tanuló által választott 

építészet, környezetkultúra továbbtanulási szakirány érvényesítése. 

 

Személyes tárgyak vonalas rajza (toll) 

 

Személyes tárgyak tónusos rajza (ceruza) 

  
  

Személyes tér tónusos rajza (lavírozott tus) Személyes tér tónusos rajza (ceruza) 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. 
és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Vizuális kultúra 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos 
változata 

68 
 

  
 

Személyes tér tónusos rajza (ceruza) 

 

Személyes tér vonalas rajza (ceruza) 

 

  
  

Élő modell utáni tanulmányrajzok (kréta, szén) 

 
  

Közösségi/városi terekről készült vázlatrajzok (ceruza) Mátyás-templom (tus, akvarell) 
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A természeti környezet megjelenítése, átírása (acryl, vászon) 
 

 
 

 

Toronyterv (papír, ragasztó) 
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Fekete-fehér papírplasztika 
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Egy városi parkba tervezett pihenőhely 
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15. AZ AULA GALÉRIA MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA 

Szabadon választható dokumentum mintája 

 

1. Az intézmény adottságainak bemutatása 

A Gimnázium jó feltételekkel rendelkezik egy iskolai kiállítás megrendezéséhez, de ez nem kizárólag 

az épület adottságaiból következik. Az épület neobarokk stílusban épült, nagy ablakok, világos terek és 

folyosók jellemzik, ami azt is jelenti, hogy kevés összefüggő falfelülete van. Ehhez alkalmazkodó 

installációs rendszert kellett kitalálni, így a gimnázium vezetősége a 90-es évek közepén a művészeti 

szakos kollegák tapasztalatára támaszkodva alakította ki galériáját. A reprezentatív aulában tíz darab 

mozgatható, jó minőségű paraván található. A paravánokra keretezett kép is akasztható és egyszerű 

karton is rögzíthető. Természetes fény adja a világítást.  

 

2. A kiállítások éves tematikája 

Az éves program célja, hogy a galéria közösségi térként működjön és a múzeumlátogatások gyakorlatára 

neveljen, valamint illeszkedjen az iskola életéhez, ünnepeihez.  

A kiállítások 3-4 hetes ciklusban követik egymást alkalmazkodva a tanítási szünetekhez, így körülbelül 

tíz kiállítás nyílik egy évben, különböző témákban.  

– Meghívott művészek, művészcsoportok bemutatkozása évi 4 alkalom. (Pl.: Művészettanárok 

egyéni kiállítása, Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének kiállítása, Szent Imre Egyesület 

rajzszakköre, Helikon Kulturális Egyesület) 

  

– Egy kiemelkedően tehetséges, végzős diák alkotásaiból egyéni kiállítás rendezése évi 1 alkalommal. 

– A Gimnázium rajzszakkörének és rajzpályázatainak kiállítása évi 2 alkalommal. 

– A Gimnázium egyéb kulturális vonatkozású programjai évi 2-3 alkalommal. (Pl.: Radnóti-est, a 

nyugatosok (magyar szak), holokauszt-emlékév, romanapok, témanapok, egyéb pályázatok.) 
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– Karácsonyi kiállítás (Az algimnázium bevonásával az ünnephez kapcsolódó festmények készítése, 

az iskola karácsonyfájára díszek készítése-felhelyezése. Az adventi időszak eseményeihez méltó ünnepi 

környezet kialakítása.)  

 

3. A kiállítások szervezése 

A kiállítások szervezése személyes, e-mailes és telefonos kapcsolattartással történik. Iskolai témákban 

más szaktanárokat is érdemes segíteni, hogy a kiállítótér folyamatos színvonalat tudjon produkálni. A 

művészeti témáknál azonban a szervezés minden fázisa a művészeti szaktanár kezében van, ami a nagy 

lehetőség mellett sok többletmunkát is jelent. Érdemes bevonni a lelkes diákokat minél több fázisba. A 

kiállítások reklámozása digitális úton történik, az épületben néhány A4-es plakát kerül fel a szokott 

helyekre. A meghívó az e-mailes hírleveleken kerül ki, és az éves iskolai programba is bekerülnek az év 

elején rögzített időpontok. A programban időközben lehetséges egy kevés változás.  

 

4. Az installálás 

Az iskola korlátozott mértékben rendelkezik képkeretekkel, és bár a művészek saját kereteket hoznak, 

más esetben ezekre szükség szokott lenni. A paravánok jól strukturálják a kiállításokat és változatosan 

rendezhetőek. A bekeretezett alkotások felhelyezése, levétele gyakran a rajzszakkörösök segítségével 

történik. A gyermekek szívesen vesznek részt a munkában, mert társaikhoz képest ők már avatottabbak 

a témában, és közben lehetőség nyílik a képek megvitatása is.  

 

5. A megnyitó 

A kiállítás-megnyitó egy ünnep, mindenkinek fontosnak kell lennie. Az énekkarosok vagy zeneiskolába 

járó tehetséges diákjaink rendszeresen segítik, hogy emelkedett pillanatokat élhessünk meg. A 

megnyitók időpontja mindig 10 órakor van, a harmadik óra elején. Mindig meg kell szólítani osztályokat, 

hogy jöjjenek, hiszen ez közös úgy, nem csak a kiállítóknak, a rajzórásoknak kötelező a jelenlét. Tavaly 

két kiállítást Szalay József, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének elnöke nyitott meg, az egyéb 

iskolai programokat a főszervezők vezették be, a karácsonyi kiállítást pedig a tanári kar közös éneklése 
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és közös adventi gyertyagyújtás kísérte. A művészek kiállítás-megnyitójukat saját maguk szervezték. 

Az iskola nem tud a megnyitóra további anyagiakat áldozni, viszont az alkotókat biztosítani tudom arról, 

hogy több százan fogják a műveiket megcsodálni. 
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16. MÚZEUMLÁTOGATÓ KIRÁNDULÁS 

Foglalkozások a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumában 

Szabadon választható dokumentum mintája 
 

1. A múzeumlátogató kirándulás célja és feladatai 

 Nem formális keretek között új ismeretek szerzése a középkori történelemhez, a környezet- 

és tárgykultúrához kapcsolódóan. 

 A tanulók tudják értelmezni térben és időben a társadalomi viszonyok jellemzőit, 

kölcsönhatásait, összefüggéseit. 

 A térbeli tájékozódási képesség, a vizuális megfigyelőképesség és a vizuális emlékezet 

fejlesztése. 

 A használati és a dísztárgyak megadott szempontok szerinti vizsgálata és elemzése. 

 Gyakorlati és lelki tényezők felfedeztetése a tárgyakkal való kapcsolatunkban. 

 Az együttműködés képességének fejlesztése. 

 A kreatív problémamegoldó képesség fejlesztése. 

 A személyes motiváció erősítése, fejlesztése. 

 Legyenek képesek szóban, írásban és vizuális közlésekkel beszámolni élményeikről, 

tapasztalataikról. 

 Legyenek képesek az összegyűjtött ismereteik csoportosítására, a köztük lévő összefüggések 

megkeresésére, következtetések levonására. 

 

2. A kirándulási útvonal és a múzeumi foglakozások megtervezése, előkészítése 

 

Az 5. osztályos történelem-tananyag már elkezdi a középkor taglalását, amelynek eseményei a 6. 

osztályos tanterv jelentős részét is képezik. Visegrád természeti adottságaival, középkori jelentőségével, 

IV. Béla, Károly Róbert, Zsigmond, Mátyás király visegrádi építkezéseinek emlékeivel az életkori 

sajátosságokhoz is igazodva, szemléletesen képes bemutatni mind a katonai, mind az uralkodói 

szempontok sokféleségét. Mindezt látványosan segítik az elmúlt évek fejlesztései, a palota folyamatos 

rekonstrukciója, a kiállított régészeti leletek és a mindennapi életet egyre gazdagabban bemutató 

szobabelsők is. A kiválasztott helyszín és a tárlat előzetes megtekintése során jól látható volt, hogy a 

külső és belső helyszínek kiválóan alkalmasak a csoportmunkára, a változatos foglakoztatási formák 

alkalmazására. 

A helyszín a többi tantárgy (történelem, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, földrajz, biológia) 

élményszerű bekapcsolására is lehetőséget ad. 

A kirándulásra, múzeumi foglakozásra való felkészülés során a következőket próbáltam áttekinteni:  

 Az odajutás különböző lehetőségeit. 

 A múzeum által ajánlott segédanyagokat, a helyszíni programok lehetőségeit (pl. tánc- és 

fegyverbemutató, solymászati bemutató). 
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 A foglalkozás menetének tervezése, a foglakozás során alkalmazandó módszerek 

kiválasztásához áttekintettem a múzeumpedagógiával foglalkozó módszertani szakirodalmat 

(pl. dr. Vásárhelyi Tamás – Sinkó István 2004. Múzeum az iskolatáskában. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. Budapest.; dr. Spencer Kagan 2004. Kooperatív tanulás. Önkonet.). 

Mindezek alapján leginkább élményközpontú, az érzékelés különböző fajtáinak 

mozgósítására alkalmas módszerek alkalmazását próbáltam előnyben részesíteni. 

 Összeírtam, hogy milyen eszközök összegyűjtésére, elkészítésére lesz szükség: feladatlapok, 

színes és grafit ceruzák, alufólia, színes papírkockák, A4-es lapok, stift ragasztó, térképek, 

vékony papír (zsírpapír), négyzethálós papír, gurigák, színes papír, múzsaképek, szókártyák, 

illatzsákok. 

 A kirándulás, múzeumlátogatás előtti felkészítő óra tartása mindenképpen hasznos, mert így 

minden gyermeknek lehetősége van ismeretei felelevenítésére, rendezésére, a motivált állapot 

kialakítására. Már ekkor fontos megbeszélni a tanulókkal a kirándulási célpont jellemzőit, a 

múzeumi intézmény jelentőségét és a megismerhető témaköröket. 

 

3. Szociális és lélektani szempontok  

 

 A hajózás mint utazási forma nem mindennapos élmény a gyermekek számára. Az elmúlt 

években rekonstruált visegrádi palota/múzeum épülete, helyiségei nagy hatással vannak a 

látogatókra. Fontos felhívni a figyelmet a korhű részletek és a rekonstrukciós kiegészítések 

jelölésére és harmóniájára. 

 Fontos megbeszélni a hajó és a múzeum közösségi térként való működését, az ennek 

megfelelő viselkedési normákat is. 

 Mivel az épület belseje a középkori mindennapi hangulat felidézésére törekszik, és sokféle 

járatlehetőség adódik a látogatás során, ezért lényeges kitérni a környezet és a tárgyak által 

nyújtott élmény hatásaira és a látogatás menetére, az iskolában tanultakhoz való 

köthetőségére, az értékelés és a feldolgozás későbbi módjára. 

 

4. Gyakorlati szempontok 

 

 Az időpont megválasztásánál lényeges szempont volt, hogy a tanmenet által a gyermekek 

szerezzenek már némi ismeretet a történelemi eseményekből. Mivel nagyrészt szabadtéri 

foglakozásról van szó, az évszakokra jellemző időjárási viszonyokra is ügyelni kellett. 

Előzetesen érdemes tájékozódni a nyitva tartási idők időszakonkénti változásáról is. 

 Lényeges szempont a program összeállításánál, hogy a gyermekcsoporton belül nagy az 

érdeklődés a régi idők mindennapjai iránt. Korábban is lelkesen vettek részt a Budapesti 

Történeti Múzeum A gyermekek élete a királyi palotában c. foglakozáson.  Érdeklődésük, 

felkészültségük alapján a megfelelő program kiválasztása a fő cél. 
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A hajóút szervezése, a hajóút lehetőségeinek feltérképezése, az indulási helyszínek és időpontok, a 

jegyárak összegyűjtése. A múzeumi helyszínnel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás telefonon, 

valamint e-mailben történt és igen gördülékenyen megvalósult. 

 A 6. osztály létszáma 25 fő, ennyi tanuló együttes mozgatása és figyelmének fenntartása 

bizonyos helyszíneken nehézkes lehet. Szükség van csoportbontásokra is. 

 Az osztály létszáma eleve megkívánja minimum 2 kísérő jelenlétét.  Mivel Visegrádra hajóval 

utazunk, és a múzeumi foglalkozás során a csoportok mellé kísérő is kell, ezért még 3 fő 

kísérőre lesz szükség. 

 A kényelmes és kezet szabadon hagyó szempont miatt a tanulók kisebb hátizsákba hozzanak 

magukkal enni- és innivalót. Visegrádon közösen fogunk ebédelni a nemrég felépített 

látogatóközpontban, ahol előre megbeszéljük a csoportmenüt. A hosszas utazás és a 

lényegében szabadtéri program miatt a kényelmes, réteges, sportos viselet a kívánatos 

(esőkabáttal).  

 Kisebb büfé és múzeumi bolt van a helyszínen. A palotától nem messze néhány éve látványos 

látogatóközpont nyílt, ahol kovács-, kőfaragó, kerámia-, papírmerítő műhelyek fakultatív 

megtekintésére és vásárlásra is van mód. 

  

5. A hajóút 

 

Mivel a hajóút 3 órát vesz igénybe, ez mindenképpen megkívánja a gyermekek valamilyen 

tevékenységgel való lekötését. Olyan hajót kell választani, amely a többi utas zavarása nélkül alkalmas 

bizonyos feladatok elvégzésére. Az út alatt kiváló lehetőség adódik a földrajzi ismeretek, Magyarország 

vízrajzi tulajdonságainak, a tájékozódásnak, Budapest nevezetességeinek a megismertetésére, 

megtapasztaltatására. Az egyhangúbb, középső útszakasz alatt valósulhat meg a csapatok megalkotása, 

a későbbi hatékony összedolgozást előkészítő feladatok elvégzése.  

 

A budapesti szakasz feladatai 

 Melyik két híd között szálltunk fel a hajóra? 

 Milyen irányban haladunk? Húzd alá a helyes választ! 

 Milyen nevezetes épületeket, helyeket látsz a Duna-parton?  

 Jelöld be a térképen, hol van Budapest és Visegrád!  

Budapesttől Visegrádig csapatépítés 

 Alkossatok 5 fős csapatokat!  

 Készítsétek el a csapatotok zászlóját! 

 Válasszatok egy formát és készítsétek el a csapatotok címerét! 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. 
és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Vizuális kultúra 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos 
változata 

78 
 

 Keressetek különböző rajzolatot adó felületeket! Dörzsöljétek a mintát a papírra! Próbáljatok 

valamilyen vízzel kapcsolatos képet alkotni az összegyűjtött felületminták segítségével! 

Ragaszátok ide a foltot és egészítsétek ki rajzzal! 

Visegrád, Fellegvár 

 IV. Béla és felesége építtette a Fellegvárat. Ki volt a lányuk? 

 Melyik két budapesti nevezetességet érintettük a hajóút során, amely az ő nevéhez kötődik? 

 Visegrád az Anjouk idején: 1335. Készítsétek el az adott eszközök (guriga, színes papír stb.) 

segítségével a királyszobrokat! 

 „Magyarország királya különböző drága ékszerekkel is megajándékozta a csehek királyát…”. 

Készítsetek különböző ékszereket az adott eszköz (alufólia) felhasználásával! 

 

6. Megérkezés, szervezési feladatok 

 

A helyszínre való megérkezés után a palota alsó kertjében rövid megállásra, tájékozódásra van 

lehetőség. Itt tömören elhangozhat a további látogatási menetrend is. A csapatok itt megkaphatják a 

feladataikat, térképeiket, és mód van a csoportvezető kiválasztására is. A feladatvégzés helyszínein a 

kísérők felügyelik és segítik majd a munkát. Az 5 csapat már a hajóút során létrejött és összehangolódott. 

Múzeumi feladatuk a palota különböző helyszíneire szól majd.  

Az első feladat még közös filmnézés lesz: A visegrádi középkori királyi palota története című 

animációs film megtekintése.  

 

7. Múzeumi foglalkozások 

 

A foglakozás tervezése során változatos múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása a cél 

(magyarázat, beszélgetés; játék, felfedezés; szemléltetés; önálló feladatmegoldás, irányított kérdések). 

A feladatlapokat és a kiegészítő eszközöket a csapatok külön borítékban kapják.  

 

 

A csapat – a palota előudvarán 

 Építsétek fel Mátyás képzeletbeli palotáját a megadott elemekből! 

 Mi volt a feladatuk a Mátyás palotájának legendás kútját díszítő múzsáknak? Párosítsd a képet 

a feladatkörökkel! (Kalliopé az epikus költészet, a filozófia és a tudományok; Terpszikhoré a 

tánc; Thaleia (Thália) a komédia, a színház; Melpomené a tragédia, a dráma és a gyászének; 

Polühümnia a himnikus költészet; Euterpé a lírai verselés és a zene; Erató a szerelmi költészet 

és a dalok; Kleió a történetírás; Uránia a csillagászat és az asztrológia múzsája). 

 

B csapat – a palota belső alsó szintjén 

 Kiről nevezték el a bent lévő kutat? 
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 Rakjátok ki a puzzle-darabokat! Mit ábrázolnak?  

 Melyik található meg a kúton? 

 Keressétek meg, hol találhatók az eredeti darabjai!  

 

C csapat – a palota emeleti szintjén 

 Miben tér el a középkori konyha a mai konyhától? 

 Mivel fűtötték a lakosztályokat? 

 Mi látható még abban a teremben? 

 Milyen mintázatú kályhacsempék vannak a két kiállítótérben? Rajzoljatok le néhányat! 

Milyen technikával készülhettek ezek?  

 

D csapat – pihenőhelyek a palota felső részénél 

 Mátyás király nagyon szeretett a templom előtti fák árnyékában étkezni. Alakítsátok át a mai 

étlapunkat reneszánsz kori étlappá! 

 Milyen emlékek maradtak fent a palotakápolnából?  

 Hány oroszlán található az oroszlános kút díszítésében?  

 

E csapat – a kőtár és a palota kertje 

 A kőtárban mi található az alsó fogadóudvarról származó oszloplábazatokon? Másoljátok le! 

 Milyen növények találhatók a kertben?  

 Azonosítsátok a kis zsákokban lévő fűszernövényeket! Melyek találhatók meg a kertben? 

 

A fennmaradó szabadidőben a csapat együtt fedezheti fel a palota többi részét. A foglakozási idő 

végén egy megbeszélt helyen való találkozó során minden csapat beszámol majd a feladatáról, és 

bemutatja a különböző produktumokat. 

A feladatokra szánt idő végeztével közösen megnézünk egy solymászbemutatót a lovagi játékok 

helyszínén, majd minden csoport beszámol az elvégzett feladatokról. Ha ez a program valamiért 

elmaradna, akkor a történelmi játszótéren a fiúknak lovagi torna, a lányoknak korabeli tánctanítás lesz. 

A hazautazás előtt mindenképpen, de a tevékenység során is folyamatosan lehet beszélgetni a 

látottakról (rövid, pillanatnyi értékelés), később a munkavégzés, viselkedés stb. megbeszélésére is sort 

kerítünk.  

Az iskolában a lehető leghamarabb sor kerül az élmények felidézésére, értékelésére. Erre jó alkalmat 

adhat a foglalkozást és a helyszínt is felidéző kézműves foglakozás, amelynek feladata kályhacsempe 

készítése. 


