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MŰVÉSZETEK HELYI TANTERV 
 

VIZUÁLIS KULTÚRA  

12. ÉVFOLYAM 
 

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

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

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

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

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

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

művészeti oktatását azáltal, hogy a számára megfelelő művészeti tantárgyak kiválasztásával, 

vagy akár komplex művészeti oktatásban gondolkodva alakítja ki a művészeti tantárgyak 

struktúráját a helyi tantervében. 

Ez a felosztás a mi iskolánkban az következő módon alakul: 11. évfolyamon heti 1 óra 

mozgóképkultúra és médiaismeret és heti egy óra ének-zene. 12. évfolyamon heti 1 óra 

dráma és tánc, valamint heti 1 óra vizuális kultúra. 

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

vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy így 

nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik tehát, hanem 

tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, 

mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb elektronikus médiumokhoz 

kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A képzőművészet, vizuális 

kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra tantárgynak olyan részterületei, 

amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális nevelést, ám a különböző 

iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a részterületek azonban a 

legfontosabb tartalmakat biztosítják csupán a fejlesztéshez, de hatékony fejlesztés csakis 

komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. A tantárgy 

oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-kreatív 

szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorientált 

megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás 

folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

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

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

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az 

őket érő a hatalmas mennyiségű képi információt, számtalan spontán vizuális hatást minél 

magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, 

továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni, illetve segíteni a művészi és 

köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a 

vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú 

feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. 

Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, 
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mélyítése. A fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak 

legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, 

egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó 

képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek 

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a 

projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának, 

önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken 

keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – 

személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az 

empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az 

önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

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

művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

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

feladata nem lehet a „művészképzés”.  

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét módszertani 

segítséget nem biztosít, hisz nem ez a feladata, de a fejlesztési követelmények részletezésével 

teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg eltérően a NAT 

kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint („Kifejezés, 

képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) szervezi a 

fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre bontja, és 

ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két évfolyamra ajánlott 

óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a tematikai 

egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi sorrendet 

vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-egy tanóra 

tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tartalmi egységek követelményeit 

összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás 

folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének 

logikáját követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. 

 

12. évfolyam 

 

Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet 

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

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

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

gondolkodás, az önálló problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység 

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

beilleszkedésnek.  

E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a „Kifejezés, Képzőművészet” 

fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe, míg a „Vizuáliskommunikáció” és a „Tárgy- és 

környezetkultúra” fejlesztési követelményeinek aránya a korábbihoz képest némileg csökken. 

A tantárgy kultúraközvetítő szerepe továbbra is jelentős, ráadásul a sikeres érettségi vizsga 

fontos kritériuma az összegző, felhasználó jellegű tudásbizonyítása, így a művészettörténeti és 

művészetelméleti problémák, ismeretek összegző jellegű rendszerezése kiemelt cél. 
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12. évfolyam 

 

Éves óraszám: 32 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 

Részletes fejlesztési célok és követelmények 
 

 
 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

Aművészetstíluskorszakaitreprezentálólegfontosabbművészetialkotások, alkotók 

felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifejezés eszközeinek 

felismerése és használataműelemzéssorán. A megfigyelés segítségével műelemző 

módszerek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az 

alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek 

összehasonlítása. A technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – 

műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete, elemzése és képzőművészeti 

kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Kortárstársadalmiproblémákatbemutatótematikusábrázolásokelemzésea

művészetben (pl. elidegenedés, szegénység, erőszak) konkrét példákon 

keresztül. 

 A mozgóképi kifejezés eszközeinek (montázs, kameramozgás, 

képkivágás, nézőpont, világítás, hang és képkapcsolata) elemzése 

képzőművészeti példák (pl. video-installáció) alapján. 

 Vizuális művészeti élmények közvetlen, személyes megtapasztalása 

(pl. múzeum-, kiállítás-látogatás), az élmények, tapasztalatok szöveges 

megfogalmazása. 

 Saját munkákból adott szempontok szerint válogatott anyag (portfólió) 

összeállítása, a válogatás szempontjainak értelmezése és érvelés a 

választás mellett. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

globális társadalmi és 

gazdasági problémák. 
 
Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a mozgókép 

alapvető kifejezőeszközei. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 

Műelemző esszéírása. 

Könyvtárhasználat. 
Számítógépes formázás, 

illusztrálás digitális 

képfeldolgozó eszközökkel. 
 
Informatika: Internetes 

(művészeti) portálok 

használata. 
Digitálisprezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Portfólió, mozgóképi kifejezőeszköz, video-installáció, múzeum, állandó és időszaki 

kiállítás. 
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Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 
Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stílus korszakait reprezentáló legfontosabb művészeti 

alkotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelőkorban. A 

vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. 

A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő 

jellemzése. 

A tematikai egység nevelési 

- fejlesztési céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző korokban. 

A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok témák 

illetve problémakörök rendszerezése és összegző ismerete. Esztétikai 

jellemzők megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 

megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 

feladatokban. A technikai képalkotás lehetőségeinek elemzése és 

képzőművészeti kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A 20. század 

művészettörténetikorszakainakműfajokralebontottrészletesösszegzése, a 

legfontosabb stílust meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

 Vizuális művészeti műfajok összehasonlítása több szempontból (pl. 

műtípusok szerint: életkép a festészetben és a fotóművészetben, portré a 

szobrászatban és festészetben). 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszionizmus, 

impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb avantgard irányzatainak 

(pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, 

szürrealizmus) részletes összegzése, a legfontosabb stílust meghatározó 

jegyek pontos megkülönböztetésével. 

 A 20. század második fele vizuális művészeti irányzatainak konstruktív, 

expresszív és konceptuális példáinak elemző vizsgálata. 

 A művészetben használt legfontosabb alkotói technikák (pl. egyedi és 

sokszorosított grafika, olaj vagy vizes alapú festmény) felismerése, a 

művészi kifejezésben betöltött szerepének elemzése. 

 Új mediális művészeti jelenségek konkrét elemző vizsgálata. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

korstílusok, irányzatok 

társadalmi és kulturális 

háttere. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 

korstílusok, stílusirányzatok 

megnevezései, 

megkülönböztető jegyei, 

művészettörténeti 

párhuzamok. 

Könyvtárhasználat. 
 
Ének-zene: Művészet-és 

zenetörténeti összefüggések 

(korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, 

műfajok).  
Zenei befogadói 

tapasztalatok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, 

magasnyomás, mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgard, avantgard 

irányzat, neoavantgard, posztmodern, kortárs képzőművészet, újmédia, 

intermediális műfaj, eseményművészet, interaktív művészet, hálózati 

művészet. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezetváltozásai 
Órakeret 8 

óra 
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Előzetes tudás 
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. A látott 

jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok önálló 

kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai 

egységnevelési-

fejlesztési céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazdasági ok-

okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú tárgyak, és a 

tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. A kortárs építészet és a 

kortárs téralakítás megjelenéseinek értelmezése. A következtetések célirányos 

megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, romantika, 

gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklektika, szecesszió) 

elemzése és összehasonlítása – különös tekintettel a formai, 

szerkezeti kapcsolódásokra és különbségekre –, illetve 

összehasonlítva a 20. század (modern, posztmodern) és kortárs 

építészeti stílus jegyek és térrendezés sajátos vonásaival, 

nemzetközi és magyar példák alapján.  

 Kortárs környezet alakítás és térrendezés elemző vizsgálata a 

közvetlenkörnyezetben. 

 Művészi, azaz a térrendezés kifejező szándékú felhasználásának 

rendszerező elemzése és kipróbálása (pl. land art, street art). 

 A divat szélesen értelmezett fogalmának (pl. öltözködés, 

életforma, lakberendezés) elemző vizsgálata és értelmezése, 

reflektálva annak társadalmi összefüggéseire is. 

 A divat és hagyomány kapcsolatának vizuális értelmezése (pl. 

hagyományos ruhadarab áttervezése, átalakítása, hagyományos 

díszítmény felhasználásával pólóminta tervezés). 

 A kulturális érték megőrzés (pl. környezet- és műemlékvédelem) 

lehetőségének vizsgálata, az eredmények képes és szöveges 

feldolgozása, összegzése különös tekintettel annak felhívó 

jellegére. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Esztétikai minőségek. Toposzok, 

archetípusok állandó és változó 

jelentésköre. Könyvtárhasználat. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Társadalmi jelenségek értékelése. 

Társadalmi normák. Technológiai 

fejlődés. Fogyasztói társadalom. 
 
Földrajz: Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi természet- és 

környezetvédelmi problémák 

felismerése. Környezettudatos 

magatartás, fenntarthatóság. 
Globális társadalmi-gazdasági 

problémák-fogyasztói szokások, 

életmód. Fenntarthatóság. 

Környezet és természetvédelem. 

Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organikusépítészet, 

Bauhaus, funkcionalizmus, divat, társadalmi norma, szubkultúra, értékmegőrzés. 
 

A fejlesztés várt 

eredményei az egy 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata különböző célok 

érdekében. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 

megfelelő pontos értelmezése, egyszerű mozgóképi közlések elkészítése. 

 A médiatudatos gondolkodás magasabb szintjének elérése 

tömegkommunikációs eszközök és formák összetettebb, rendszerező 

ismerete alapján. 

 Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos és önálló alkalmazása az 

alkotótevékenységekben. 

 A tervezett, alakított környezet komplex értelmezése, reflektálva a 

társadalmi, környezeti problémákra is. 

 Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

 Az építészet legfontosabb elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve 

stílust meghatározó vonásainak rendszerező ismerete. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, összehasonlítása során 

a műelemző módszerek összetett, komplex alkalmazása az ítéletalkotás 

érdekében. 
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 Adott vizuális problémákkal kapcsolatban önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 

végezzük, a részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, 

alkotók szemléltetésére. E listában kronológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott 

művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti alkotásokon kívül jelentősebb, 

stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák műtárgyai 

és tárgyi emlékei is megtalálhatók. E listában szereplő tárgyakon és műtárgyakon kívül a 

szemléltetés anyagát tematikus módon is válogathatjuk. 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes 

művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt 

kapjanak a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példák is. 

A részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken és alkotókon kívül 

adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag 

tematikus szempontú megközelítése esetében a válogatás fontos szempontja, hogy az adott 

téma függvényében ne csak művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, 

építészet- és tárgytörténeti példák is bemutatásra kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a 

magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott 

tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. 

akár kortárs művek) független példák is szemléltessék a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a 

vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez 

a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is 

felhasználhatjuk. 

 

 

A műtárgy listát lásd a 9-10. évfolyamnál! 


