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RAJZ TAGOZAT A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUMBAN

Újhelyi  Gábor  művésztanár  irányításával  1967-től  1984-ig  működik  rajztagozat
gimnáziumunkban.  1990-ben Pálfi János igazgató úr támogatásával indult újra a tagozat. Jó
alapokon  kezdhettük  tehát  a  munkát  Kerpel  Péter  kollégámmal.  Készült  egy  tervezet,
Gyakorlati Vizuális Nevelés címmel, melyet az akkori Művelődési Minisztérium elfogadott,
akreditált. Az induláshoz 200 E Ft. minisztériumi, valamint 300 E Ft-os megyei támogatást
kaptunk.  Kiegészítettük  az  amúgy  gazdag  anyag  és  eszközkészletet  és  nekifogtunk  a
munkának.

Legfontosabb  feladatnak  mind  a  mai  napig  a  személyiségfejlesztést  és  a
szemléletformálást tartjuk. Ennek a feladatnak a megvalósítását a  téma-oktatás  szolgálta. A
tanulókkal három kötött és egy pályaorientációs projektet dolgoztunk fel. Minden évfolyamon
egy  témával  foglalkoztunk,  ezt  a  témát  igyekszünk  a  lehető  legalaposabban  körbejárni,
megvizsgálni, feldolgozni.

Ezek  a  témák:  -  az  ember  és  ábrázolása  -  ember  és  tér -  a  tárgyak  világa.  Mivel
etalonnak  az  EMBERT választottuk  a  szervezési  feladatok  után  a  tanév  elejét  általában
krokik  rajzolásával  kezdték,  természetesen  különböző  nehézségi  szinteken.  Egy  résztéma
feldolgozása  a  gyűjtőmunkával  kezdődik,  és  ezzel  párhuzamosan  bemutató  tanulmányok
készülnek el.  Az analízis  során a szerkezet,  szín,  funkció,  és persze témától függően nem
lineárisan  más  elemzések,  vizsgálatok  végzése  következik.  Az  elsődleges  és  másodlagos
asszociációs  tartalmak  vizuális  megjelenítésére,  elemzésére  nagy  hangsúlyt  fektetünk.  A
képzettársításos  köröket,  szinteket  tanulótól  függően differenciáltan  tágítottuk.  Az indirekt
tanári segítés módszerét helyeztük előtérbe. Gyengébb tanulóknak nagy segítséget jelentett,
ha  az  aprólékosabb,  nagy  gondosságot  igénylő  feladatok  irányában  haladhattak.  Az
elvonatkoztatások,  és  a  különböző  redukciók  után  a  feladatsorok  egy  szintetizáló  záró
munkával végződtek. Mindezt a montázselvre épülő gondolkozásra alapoztuk. Szorgalmazzuk
a vizuális  munkanapló  készítését.  Félévenként  átlag  két  munkaértékelést  tartunk,  amelyek
tanulói kiállítás formájában valósulnak meg. Ilyenkor bemutatják, ismertetik munkáikat.

Ez  időnként  nyilvános,  figyelemmel  kísérheti  iskolánk  igazgatója,  az  osztályfőnök,
kollégák, diákok. A szaktanároktól a diákok szóbeli és érdemjegybeli értékelést kapnak. A
rajzterem előtti  folyosón így  mindig  változó  kiállítás  található.  A tanév végét  egy önálló
témafeldolgozással  fejezzük  be,  ahol  is  a  diákjainknak  tíz,  tizenkét  kiírt témából  lehet
választani.

Míg kezdetben a célokat  megvalósító  tantárgycsoport,  műhelymunka (grafika,  festés,
plasztika),  műalkotás  elemzés,  drámajáték,  ritmikus  sportgimnasztika,  gyakorlati  ábrázoló
geometria,  valamint  az ének-zene  tantárgy keretein  belül  furulyaoktatás  volt,  a tantárgyak
folyamatosan változtak. Órarendi és óraszám problémák miatt, például a drámajátékot csak az
osztályfőnöki  órák  keretében  tudtuk beilleszteni,  majd  szakkörként  működik,  hasonlóan a
ritmikus sportgimnasztikához.  A kilencvenes évek közepén Kerpel Péter kollégám a Pápai
Református Gimnáziumban folytatta tanári  hivatását.  A vizuális  nevelőmunkába ez időben
Katona Csaba kollégám kapcsolódott be.

A  kiállítások  szervezése,  rendezése,  szorosan  hozzátartozik  a  vizuális  tagozat
működéséhez. Az alsó, a rajzterem előtti folyosón folyamatosan, az egész évben láthatóak a
diákok munkái. A sokat és színvonalában magas fokon dolgozó "rajzosok" önálló kiállítást is
rendezhetnek. Erre leginkább az utolsó évfolyamon kerülhet sor. 1999-ben Óvári Gyöngyi és
Sanda Gertrúd végzős diákok kiállítása volt látható. Itt kell megemlítenem, hogy azért nem
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kizárólag a tagozatos  diákoknak adatik  meg a bemutatkozási  lehetőség.  Sebe István fotóit
bemutató kiállítás nagy elismerést váltottak ki mind a diákokból, mind pedig a felnőttekből.

1994-ben  a  Nagy  Gyula  Galéria,  1995-ben  a  Krúdy  Gyula  Városi  Könyvtár  adott
otthont az alkotásoknak. Az 1998-ban a Várpalotai  Napok keretében a Városi Művelődési
Központban testvériskolánkkal, a Wolfsbergi diákok alkotásaival együtt állítottunk ki. Ebben
az évben a "Diáktanya" nevű ifjúsági szórakozóhelyen szintén iskolánk tanulóinak alkotásait
láthatták az érdeklődők.

Várpalota  Gimnáziumáért  Alapítvány  létezése  óta  kiír  rajzpályázatot  is,  ahol
természetesen nem csak rajztagozatos diákok szerepelnek eredményesen. Ilyen volt az 1996-
os  “Honfoglalás  1100  éves  évfordulója,  vagy  1997-ben  a  Thuri  György  Gimnázium
címerének  pályázata.  Mező  László  díjnyertes  alkotásának  felhasználásával  Katona  Csaba
kollégámmal  terveztük  meg iskolánk címerét.   1998-ban az 1848-as  forradalom 150 éves
évfordulója  volt  a  témánk.  1999-ben  iskolánk  fennállásának  40  éves  évfordulójára  írt  ki
pályázatot az alapítványunk. Kiemelném diákjaink illusztrációs munkáját. 1996-ban a Krúdy
Gyula Városi Könyvtár kiadásában jelent meg a Tizenhatodik születésnapomon című kötet,
melyben Buzai Tünde, Juhász Lilla, Mező László, Sanda Gertúd, Szakmáry Ilona és Váliczkó
Ágnes  illusztrációi  láthatók.  1999.  decemberében  jelent  meg  a  Befőtt  szerelemből
diákantológia. A Krúdy Gyula Városi Könyvtárban az illusztrációkból kiállítást rendeztünk a
könyvbemutatóra.

2000. januárjában jelent meg egy másik kötet, melyet szintén diákjaink illusztráltak. A
Fodor Ödön verseit tartalmazó kötetben és a diákantológiában 7 tanuló 27 rajza szerepel. Az
alkotók: Bakai Roland, Csiszár Csilla, Érsek László, Horák Tamás, Jánosi Fruzsina, Kónicz
Ildikó, Sárközi Tamás.
A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet Millenniumi pályázatán ezüstminősítést nyert Érsek
László, bronzminősítést Sárközi Tamás.
Az MPI információs  kiadványaiban több diákunk munkája  is  szerepelt:  Molnár  Krisztina,
Józsa  Zoltán,  Csiszár  Csilla.  Reneszánsz  ruha  és  zászlótervekkel,  valamint  kiállítás
rendezésével vettünk részt a Várjátékokon.
Országos  rajzpályázaton,  melyet  a  K&H  bank  hirdetett  meg,  kategóriájában  második
helyezést  ért  el  Érsek  László.  A  Fővárosi  Nagycirkuszban  megrendezett  kiállítás  és
ünnepélyes eredményhirdetésen a bank vezérigazgató asszonya adta át a díjakat. A pályázatra
háromezer munka érkezett be, a szakértő zsűri ebből választotta ki a legjobbakat. Iskolánk is
kapott egy multimédiás számítógépet a díjátadáson. 

Diákjaink  többször  is  részt  vettek  az  Egészségügyi  Minisztérium  által  meghirdetett
pályázatokon. /dohányzás, kábítószer, AIDS, rák / Dr. Simon Tamás a SOTE Orvostörténeti
Intézetének  igazgatója,  aki  gimnáziumunk  iskolaorvosa  is  volt,  diákjainkat  segítette  a
pályamunkák  tartalmi  értelmezésében.  Ennek  köszönhetően  Izraeltől  Finnországon  és
Norvégián keresztül Kanadáig jutottak el plakátjaink. Nyitrai Krisztina rákmegelőző, Marosi
Károly AIDS, Molnár Zsolt rákellenes, Hüvely Zsolt dohányzás, Varga Gábor rák plakátja.

A rajztagozatos diákok számára 4 éven keresztül nyári alkotótábort szerveztünk, 1991-
ben Kisgyónon, 1992-ben Városlődön, 1993-94-ben Alsóőrsön. Az itt készült munkákból az
iskola aulájában kiállítást rendeztünk. Ezeket a táborokat javarészt önerőből oldottuk meg.

Mivel a tagozat elvégzése nem minősül szakmaszerzésnek, a végzős diákok számára
nagyon kedvező lehetőségek nyílnak. A nem főiskolára vagy egyetemre készülők nagyon sok,
a  vizuális  készségekhez  kapcsolódó szakmából  válogathatnak.  A kilencvenes  években két
diákunknak  sikerült  a  Képzőművészeti  Főiskolán  tanulnia,  Ticzer  Beátának  és  Nikolausz
Krisztiánnak.
2003-ban  az  emelt  szintű  rajzi  képzés  tananyagát  a  kerettantervhez  kellett  igazítani.
Tartalmában  a  korábbi  „tagozatos”  alapvetések,  tanmenetek  szépen  illeszkednek  a
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kerettantervhez,  de  az  óraszámok  és  tantárgyak  változása  szükségessé  teszi,  hogy  új
tanmenetek készüljenek. Sajnos az óraszámok a korábbi hétről lecsökkennek. 

Az Országos Vizuális Versenyen Herold Henrietta 11.b osztályos tanuló 21. helyezést
ért el. A Rákellenes Liga Dohányzás ellenes plakátpályázatán Gajdacsi Zsuzsanna 10. b első,
Herold Henrietta 11. b második, Hublik Tibor 10. b oszt. tanuló harmadik helyezést ért el.
Országos  környezetvédelmi  pályázaton  Herold  Henrietta  díjazott  lett.  Az  iskolánk  alsó
folyósólyán folyamatos  munkabemutató  kiállításokon mutathatták  be diákjaink  munkáikat.
Immár harmadik alkalommal sikerült megrendezni az „Első olajképeim” c. kiállítást végzős
diákjainknak. 
2004-ben az alkotó energiáink nagy részét a Comenius 1 programhoz kapcsolódó nemzetközi
pályázatok  kötötték  le.  A  környékünk  népmeséi,  balladái  szép  illusztrációs  lehetőségeket
adtak diákjainknak. A másik nagy volumenű esemény az Unióhoz való csatlakozás ünnepére
készített diákpályázatok. A tanév végén az Europe at school, Európa az iskolában, alkotások a
sportról c. pályázatán Herold Henrietta első helyezést ért el. Kiíró: Európa Tanács, Európai
Unió,  Európa  parlament,  Oktatási  Minisztérium,  Európa  az  Iskolában  Magyar  Nemzeti
Bizottsága. 
2005-ben  Szabó  Orsolya  (10.  b)  az  Országos  Karikatúrapályázaton  első  helyezett  lett.  A
városi könyvtár által kiírt József Attila pályázaton több tanuló eredményesen szerepelt.

2006-ban Béres Réka 10.b a megyei pályaválasztási rajzverseny második helyezettje, Hetesi 
András 11.b a Cartoon Network  díjazottja, Benkő Dániel 11.b bejutott a rajz OKTV országos 
döntőjébe és első lett a kevesebb szemetet c. országos plakátversenyen. Pataki Noémi 11.b

és Szabó Orsolya 11.b megosztott második helyezettek az előbb említett plakátversenyen. 
Tarjáni Adrienn 9. b a Víz Világnapja megyei fotópályázaton első helyezést ért el. Béres Réka
10. b A véradás népszerűsítésére kiírt pályázaton dicséretben részesült. Benkő Dániel és 
Bokkon Beatrix 11. b az Europe at School pályázaton díjazott.
Időrendi sorrendben, az 1956-os forradalom 50. évfordulójára iskolánk megyei rajzpályázatot 
hírdetett, amelyre 56 alkotás érkezett be.  Benkő Dániel másodszor is bejutott a Rajz OKTV 
döntőjébe.

A Magyar Rákellenes Liga országos dohányzás ellenes plakátpályázatán Janyik Balázs 
11.b osztályos tanuló harmadik helyezést ért el. A Vadászati Kultúra Napja tiszteletére kiírt 
képzőművészeti pályázaton Szabó Dániel 10.a osztályos tanuló korosztályában első, Lipót 
Dávid 11.b osztályos tanuló különdíjat kapott. 

Reményt keltő az emelt óraszámú rajzi képzésben, hogy 2008/2009-es tanévben Kovács
Imréné igazgatónk támogatásával ismét heti egy órában művészettörténetet is tanulhatnak a 
„tagozatosok”. 

2013 őszétől új kerettanterv szerint folyik majd a munka. Megváltozott a tantárgy neve 
is, a rajz vizuális kultúra helyett vizuális kultúra lett. Továbbra is fontosnak tartom a 
beazonosítható tantárgynevek használatát és oktatását. Művészi rajz, szerkesztő és ábrázoló 
geometria, valamint művészettörténet.
       Végzett diákjaink között sokan választanak vizuális képességet igénylő pályát, szakmát.
Herold  Henrietta  az  Iparművészeti  Egyetemen,  Varga  Gábor,  Garami  Richárd  a
Képzőművészetin végzik, végezték tanulmányaikat.  Vannak építészek, táj és kertépítészek,
vizuális tanári hivatást választók, lakberendezők, fotósok, dekoratőrök, ötvösök. Sok végzett
diákunk Herenden kap lehetőséget. Meghívókon értesülünk kiállításaikról. Fogadjuk meg van
Gogh szavait: „A tehetség szakadatlan munka, sok-sok türelem, és folyamatosan megfeszített
akarat”.

4



ALAPELVEK:

A vizuális nevelés emelt szintű képzése olyan hiánypótlásra jött létre, mely a középiskolai 
időszakban elmélyültebb rajz és művészettörténeti ismereteket biztosít a tanulóknak. Szemben
a speciális szakiskolákkal, ügyelünk rá, hogy ne szűkítsük le érdeklődésüket kizárólagosan a 
művészeti képzésre. A vizuális nevelés képzés három fontos didaktikai elv alapján működik: a
szemléletesség, a fokozatosság és a természetesség alapján. 

A legfontosabb cél a befogadói és alkotói kultúra kialakítása, amely segít a harmonikus, 
biztos ítéletű, önmagát sokféleképpen kifejezni tudó személyiség kibontakozásában. A 
tagozati elképzelés az esztétikum felfedezéséhez, a kritikai elemzéshez, a megítélés biztos 
kialakításához kíván hozzájárulni.

Mit ígér a tagozat? Manuális készségek fejlesztését, az észlelés tudatosságának kiépítését, 
belső érzékelésre nevelést, befogadói kultúra, önkifejezési készség, esztétikai ítélőképesség 
kialakítását.

Az emelt szintű vizuális kultúra óraszáma: A 9. évfolyamban heti (4 óra) a 10. évfolyamban 
heti (3 óra) a 11. évfolyamban heti (5 óra) a 12. évfolyamban heti (6 óra). A művészettörténeti
és képzőművészeti gyakorlati foglalkozások teszik lehetővé, hogy a tanulók érettségi vizsgát 
tegyenek és felkészüljenek a szakirányú felvételire. (Ezek az óraszámok  az alapóraszámon 
felül értendők)

A vizuális kultúra tárgy célja az általános képzőművészeti műveltség fejlesztése, az ehhez 
szükséges készségek kialakítása, képességek fejlesztése, valamint az itt szerzett ismeretek 
gyakorlati alkalmazása.

A speciális rajzoktatásban a képzőművészet különböző területeivel valamint a 
művészettörténet ismertetésével is foglalkozunk.

A művészeti szakközépiskolák szakmai specializálódását elkerülve a többirányú 
képességfejlesztés lehetőségét teremtjük meg. Képzőművészeti tanulmányok (grafikai, festői, 
szobrászi) mellett négy évig művészettörténet  és ábrázoló geometria oktatás is folyik. 
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A Vizuális kultúra tanításának célja: 
hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, a vizuális művészeti alkotások mélyebb 
átéléséhez, értelmezéséhez. Célja továbbá azoknak a képességeknek, készségeknek a 
fejlesztése, ismereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű 
műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez 
szükségesek. A műveltségterület nem csupán a képző- és iparművészettel foglalkozik, hanem 
magába foglalja a vizuális jelenségek, a vizuális közlések köznapi formáit is. A vizuális 
kultúra megfelelő szintű tanítása meghatározó ismeretszerzési és feldolgozási eszközt biztosít 
a többi műveltségi terület tanításához, és hatással van azok elsajátításának színvonalára is.

Megismerő-, befogadóképesség

1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége – motoros készségek
9–12. évfolyam
Műalkotások, építészeti és természeti térélmények megfogalmazása szóban és ábrázolásban.
Kísérletezés az alkotáshoz használható anyagokkal.
Új technikák kipróbálása, a technika nyújtotta lehetőségek számbavétele.
Makettek, modellek konstruálása.
Saját munkák, gyűjtések felhasználása az elektronikus képalakítás során

2. Ismeretszerzési képesség – tanulási képesség – térbeli tájékozódás
9–12. évfolyam
Párhuzamok keresése az irodalom, a zene, a dráma, a film és a vizuális művészetek egyes 
alkotásai között.
Összehasonlító tárgyelemzés (pl. különböző kultúrák azonos tevékenységhez kapcsolódó 
tárgyainak összehasonlítása).
Összehasonlító műelemzés.
Gyűjtött információ- és képanyagból írásos összefoglaló készítése, következtetések levonása.
Művekről alkotott vélemény kifejtése szóban és írásban.
Legkiemelkedőbb műalkotások, művészek jellemző kifejezőeszközeinek elemzése.
Tájékozódás valamely Európán kívüli kultúra művészetéről a történelmi, kultúrtörténeti 
összefüggések figyelembevételével.
Önálló témakutatás.
A vizuális művészeti alkotások csoportosítása, műfaji besorolása.
Műalkotások funkcióinak elemzése.
Szakkifejezések alkalmazása.
Kortárs művészeti alkotások elemzése.
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3. Kommunikációs képesség 
9–12. évfolyam
Egyszerű feliratok készítése.
Az alapvető térábrázolási módok alkalmazása.
Műalkotások kompozíciójának elemzése
A tömegkommunikáció formáinak csoportosítása
A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése
Vizuális reklámok elemzése

Kreativitás

1. Alkotóképesség
9–12. évfolyam
Belső terek különböző funkciókra történő átrendezése.
Egyszerű tárgyak tervezése, a célszerűség, illetve az esztétikai szempontok érvényre 
juttatásával.
Kísérletezés új anyagokkal, technikákkal.
Különböző esztétikai minőségek tudatos alkalmazása képi, plasztikai megjelenítésben.

2. Problémamegoldó képesség
9–12. évfolyam
A kapott feladat újrafogalmazása.
Ötletgyűjtő módszerek alkalmazása.
A megoldási lehetőségek, feltételek felmérése.
A választás indoklása.
A munkafolyamatok ésszerű, gazdaságos sorrendjének kialakítása.
A folyamat dokumentálása.
A folyamat elemzése, értékelése.

Önismeret, önértékelés, önszabályozás
9–12. évfolyam
Műalkotások elemzése során saját vélemény árnyalt megfogalmazása.
A személyes preferenciák elemzése, tudatos vállalása.
Döntési képesség fejlesztése.
Vonzónak talált sémák elfogadása, illetve sémák felülbírálata.
Saját alkotófolyamatban a jó és rossz döntések elemzése.
Saját és mások munkájának elemzése.
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9. évfolyam

Éves óraszám: 144 óra 
Heti óraszám: 4 óra

Részletes fejlesztési célok és követelmények

TÉMA: Az ember és a formák világa

A feldolgozás során a tanulók önmaguk és mások megismerésével 

foglalkoznak gyakorlati úton. Tanulmányozzák az ember kommunikációs 

rendszerét és ennek kapcsolatát a személyiséggel. Tapasztalják a vizuális 

érzékelés folyamatát. Megismerkednek az öt alapelemmel.

Követelmények:

A továbbhaladás feltételei

A vizuális nyelv tanult alapelemeinek, a sík- és térábrázolási módok alkalmazása. A festészet,
a képgrafika, a szobrászat műfajának ismerete és a tanult műelemző módszerek témához illő
alkalmazása.  Képesség  formák,  tárgyak  belső  összefüggéseinek  feltárására,  megértésére,
színismeretek  rendeltetésszerű  használatára.  Elvont  fogalmak,  mennyiségek,  összefüggések
vizuális  megjelenítésének  képessége,  azok  közlő,  információs  szerepének  ismerete,
alkalmazása ismeretszerző eszközként. A grafikai- és tárgytervezés folyamatának gyakorlati
ismerete. Jártasság a tanult művészeti technikák alkalmazásában.

8



10. évfolyam

Éves óraszám: 108 óra
Heti óraszám: 3 óra

Részletes fejlesztési célok és követelmények

TÉMA: Az ember és a tér

A körülöttünk lévő tereinek, a mindennap tapasztalható ember-tér viszony 

vizsgálata a látható, megfigyelhető környezet alapján, visszatekintve a múltba. 

Kiemelten foglalkozunk a térábrázolási problémákkal illetve ábrázolási 

rendszerekkel.

A továbbhaladás feltételei

Az elsajátított vizuális jelrendszer, vizuális nyelv értő használata a megismerés, az 
önkifejezés, a vizuális kommunikáció és a tárgyformálás szolgálatában. Az alkotófolyamat 
ismerete, az esztétikai kifejezés, a jelentésadás és a funkcionális formálás területén. 
Képesség a tanult vizuális művészeti ágak, műfajok leglényegesebb vonásainak 
megfogalmazására. Legkiemelkedőbb alkotók és műveik ismerete, a kor és műalkotás 
közötti összefüggés megértése. Tárlatlátogatások, építészeti együttesek megtekintése során 
szerzett élmények, ismeretek értelmezése.

Tájékozottság  a  vizuális  kommunikáció  szerepéről,  médiumairól,  képesség  az  általuk
közvetített  információk  kritikus  befogadására.  Az  ismeretszerzés  közvetett  forrásainak
(könyvtár, CD, internet)  értő használata.  A fontosabb tanult  technikák önálló alkalmazása,
néhány különleges technika, eljárás alkotó módszer ismerete.

11. évfolyam

Éves óraszám: 180 óra
Heti óraszám: 5 óra

Részletes fejlesztési célok és követelmények

TÉMA: A tárgyak világa

Az ember-tárgy kapcsolatrendszert az érzelmeink alapján közelítenénk meg. A 

tárgyak mint kommunikációs eszközök, a „tárgyi beszéd” elemzése. Egyedi 

tárgy, sorozattárgy, régi tárgy, műtárgy, … giccs; Tárgytervezés, átalakítás, 

módosítás.
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A továbbhaladás feltételei
Különféle grafikai eszközökkel képes nyomokat hagyni különböző felületeken.

El tudja készíteni a megfigyelt felületek imitációit két-három eszközzel és grafikai jellel.

Öt-hét elemből álló nyomatgyűjteményt tud készíteni felületekről.

Nyomatgyűjteménye felhasználásával két-három érdekes mintát tud létrehozni.

A tanultak alapján példákat tud mondani, rajzolni az emberiség mintakészlete alakulásának 
jellegzetes korszakaira.

Képes - begyakorlás után - körvonallal ábrázolni különféle alakzatokat, formákat.

Létre tud hozni egy-két érdekes jelet különböző alakzatokból.

Részt vesz a betű- és írástervezési gyakorlatok végzésében.

Kis segítséggel képes arányos emberi alakot és fejet rajzolni megfigyelések alapján.

Kis segítséggel képes szabályos testeket rajzolni legalább kétféle ábrázolási rendszerben.

Képes legalább két-három különböző anyagból plasztikát készíteni.

Kis segítséggel el tudja készíteni egy plasztika térbeli vázát.

Kis segítséggel fel tudja rakni egy plasztika térbeli vázára a szükséges felületet, tömeget.

Ismeri a mintázás műveleteit. Tud agyaggal, gyurmával mintázni.

Érdekes tárgykollázst tud készíteni különböző anyagokból.

A tanultak alapján el tudja mondani a plasztika és a tér viszonyának egy-két jellegzetességét.

Legalább négy-öt példát tud mondani a színek gyakorlati alkalmazására.

Tudja, mi a különbség a színezet, a telítettség és a világosság között.

Tudja, mi a különbség a harmóniák és a kontrasztok között. Két-három példát tud mutatni 
műalkotás-reprodukciók felhasználásával a különböző harmóniákra és kontrasztokra.

Ismeri és  a leggyakoribb festészeti technikákat.

A tanultak alapján példát tud mondani a színek térhatásaira.

El tudja mondani személyes színválasztásának okait.

Kis segítséggel össze tud állítani egy ready made-et.

Fel tud sorolni, illetve képes felismerni legalább három optikai csalódást.

Fel tud sorolni két-három példát a dekoratív, üzleti és művészi célú téralakításra.

Tudja, mi az arculattervezés.

Négy-öt példát tud mondani a verbális és vizuális közlések összekapcsolódására.

A tanév során áttekint egy-két képzőművészeti, fotóművészeti témával foglalkozó 
albumot, folyóiratot. Áttekintéséről két-három mondatos rövid ismertetést tud adni szóban és 
írásban.
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12. évfolyam

Éves óraszám: 192 óra
Heti óraszám: 6 óra

Részletes fejlesztési célok és követelmények

TÉMA: Az ember és ábrázolása. Egyéniség, Eredetiség, Stílus

Az emberrel kapcsolatos tanulmányok,  a krokiktól az anatómiáig. A portrétól a csoportképig.

Képzőművészeti technikák és alkalmazásuk. Művészet és mesterség. Érettségi és felvételi.

 Önálló témák tanári „segítséggel” való feldolgozása. Feltehetőleg érzelmeik, érdeklődési 

körüknek megfelelően választanak, majd megtervezik a vizsgálódás mikéntjét, feladatait. 

Tanórán végzett munkájuk a választott témájuktól függ.

A  VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEI

A vizsga formája

Középszinten: írásbeli és gyakorlati

A  vizuális kultúra vizsga célja

A tárgy jellegéből következik, hogy a vizuális alkotás és a vizuális befogadás ugyan egy-
azon tanulási folyamat része, de mint különálló képességrendszerrel szemben támasztott kö-
vetelmény, külön kompetenciaként jelenik meg a követelményrendszerben.

Mind a vizuális alkotás, mind a vizuális befogadás vizsgakövetelményeiben az ismeret
jellegű tudáselemek és ezek készségszintű alkalmazása különbözőképpen kapnak hangsúlyt a
két vizsgaszinten. Az emelt szintű követelmény a középszinthez képest tartalmában – az isme-
retek mennyiségében – nem bővül jelentősen, arányosan változik azonban a készségek, képes-
ségek alkalmazásának szintje  tekintetében. Ennek értelmében az emelt  szintű vizsga során
lényegesen fontosabb szerepet kap az elsajátított ismeretek önálló alkalmazása, az összefüg-
gések felismerése, a problémamegoldó gondolkodás, az alkotó képességek és alkotó gondol-
kodás alkalmazása.

A  vizuális kultúra érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó 
képes-e 
 a vizuális jelenségek megfigyelésére, széleskörű elemző vizsgálatára, és esztétikai, kom-

munikációs szempontok szerinti megítélésére;

 a vizuális nyelv elemeinek megfelelő használatára és segítségével vizuális alkotások elem-
zésére; 

 a vizuálisan érzékelhető tárgyak és jelenségek megjelenítésére és egyéni elképzelések, ér-
zések kifejezésére különböző eszközökkel;

 a különböző köznapi és művészi vizuális közlésformák sajátos és közös vonásainak bemu-
tatására, sokrétű értelmezése, kritikus megítélésére;
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 a képzetekben gazdag vizuális képi látásmód alkalmazására és ennek árnyalt vizuális kife-
jezésére;

 értelmezhető  vizuális  közlések  létrehozására  a  közlés  céljának  megfelelő  formában  és
alkalmas technikával;

 időben és térben eltérő korok és kultúrák művészi értékeire vonatkozó ismereteinek bemu-
tatására, értelmezésére és az ismeretelemek segítségével elemzésre;

 megfelelő szintű pszichomotorikus és technikai készségek használatára;

 leíró, értelmező, elemző munkája során a megfelelő közlésformák kiválasztására;

 önálló döntéseken alapuló alkotó gondolkodásra és alkotói magatartás bemutatására, prob-
lémahelyzetben kreatív megoldások bemutatására.

Értékelés

Az ellenőrzés során a pedagógusoknak az általa irányított bármely tanulási folyamatról 
információkat (leginkább adatokat, ezek mellett benyomásokat, hangulatokat stb.) kell 
gyűjtenie, elemeznie, feldolgoznia, s ezt követően döntenie arról, hogy ezeket 
értékletként kezeli-e vagy sem (eljuttassa-e az értékelt tanulókhoz vagy sem). 
Kommunikációs szempontból az ellenőrzés címzettje a pedagógus, alanya a tanuló, 
tárgya pedig a tanuló teljesítményének, magatartásának, érzelmi életének egy-egy 
megnyilvánulása. Ezzel szemben az értékelés címzettje maga a tanuló, akinek az 
ellenőrzés eredményét, az értékletet tudomásul kell vennie, fel kell dolgoznia, be kell 
építenie az énképébe. Az értékelés funkciója a megerősítés és a minősítés. A minősítés a 
tanuló teljesítményének visszacsatolása a tanuló számára: megerősítés abban, hogy a 
tanulási folyamatban éppen hol tart.

A pedagógus az értékelő, minősítő tevékenysége során értékeket vagy nem-értékeket 
(értékleteket) állapít meg a tanulók tudásáról, szorgalmáról, magatartásáról.

Tudáson a tanulók aktuális feladatmegoldó képességét és az ehhez szükséges ismeretek 
birtoklását értjük. A tanulók tudásának értékelését két oldalról közelíthetjük meg. Ha a 
tanulók személyisége felől közelítünk, akkor az értékelés feladata az lesz, hogy motiválja,
serkentse, bíztassa, segítse, jutalmazza, elmarasztalja, esetleg büntesse a tanulót a 
folyamatos tanulás érdekében. Ebben az esetben értékelni kell minden tanulói 
teljesítményt, a részteljesítményeket és a "nem teljesítményeket" is. Ha a 
képességfejlesztés felől közelítünk, akkor értékelnünk kell minden lezárt (elvégzett, 
tanult) tevékenység teljesítményszintjét. Ebben az esetben az értékeléskor csupán a 
valóságos teljesítményeket vesszük figyelembe.

Szorgalom címén a tanulók munkához való viszonyát értjük és értékeljük.

A magatartás minősítésekor a tanulóknak az emberekhez (iskolatársakhoz, 
pedagógusokhoz, szülőkhöz, más felnőttekhez stb.) és tárgyakhoz (iskolaépülethez, 
taneszközökhöz, berendezésekhez stb.) való viszonyát értjük.

Az értékközvetítő és képességfejlesztő program bármely tantárgyának adaptálása során az
alábbi nornákra kitüntetetten kell ügyelniük a pedagógusoknak:

1. Valamilyen módon a tanuló minden megnyilatkozására (teljesítményére, 
magatartására, szorgalmára) reagálni kell.

2. Sokkal több jutalmazást mint büntetést kell alkalmazni.

3. A büntetést célszerű bíztatással összekapcsolni.
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4. A büntetés nem lehet megbélyegző.

5. A tanuló pozitív kötődése a feltétele annak, hogy a tanuló elfogadja az értékelést.

6. A gondoskodó büntetés hatásosabb mint a semleges.

7. A negatív értékelés hatását növeli, ha az pozitívat követ. Vagyis a büntetés 
hatásosabb, ha a tanuló előtte dicséretet kapott.

8. A minimális kényszer és a vele összekapcsolt indoklás együttesen a legnagyobb 
értékű változást eredményezheti.

9. A büntetés csak akkor ösztönző, ha gyenge a tanulóban a kudarcélmény. Erős 
kudarcélménynek nincs ösztönző hatása, viszont sok negatív következménye lehet.

10. A finom hatások megőrzika tanuló érzékenységét, az erős, durva hatások lerontják.

11. A pedagógus értékelő megnyilatkozásaiban a szubjektív hangvétel eredményesebb,
mint a tárgyilagosságra törekvő.

12. Egy-egy ráhatásnak nem azonnali a következménye, csak belső érési folyamatot 
indítottunk el, és csak hosszabb érési idő után jelenik meg a kívánt magatartási forma.

Az értékközvetítő és képességfejlesztő program valamennyi tantárgya keretében 
használjuk az alapvetően fontos formáját, az osztályzást, az érdemjegyekkel, 
osztályzatokkal való értékelést, mint ahogy használjuk mindkét közismert és elfogadott 
fajtáját a formatív és a szummatív értékelést is. A formatív (formáló-segítő) értékelés a 
tanulási folyamatba beiktatva pontos eligazítást nyújt a tanuló számára atekintetben, hogy
hol tart a tanulásban. A szummatív (lezáró-összegző) értékelés a nagyobb tanulási 
egységek (témák) tanulásának lezárásakor minősíti a tanulót. Az értékelés mindkét 
fajtáját a pedagógus - belátása szerint - kifejezheti érdemjegyekkel, avagy szöveges 
formában.

A tanulók teljesítményének osztályozása akkor igazságos és objektív, ha a tanulókkal is 
megismertetett követelményrendszer alapján történik. Ez a gyakorlatban a következő 
feltételek mellett valósulhat meg:

1. Ha a pedagógus rendelkezésére áll egy részletes, pontosan kidolgozott 
követelményrendszer, amely alapfeltétele az objektív értékelésnek;

2. Ha ezt a követelményrendszert nemcsak a pedagógus, hanem a tanulók és a szülők 
is ismerik;

3. Ha a szülők pontosan tájékoztatva vannak gyermekük érdemjegyeiről;

4. Ha a pedagógus a szummatív és az érdemjegyekkel kifejezett formatív értékelés 
során az osztályzatokat azonos eljárással állapítja meg minden tanuló esetében.
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Vizuális kultúra eszköz és anyagszükséglete:

OSZTÁLY
TANKÖNYV Vizuális napló

9. A képzelet világa I.

Apáczai

A/2- es rajztartó mappa

10. A képzelet világa II.

Apáczai

A/2- es rajztartó mappa

11-12. Pázmány-Permay:Látás és 
ábrázolás
NT. 13136
(Ajánlott: Szabó Attila: 
Művészettörténet vázlatokban- 
képekben
akg.hu, Junior Tkbolt.
Tel: 06 1 250-3752/123)

A/2- es rajztartó mappa

(Kb. 3300 Ft.)

AJÁNLOTT ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK:
Rajztartók: A/4-es és 2db. A/3-as rajztartó mappa. Rajztábla A/3-as.
50x70-es rajztáblatartó, és rajztábla.

Papírok: A/4-es gépírólap 100 db.
Műszaki rajzlap, dipa A/4-es és A/3-as 20db.
Színes karton 50x70-es 12db.
Ingres papír, 50x70 szén és krétarajzokhoz. Akvarell A/4, A/3  papírok 
vízfestéshez.
Pasztellpapírok, krétarajzokhoz.

Ceruzák: 2B-s és H-s 2db. (Derwent). Rajztartó csipesz, 1 csomag rajzszeg.
Színes ceruzák: min. 6 szín + fekete, fehér.

Tollak: 0,5-1mm fekete, töltő, zselés vagy filc, esetleg más.
Tollszár, fémhegyű tollhegyek.

Szénrajzhoz: faszén és préselt szén. Fixatív és fixáló eszköz.
Monopol (gyurható radír)

Festékek: gombos vízfesték, min. 6 szín, félkemény akvarell, kerek ecset
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10-es, 12-es.
Tempera festék: min. Az alapszínek, piros, kék, sárga, +kevés fekete,
több fehér. Lapos puha ecsetek.
Olajfestékek (csak a 12. Évfolyamon) min: az alapszínek +kevés fekete,
több fehér, lenolaj festőszer, akril alapozó, 3-4 lapos ecset (pl. Sertésszőr)

Szerkesztő vonalzók, 2 különböző. Körző. Tapétavágó kés, olló, cellux rag. 
Tubusos folyékony papírragasztó.

Az iskola is biztosít a lehetőségek szerint anyagokat, eszközöket pl.
Agyag, linómetszők, művészlinó, rézmetszők rézlemezek, nyomdafestékek,
rajztollak, pácok, kínai tusok, fixálók, rajzszenek, pasztellkréták, olajpasztell,
speciális papírok, stb.
Javasolt szakbolt: MOZAIK DEKOR, VESZPRÉM, Cserhát ltp. 2. 
Tel./fax: 88/560 060

TÁRGYI FELTÉTELEK A VIZUÁLIS
KULTÚRA TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ

Általános feltételek: 
- Jó megvilágítású (tetőablak, ablakfalú – vagy mesterséges) rajzterem, műte-

rem, melyben a takarítási feltételek és a víz bevezetése megoldott,
- Rajzbakok, padok, székek, paraván,
- Külön megvilágításhoz reflektorok, 
- Rajztáblák (negyed-, ill. fél íves) drapériák, kézi- és egyéb modellek (gipsz-

test részletek, tárgyak, termések…),
- Modellcsontváz, koponya, 
- Dobogók, posztamensek, festőállvány (legalább egy), szobrászállvány (legalább egy),
     Diavetítő, videolejátszó, vetítő vászon, írásvetítő,
     fénymásoló, mobilizálható installációs rendszer
Grafikához:
 Munkaasztalok, megtervezett világítással, jól hozzáférhető tágas rajzhelyek,
 Grafikai festékező asztal 1,5-ös üveglappal, különböző méretű fotós gumihengerekkel, 

spaklikkal,
 Sokszorosító grafikai csillagprés, legalább 50 cm széles nyomóhengerrel illetve 

mozgóasztallal,
kellékek: kormozó gyertyák vagy petróleumlámpa, lemezvágó olló (karos és kézi), 
lemezfogó sikattyú, melegítő rezsó

Alkalmazott grafikához:
 diavetítő, írásvetítő, vetítővászon, 
 televízió, videólejátszó
 Multimédiás számítógépek, megfelelő videokártyával,
 szkenner, fénymásoló, színes nyomtató (fontos a kompatibilitás)
 projektor
Munkák archiválása, tárolás:
 archívumrendszerezés tagok, témák, kiállítási anyag szerint,

 szakfolyóiratok hozzáférhetősége
Berendezések:
- Állványok, asztalok, bakok
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Szemléltető eszközök:
- modellek,
- csontváz,
- drapériák
Festéshez :
- szellőzés, takarítás biztosítása
Technikai eszközök:
- video, 
- fényképezőgép,
- reflektor ( min. 2 db)
Egyéb eszközök:
- színes hátterek, 
- vágó eszközök,
- festő eszközök

Plasztikai munkákhoz
Eszközök, felszerelések:
- rajzterembe

rajzbakok, rajztáblák, festőállvány, rajzpapír, ceruza, festék, ecset,
forgóállvány, paraván modellrajzoláshoz agyagosláda,
szita, ecsetek, fólia, műanyag edények, merőkanalak, polcok,
szekrények, szerszámos fiókok, satupad, gyalupad
gipszforma szárító, márványasztal, tároló polcok, asztali satuk

Kéziszerszámok mintázáshoz:
- mintázófák, mintázógyűrűk, célszerszámok
Gipszes kéziszerszámok:
- gipszkeverő kanalak, gipsz keverőlapát, vagy –szár, gipszvésők
- lehúzó lemezek acélból és műanyagból
- íves polírlemezek fémből
- gipszes gyaluk
Segédanyagok:
- gumicsészék
- különféle műanyag edények
- porcelán dörzscsésze és törő
- csiszolópapírok
Kéziszerszámok:
- kalapácsok (gumikalapács, fakalapács)
- különféle fűrészek
- ráspolyok, fémreszelők, tűreszelők
- kézi gyaluk, vésők
- kézi fogók
- pillanatszorítók
- mérőszalag
- fémvonalzó, fémderékszög
- vízszintmérő
- hegyeskörző
- szögmérő
- festék- illetve mázszóró
- súlymérők – mérleg

16



Művészettőrténethez, műelemzéshez:
Elsötétíthető szaktanterem 
Projektor
Írásvetítő
Videomagnó és televízió készülék
DVD lejátszó
Lemezjátszó, CD lejátszó, magnetofon
Szakkönyvek, szakfolyóiratok 
Munka- és balesetvédelmi eszközök:
- védőkesztyűk, védőszemüveg
- védőkötények – textil és vízhatlan anyagból
- elsősegélyláda.

Meglévő eszközkészlet:

1. Rajzasztal 6db.
2. Hosszú asztal 4db.
3. Előkészítő asztal 1db.
4. Rajzbak 18db.
5. Paravánok 3db.
6. Dobogó 2db.
7. Festőállvány 1db.
8. Szoborállvány 2db.
9. Rajztábla A/3 12db.
10. Rajztábla A/2 40db.
11. Rajztábla tartó szekrény 2db.
12. Vitrines szekrény 1db.
13. Fogas 1db.
14. Asztalka csendélethez 2db.
15. Drapériák
16. Testmodellek
17. Gipszmodellek
18. Agyagtartó bödönök
19. Koponya modell
20. Fa mobilfigura
21. Vetítővászon
22. Televízió
23. Videó lejátszó
24. Fényképezőgép
25. Vaku
26. Mintázófák
27. Festékező asztal üveggel
28. Gumihengerek
29. Festőkések
30. Csillagprés
31. Metszőkészletek
32. Lemezvágó ollók
36. Művészettörténeti videók
37. Szakkönyvek, szakfolyóiratok
38. Tárgy gyűjtemények 
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A rajz szaktanterem használatának rendje

1. A rajzterembe csak tanári engedéllyel mehetnek be és tartózkodhatnak a tanulók. 
Becsengetésre az osztályok felsorakoznak a tanterem előtti folyosón.

2. A kabátokat a teremben lévő fogasra kell akasztani, a táskákat rendezetten helyezzük el. 
Munkaasztalokra nem helyezhető iskolatáska.

3. A rajzbakokon történő munkához a rajztábla tartó szekrényből a diákok kivehetik a 
szükséges táblákat, melyeket a tanóra végén rendben visszahelyeznek.

4. Az ábrázoláshoz készített beállításokat, paravánok, drapériák modellként használt 
elemeket a diákok nem változtathatják meg, kivéve ha a szaktanár kéri.

5. Az anyagok, eszközök berendezési tárgyak, csak a rendeltetésüknek megfelelően 
használhatók. A gipsz modellek beállítását a szaktanár végzi el.

6. A tantermet rendben, és tisztán kell tartani, a mosogató használatánál külön ügyelni kell 
arra, hogy ne okozzunk dugulást, és az esetleges festéktől megtisztítsuk.

7. Több tanórás foglalkozás esetén a szünetekben a megbízott diák felel a teremrendért.
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