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BEVEZETŐ
Tantervi változások a gyakorlat tükrében
A 2020-ban megjelent Nemzeti alaptanterv (NAT) szövegeiben bőségesen és érthetően írja le annak
az embernek a képét, akivel mi most a 10. évfolyamon tanulóként találkozunk. A tanári kézikönyvben
igyekszünk gyakorlati válaszokat adni minden olyan kérdésre, ami az új szabályozás olvasásakor, tartalmi és formai jellegű kérdésként egyaránt felmerült tanár kollégáinkban.
A korábbi tantervi szabályozáshoz képest a munkakörünket és óraszámunkat is érintő gyakorlati
jelentőségű változás, hogy a NAT (az adott tantárgy kötelező óraszámaihoz igazodva) a 10. évfolyamig
fogalmazza meg a vizuális kultúra tantárgy tanulási eredményeit.

Koncepcióból eredő formai jellemzők a NAT szövegezésében
A NAT és a kerettantervek megalkotásának alapvető koncepcionális vonása a tanítás-tanulás folyamatának korszerű szemlélete, amelynek jellemző hívószavai a differenciálás, az aktív tanulás és mint ilyen,
a jelenségalapú- és felfedezéses tanulás, továbbá a promlémaalapú és projektmódszertan. Ezek bizonyos tantárgyak esetében újdonságnak számítanak, a vizuális kultúra tantárgyban azonban többé-kevésbé régóta jelen vannak vagy lehetnének.
A tantárgy speciális ismeretrendszerét aktív tanulói tevékenységekben, az alkotva befogadás elve
alapján kívánja elsajátíttatni a tanulókkal, szemben az ismeretelvű gyakorlattal, ami például a vizuális
kifejezőeszközök elméleti kereteit, színtani ismereteket, művészettörténeti tényanyagot kívánt hagyományos módszertannal átadni. A módszertani ajánlás sok esetben tehát a NAT és a kapcsolódó kerettantervek szövegében (továbbiakban KET) szövegében kódolva rejtőzik (például „ társaival együttműködésben”, „egyénileg, vagy csoportban”, „alkotó és a befogadó oldalon is”, „egyéni ismeretszerzését
csoportos alkotómunkában felhasználva”). A kézikönyvben az a célunk, hogy egy-egy ilyen szabályozásban megjelenő fordulatot segítsünk élettel, feladatpéldával, konkrétummal megtölteni.
A vizuális kultúra tárgy tanítását szabályozó NAT és a KET szemléletében fontosnak látszik, hogy nem
„tantárgyat tanítunk”, hanem a vizuális kultúra tantárgy keretében a tanulók vizualitását fejlesztjük,
akik a vizuális nevelés sajátos tevékenységeit végzik.
A NAT tanulási eredményekben gondolkodik, ami azt fogalmazza meg, hogy az adott iskolaszakasz
végére a tanulóktól milyen szinten várható el egy speciális, tantárgyra jellemző tevékenység elvégzése.
A vizuális kultúra tantárgy legfontosabb jellemzőjéből következik ugyanakkor, hogy a megfogalmazott
tanulási eredmény a tanuló aktivitását célozza meg. A megelőző tantervi szabályozás szövegének változását részben formai változásként láthatjuk, sokban megegyezik az előzővel, általában azonban nagy
szemléleti lépés tapasztalható. A KET a NAT tanulási eredményeit konkretizálja fejlesztési feladatok és
ismeretek alakjában. Mi pedig a KET fejlesztési feladatait fogalmazzuk át feladatokká, amelyek egészen
konkrét módon képesek segíteni az alapdokumentumok szabályainak gyakorlati alkalmazását. Ez a kézikönyv célja, és ennél nem több.

Változik a világ, változik az élet
A NAT koncepciója kifejezetten épít a tantárgyak közötti kapcsolódás lehetőségeire, hisz ez segíti egyegy jelenség minél alaposabb körüljárását, segíti, hogy a szaktárgyi rendszerben széttagolt tartalmak
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egységes rendszert alkossanak, így gondoskodva a tanulók komplex személyiségfejlődéséről. A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy a vizuális kultúra a saját fejlesztési feladatainak teljesítésén kívül sajátos
tevékenységrendszerével eszközként is képes hozzájárulni más tananyagtartalmak tanulásához. Ezen
nemcsak a szokásrend által evidensnek tűnő, például magyar nyelv és irodalommal, ének-zenével, történelemmel való kapcsolódást értjük, hanem a matematikával, természetismerettel, és akár bizonyos
konkrét tartalmak mentén (például fenntarthatóság problémaköre) más tantárgyakkal is.
A kézikönyvben ajánlott feladatok rendszerében erre is szeretnénk példákat nyújtani. Biztosak vagyunk benne, hogy azért olvassa kedves kollégánk éppen ezt a könyvet, mert valamikor adottságai,
érdeklődése, speciális képességei miatt lépett erre a pályára, és ezek szerint a pályán is maradt. Feltételezzük, hogy sokaknak a diplomáján még „rajztanár” a képesítés megjelölése, mint a miénken is.
Biztosan szereti a vizuális kifejezés hagyományos technikáit művelni és tanítani egyaránt, miközben
korántsem vagyunk biztosak abban, hogy ugyanennyire szereti az „újmédia” jelenségeit is. Pedig a
tanulók, akikkel találkozunk, életük jelentős részét már a digitális, virtuális világban élik, az ott látott
képek, alkalmazások, lehetőségek irányítják a szemléletüket, egyébként pedig az általuk esetleg kézzel
készített, anyaghasználatot gyakorló feladatokkal ellentmondásos a viszonyuk, a motivációjuk kevés.
Változik a világ, változik az életetünk, amit a vizuális kultúra tantervi szabályozás is követni szándékozik. Témáinkban, kifejezési formákban nekünk is az életet kell követnünk, sőt a változás lehetőségét
ki kell használnunk annak érdekében, hogy a mediális változásokkal együtt a hagyományos emberi,
az európai és magyar kultúra értékeit megőrizzük a tanulók számára. Figyelembe kell vennünk azt is,
hogy a tizedikessé érő korosztály gyakorlott az önálló digitális eszközhasználatban, így gyors tapasztalatszerzésre digitális tanulási szituációban is képes (lásd a virushelyzetben a digitális oktatási rendre
való rugalmas átállás). Tapasztalható ugyanakkor, hogy a tanulók jó része szeret valós anyaggal alkotni,
és kedveli a szinte korlátlan számban hozzáférhető DIY (do it yourself) kézműveskedésre vagy az otthoni festésre, rajzolásra oktató „tutorial” videókat. Az alkotás kapcsán figyelmet, sikerélményt vágyó
kamaszok szabadidejükben is gyakran keresnek meglévő, és számtalan minta alapján könnyen megtanulható kifejezési formákat (például animék, mangák, szerepjátékok karaktereinek másolása). Ezeket
kortársaik többsége érti, elismeri, véleményt alkot róluk, hiszen a gyorsan változó, de a fiatalok számára
könnyen elérhető vizuális kód közös, amelyet a felnőttek, beleértve minket, vizuális kultúra-tanárokat
is, már nem tudunk naprakészen követni. Ebben a helyzetben alkotásaikkal szemben gyakran értetlenül
állunk, vagy nem érezzük azok helyét az oktatásban, kiválképpen nem a művészetoktatásban. Érdemes
ezekben a változó világ jelenségeit látnunk, és érdemes pozitív irányba terelnünk az általuk használt
képi világot, mert „szabad és személyes célú kifejező képalkotásban” (lásd KET) azt akkor is használják,
amikor mi igazán nem ilyesmit szeretnénk tőlük látni. Erre a kérdéskörre is reagálnunk kell, amit meg is
próbálunk a tanári kézikönyv egyik-másik feladatában.
Azt is láthatjuk tehát, hogy a világban megvan még az igény a létrehozás gesztusára, nem csak a
digitálisan könnyített alkotásra. Ilyen módon több feladatpélda épít arra, hogy a produktumot digitális formában várja el, de a digitális formában megjelenő produktumhoz vezető út még hagyományos
eszközhasználattal járó tanulói alkotómunkában nyilvánul meg (például festéssel, agyagozással, papírplasztika készítésével).
Az anyagok és eszközök használatát nem szabályozza a NAT, sem a kerettantervek. Ezt mutatja, hogy
a szabályozó dokumentum gyakran megengedő módon viszonyul ahhoz, hogy „kézzel, vagy digitális
módon” készül el az adott feladat produktuma, azaz átadja a választás lehetőségét a pedagógusoknak.
A hangsúlyt a vizuális kommunikációs forma és funkció kapja, a konkrét megvalósítást gyakran már a
tanuló választására hagyja. A mindenkori tanulócsoport ismeretében érdemes döntenünk a használt
technikák, újabb képalkotó eljárások tanításáról, figyelembe véve a meglévő gyakorlatot. Sajnos a tantárgy hagyományos készségfejlesztő összetevőiről is máshogyan érdemes gondolkodnunk, amelyhez
adott esetben a tehetséggondozás keretében tudunk hozzájárulni.
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ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI JAVASLAT
a 10. évfolyam vizuális kultúra tanításához
Differenciálás
Mint az eddigiekben utaltunk rá, az új tantervek a gyakorlat, tehát a módszertan oldalán várnak el változást (átfogóan, minden tanulási területen és tantárgyban). A vizuális kultúra módszertana sajátos módon
megelőlegezte ezt az átfogó igényt, hisz a mi tantárgyunkban eddig is jelen volt a differenciáló pedagógia.
Az adott korosztály különösen igényli a differenciálást, miután ebben az időszakban egyre inkább kialakul az egyéni érdeklődés, és egyre fontosabb lesz a személyes vélemény, a saját egyéniség bemutatása. Ebben az életkorban a gyerekek rendre megkérdőjelezik a felnőttek értékeit, gyakran gúnyt űznek
belőlük, erős érzelmi viharokkal állnak ellent szinte mindennek, aminek lehet, lázadnak a tekintélyelv
és a mintakövetés ellen. Ugyanakkor vágyják a törődést és a személyességet. A személyesség maga a
differenciálás. A munka megtervezésénél figyelembe kell venni az egyéni érdeklődést (amit a személyes beszélgetések segíthetnek), így a feladatmegoldásban néha érdemes meghagyni az önálló választás lehetőségét, azaz tudatos döntéseket kell hoznunk a differenciált feladatkiadással kapcsolatban.
Ha a feladatot differenciáltan adjuk ki, és a tanuló aktivitását az alkotási folyamatban (egyéni vagy
csoportos) döntések sorozatára hagyjuk, amit mentori szerepben, segítő, formáló értékeléssel kísérve
valósítjuk meg, akkor a szummatív értékelés súlya is csökkenhet, aminek különös jelentősége van az
adott tantárgy művészi kifejezést bátorító jellemzője miatt. Soha senkit nem láttunk, aki azért alkotott
volna nagy kedvvel, hogy kettesről hármasra javítson az osztályzatán.
A tanulók hangsúlyozott egyéniségkeresése mellett bizonyára ismerős az egy-egy osztályra jellemző
kollektív tudat megjelenése is. Ezt a csoportjellemzők és a csoporton belüli erőviszonyok, a kortárscsoport által kijelölt értékek, összességében a korosztályi jellemzők által is meghatározott társas kultúra
hordozza magában, ami a tanulás értékének elismerését is meghatározza.
Nagy különbségek lehetnek a 10. évfolyamra elért gyerekek tevékenységi szintjei között, ezért is
igyekeztünk ugyanazokat a fejlesztési feladatokat eltérő konkretizációs szinten (néhol több, néhol kevesebb tanulói önállóságot elváró módon) is megfogalmazni. Ez azt is jelenti, hogy tervezett módon is
differenciálhatjuk a feladatkiadást, tudatosan dönthetünk arról, hogy egyes tanulók csoportban, mások egyéni munkában mit, mikor és hogyan teljesítenek a tanulói tevékenységek rendszerében.
Kényes kérdés a mai világunkban a nemek eltérő igényeinek kimondása, mégis érdemes megtennünk. Bizonyos képalkotó technikák inkább férfiasak, bizonyos megjelenések inkább a női alkotók
természetes választását tükrözik. Jó, ha az anyag- és eszközhasználat tervezésekor ezt látjuk, és nem
erőltetjük a férfiasodni vágyó kamaszfiúk csoportjában a pasztellkréta maszatolását, hanem szikárabb,
munkásabb technikát mutatunk nekik (például linómetszés, gipszfaragás, nyomtatás).
Ezek közül bizonyos technikák alkalmazása (például gipszöntés, gipszfaragás) egyet jelent a véget
nem érő takarítással, de időben megnövekedett előkészületeket is jelentenek. Sok anyag és eszköz
beszerzése hallatlanul nagy időráfordítást igényel a pedagógustól, fegyelmezett munkavégzést a tanulóktól, de motivációs hasznuk legalább ennyire jelentős. Rajzolásra ceruzával, vagy annak hiányában a
golyóstollal igen nehéz hosszú távon motiválni a fiatalokat. Elsekélyesedik a tantárgy tanulói tevékenységrendszere, ha mint leadandó produktum, rendre megelégszünk az órai vázlatokkal, az önálló felkészülésként alkotott, majd osztálykeretben vetített prezentációkkal, a két-három perc alatt (például az
iskola folyosóján készült) fotókkal. A munkaigényes feladatokat igyekeztünk ezért olyan részfeladatok
sorozatában értelmezni, ami lehetővé teszi a folytathatóságot, illetve számos kiegészítő feladat azért
került a tanári kézikönyv szövegébe, hogy a differenciálásra is ötletet adjon.
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Aktív tanulás, projektek
A kompetenciaalapú tantervek egészen pontosan szólnak arról, hogy egy-egy tantárgy a maga speciális jellegével hogyan kapcsolódik a kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Nem soroljuk fel itt tételesen
a tantárgy kulcskompetencia fejlesztésében nyújtott szerepét, hiszen ezek a feladatokban konkrétan
tetten érhetők, azonban két alapvető területet érdemes kiemelnünk a fejlesztendő kulcskompetenciák
közül: a kreativitás fejlesztését és a társas kompetenciák fejlesztését. Ezek együtt képesek megvalósulni
a vizuális projektfeladatokban, ahol gyakran csoportos alkotásban vagy csoportmunkában dolgoznak
együtt a gyerekek.
A vizuális kultúra tantárgyban (a neveléstudománytól eltérően) általában kicsit mást értünk projektfeladaton. Nem áll ellentétben a két elgondolás: a projektfeladat műfaja megköveteli a tanulóktól, hogy egy közösen választott, komplex témával kapcsolatban különböző forrásokból gyűjtsenek
információkat, hogy a kijelölt probléma megoldása érdekében dolgozzanak ki megoldásváltozatokat,
amely munkafolyamat végül egy produktumban (vagy előadásra alkalmas prezentációban) ölt testet.
A projektfeladat célja a problémamegoldás. A problémamegoldás folyamata maga is fejleszthető, sok
feladat éppen a problémamegoldás érdekében végzett tevékenységet támogatja, a megoldási módok
megtalálása, az önálló kísérletezés, a tévedés lehetőségének mérlegelése, az önreflexió mind-mind
elősegítik a kreatív problémamegoldás fejlődését.
Bár van kreatív ötlet a folyamat végigjárása nélkül is, több feladat leírásában megjelenítettük a problémamegoldás folyamatát, a feladatokban elvárjuk a megoldás érdekében a tudatos munkatervezés
lépéseinek dokumentálását is. Vannak ugyanakkor olyan tanulók is, akik egyéni, újdonságot hordozó
alkotásra képesek, akkor is, ha nem végzik el a rávezető feladatokat (például brainstorming, fogalomtérkép rajzolása), akiknek a fejében mintha pillanatok alatt megjelenne a megoldás, és azonnal alkotásba kezdenek. Éppen ennek a helyzetnek a kezelésére való többek között a differenciálás a vizuális
kultúra pedagógiájában.
Az aktív tanulást igenlő módszertan változatai, a jelenségalapon a valóságra reflektáló, a problémákat a valós életben kereső tanulás éppúgy részévé válhat a munkánknak, mint a projektalapú tanulás
szervezése. A kézikönyv egyik-másik feladata ilyen szellemben íródott.
A projektfeladatok jellemzője, hogy a személyes készségek, önállóan szerzett ismeretek, önállóan
vagy csoportsegítséggel levont tanulságok sokféle tanulói tevékenységben történő alkalmazását kívánják meg (például kutatás, interjúkészítés, együttműködés, önálló ismeretszerzésen alapuló, reflektív
alkotás létrehozása és annak szöveges magyarázata). Ez kiegészülhet a produktum tekintetében sokféle médium alkalmazásával is. A lényeg ebben is a sematizmus elkerülése lenne. Nem motiváló a korosztály számára, ha mindig minden témát ugyanúgy dolgozunk fel, ugyanolyan algoritmusok mentén
készül a munka. Mivel nagyon változatos az ajánlott tevékenységrendszer, a hozzá kapcsolódó vizuális
ismeretszerző összetevőket is érdemes változatosan szerveznünk. A projektfeladat és a tematikus terv
módszertani értelemben nem szinonimái egymásnak az adott feladatsorok értelmezésében, mégis hasonló értelemben használhatjuk. A tematikus tervekbe szervezett feladatok egy közös külső vagy belső
téma kapcsolatában kötődnek egymáshoz, a feladatok hasonló tevékenységeket tartalmazhatnak, míg
a projektbe rendezett feladatok lényegi értelme éppen a feladatok változatossága, amelyeket több,
szabadon összekapcsolható kerettantervi fejlesztési területen jelentkező fejlesztési feladat alkot. A kötet utolsó fejezetével tematikus tervek és projektek összeállítását szeretnénk segíteni.
A kézikönyv feladatainak közlésénél törekedtünk arra, hogy követhető legyen a munkaformák rendszere, így megfelelő megjegyzésekkel jelöljük, ha egyéni információgyűjtésről vagy csoportos alkotásról
van szó az adott feladatban.
A szűkös órakeret nagyon alkalmas arra, hogy (a projektfeladatok esetében) előkészítő jelleggel,
önállóan végzett otthoni ismeretszerzésre alapozzuk a kontaktórákat. Érdemes ezt az adott osztály
habitusának ismeretében szerveznünk, mert ha a „jól megérlelt” ismeretszerzés az óra előtti házifeladat-másolás formájában jelenik meg, akkor nem léphetünk fel túlzottan sok elvárással a projekt minőségével kapcsolatban. Csak az adott tanulócsoport ismerete adhat ebben eligazítást, de általában
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érdemes éppen az ismeretszerzés támogatására fordítanunk a tanóra keretét (míg a végproduktum
elkészítése maradhat otthoni feladatnak), vagy egyszerűen folytathatjuk a munkát következő órán. A
KET témakörökre osztott óraszámai leginkább a teljes óraszám arányait mutatják meg. A KET fejlesztési
feladatai nem alkotnak időbeli sorrendiséget, mint más tantárgyak egymásra épülő témakörei, hanem
a vizuális közlés logikájában egészítik ki egymást. A kézikönyv szövegében éppen ezért az adott és éppen érvényes KET fejlesztési feladatokat is így közöljük.
A vizuális kultúra tantárgy témakörei (9–10. évfolyamban):
Korszak, stílus, műfaj
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi üzenet
A vizuális közlés hatásmechnaizmusa – Vizuális információfeldolgozás
Digitális képalkotás, közösségi média – Digitálistartalom-előállítás, személyesség
Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás
Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet egyensúlya
Az egyes kerettantervi témakörök alá sorolt fejlesztési feladatokat a táblázatban látható módon színekkel különítjük el a tanári kézikönyv szövegében. A tantárgyi kapcsolódás konkrét példáiban időnként
megjelenítjük más tantárgy konkrét fejlesztési feladatait vagy tartalmait, amelyet a szövegben jelölünk,
például: lásd ... tantárgy KET fejlesztési feladatait.
A KET mindig két évfolyamra nézve közli a fejlesztési feladatokat, amelyből mi (mint az egyes iskolák
belső elvárásai is igénylik), létrehoztunk egy látens 10. osztályos helyi tantervet. Ez persze része a módszertani szabadságnak. Kérjük, e szabadságnak, továbbá az adott iskola adott tanulócsoportjának megfelelően mérlegeljék a KET fejlesztési feladatainak évfolyamokra bontását (azaz ha van olyan feladat,
ami az önök számára erről az évfolyamról kimaradt), bátran módosítsák az e kézikönyvben leírtakat.

Érettségi vizsga a 10. évfolyamon?
A 2020-ban bevezetett NAT jelentős változást hozott a vizuális kultúra tantárgy óraszámában. Fontos
látnunk, hogy a 10. évfolyam az utolsó olyan év tanulóink életében, amikor kötelező órakeretben tanulhatják a vizuális kultúra tantárgyat. Ebből következően a tanulók a hatályos jogszabályok szerint 10.
évfolyam végén a tárgyból előrehozott érettségi vizsgát tehetnek.
Az elmúlt évek érettségivizsga-statisztikái alapján látnunk kell azt a tendenciát, hogy középszintű
érettségi vizsgát országos szinten átlagosan 1500 tanuló tett a tárgyból, míg (miután a vizsgaerdményt
mint felvételi eredményt nem fogadja el a művészeti felsőoktatás) az emelt szintű vizuális kultúra érettségi vizsgára jelentkezők száma hosszabb idő óta elenyésző.
Jelenleg a középszintű vizsga egyik fontos eleme a portfólió összeállítása és bemutatása (míg iskolarendszeren kívül projektfeladat megoldása), így a tanári kézikönyvben az ennek megfelelő tanulói
felkészítést is próbáljuk támogatni. Gyakran érettségiztető kollégáinktól származó információink szerint
a szóbeli szituáció, a megszólalás, a szakszerű fogalmazás, az önálló bemutatás, az előadás megtartása
nagyobb gondot okoz a vizsgázóknak, mint a vizsga lexikális ismeretanyagot hordozó (írásbeli) összetevője. A prezentáció összeállításának és bemutatásának gyakorlására segíti az önálló vagy csoportban
történő ismeretszerzést; vagy a saját alkotások önreflektív értékelését kívánó feladatok jó gyakorlatot
adnak az önértékeléshez, amelyek példáival találkozhatnak a kézikönyvben. Mivel az érettségi vizsgára készülőktől az áltlagosnál nagyobb szaktárgyi érdeklődést várhatunk el, ezért számukra szabadon
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felhasználható órakeretben a felsőbb évfolyamokon érettségi vizsgafelkészítő stúdiumok is megszervezhetők, amiket felkészítő kollégáink nyilvánvalóan a részletes és hatályos vizsgakövetelmények ismeretében tervezhetnek meg.
Azoknak a tanulóknak a számára, akik vizuális kultúra tantárgyból érettségi vizsgát kívánnak tenni,
érdemes is ajánlani a kötelező órakereten kívüli felkészülést, hisz nekik nyilvánvalóan magasabb szinten kell elmélyedni a tárgyban, az elvárt készségek fejlesztése pedig időt, figyelmet, személyes kísérést
vár el. A normál vizsgarendben a 12. évfolyam végén vizsgát tervező tanulók számára tehát érdemes
a felkészülést támogató foglalkozással (pl. fakultáció, szakkör) segíteni a vizsgára történő felkészülést.
A vizsgán számonkért ismeretanyag egy része anyagokra, technikákra, műismeretre vagy műelemzésre irányul. Ezek elsajátítását a vizuális kultúra tevékenységrendszere 10. évfolyamig az alkotva befogadás elvének érvényesítésével, a KET műajánlásai alapján támogatja. A felkészüléshez összességében
használjuk a KET-ben ajánlott, továbbá az érettségi vizsga részletes követelményeiben megjelenő műlistákat.
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AJÁNLOTT TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK
a KET fejlesztési feladatainak és ismereteinek
feldolgozásához
Az alkotva befogadás elve mint régóta korszerű módszertani alapelvünk
A kronologikus művészettörténeti oktatási szemlélet helyett (amely gyakran egy-egy korszakra izoláltan
tekint), a vizuális művészet történetére mint esztétikai élményt jelentő tárgyak megfigylésére, elemzésére, öszehasonlítására és az alkotva befogadás elvének teljesítésére alkalmas közegre tekintünk.
A műalkotások vizsgálata történjen önálló kutatómunkával, és teljesedjen ki olyan tevékenységekben megjelenő alkotó formákban, amelyekben átélhetők stiláris, vizuális nyelvi helyzetek, de jelenjen
meg a személyes hozzáállás kifejezése is. Esztétikai tárgyakra irányuló témákat pedig akár két félév viszonylatában is megcélozhatunk. Az alkotva befogadás elvén alapuló feladatokat bemutató következő
fejezetünkben a témákat sajátos művészetelméleti megközelítésből rendszereztük, például természet
(tájkép), humán környezet (csendélet, tárgyak, exteriőr, enteriőr), társadalom (ember és környezet,
ember és ember, individuum).
A tanulóknak szóló feladatok megfogalmazása (a középiskolai gyakorlatban elterjedt) magázódó forma lesz.

Alkotva befogadás elve alapján tervezett feladatok
Tanulási eredmények (NAT)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
• alkotó és befogadó tevékenységei során érti, és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
• a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot,
e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival
együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
• adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
• az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
• alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud;
• a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi
megjelenítéssel is;
• a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít, és következtetéseket fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
• adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges információk
felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, projektmunkát végez;
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• érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit, közlésformáinak azonosságait és különbségeit;
• adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve
az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket;
• a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi;
• alkotó és befogadó tevékenységei során érti, és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
• az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
• alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud;
• adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a társadalmi
reflexiók kiemelésével értelmez;
• képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak is megfelelően;
• saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
• vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék vagy
funkció érdekében újraalkot;
• adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat
újraalkot;
• bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli folyamatokat, történéseket,
cselekményeket különböző eszközök segítségével rögzít;
• tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is
érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
• szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati összefüggéseken alapuló történetet alkot, amelynek részleteit vizuális eszközökkel is magyarázza, bemutatja;
• adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket kiválaszt és adott vizuális feladatmegoldás érdekében megfelelően felhasznál;
• technikai képnél és a számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a
befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
• egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az
együttműködésre törekszik.

Parafrázisok
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, elemzések alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat, kollázs), adott történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl. szabadság, érték, szakralitás,
humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség) változását tükröző vizuális művészeti
megjelenések megértése és mások számára is érthető bemutatása érdekében, mindezt csoportmunkában is.
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Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk, realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl. valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony) kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit is felhasználva
(pl. fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére.
A kiemelt fejlesztési feladatok összehasonlításánál figyeljük meg, hogy az első a meglévő művészettörténeti tudáson alapul, ami nem csak a vizuális kultúra tananyag korábban megvalósított alkotva
befogadó jellegű feladataiból származik, hanem például a történelem tantárgy életmódról, műveltségről szóló tartalmaiból is táplálkozhat. A második fejlesztési feladat pedig a középiskolások számára
könnyebben megérthető és akár önállóan is teljesíthető tevékenységeket jelent. Az alábbi fejezetrészben egy-egy kiragadott példával szeretnénk rövid és viszonylag egyszerű feladatokat bemutatni, míg az
alkotva befogadás elvét feldolgozó további fejezetek hosszabb, bonyolultabb, projektszerű feladatokat
tartalmaznak, amik változatos fejlesztési feladatkapcsolódásokat is bemutatnak. A kézikönyv utolsó
fejezetében két tematikus vázlat közlésével ismét az alkotva befogadás elvét támogatjuk. A két tematikus vázlat magára a tematikus tervezés vagy projekttervezés módszerére hívja fel a figyelmet és mutat
példát.
GÓTIKA MÁSKÉNT
Egyéni munka
Mutassuk (Cloude) Monet: Roueni katedrális című képsorozatát!
• Figyeljék meg a festményeket, majd fogalmazzák meg, melyek az állandóság képi jegyei, és melyek a változó összetevők a képeken!
• Fogalmazzák meg, mi motiválta a festőt abban, hogy ugyanazt az épületet többször lefesse! Mi
határozta meg művészi érdeklődését?
• Keressen fotókat a roueni katedrális épületéről többféle nézetből, és keresse meg Monet nézőpontját! Keresse meg internetes utcakereső alkalmazásban azt a teret, ahol a festő dolgozott, és
utcakép segítségével tekintse meg a helyszín jelenkori állapotát!
• Hasonlítsa össze az utcakereső fotóját Monet sorozatával! A festmények közül keresse ki azt a
színhangulatú képet, ami hasonlít az utcakép legutóbbi fotójának légköri-optikai jellemzőire!
• Keressen komplementer színpárokat egy kiválasztott képen! Fogalmazza meg optikai (fénytani)
ismeretei alapján a színes árnyékok jelenségének feltételezett okát!
Adjuk ki egy jellegzetes gótikus katedrális részletét fénymásolaton, vagy osszuk meg digitálisan a tanulókkal (például zsámbéki öregtemplom, párizsi Notre Dame, Mátyás-templom Schulek Frigyes átépítésével)! Osszuk meg digitálisan a tanulókkal a bemutatott Monet-sorozatot is!
• Válasszon ki egy színhangulatot Monet képei közül, és keverje ki temperából a felhasznált színeket!
• A kapott gótikus épületrészlet megfigyelésével és a választott minta alapján kikevert színekkel
alkosson saját képet az impresszionista stílus inspirációja alapján!
Változat, hasonló előkészítéssel:
Mutassuk még gótikus katedrálisok és a budapesti Parlament képét!
• Gótikus katedrálisok képei alapján fogalmazza meg a budapesti Parlament építőjének szándékát,
koncepcióját az építmény díszítésével kapcsolatban!
• Monet stílusában készítsen parafrázist a budapesti Parlament épületének jól felismerhető részlete alapján! Ne rajzolja elő a formát ceruzával, a formakaraktert Monet ecsetvonásainak megfelelően érzékeltesse!
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Értelmes folytatás színelméleti tartalmakkal:
• Keressen tájképeket (Henri) Matisse munkásságából! A képek alapján fogalmazza meg, hogy mit
értett a művész azon, hogy „tiszta eszközök”! Milyen színeket használ Matisse a táj kifejezésére?
Keressen perspektív térábrázolásra utaló jeleket a képeken!
• Matisse, illetve a fauves színhasználatával fesse meg egy választott, ismert magyar épület részletét!
A feladat változata:
• Keressen tájképeket Rippl-Rónai József és (Henri) Matisse életművéből! Keressen hasonlóságokat
és különbségeket a két művész festményei között! Magyarázza el Rippl-Rónai József kukoricás
festésmódjának jelentőségét! Keressen magyarázatot a hasonló megjelenés eltéréseire! Mennyiben saját program Rippl-Rónai kukoricás stílusa, vagy mennyiben a korra jellemző festőtechnika?
• Kukoricás stílusban fesse meg az iskolaépület egy jellegzetes, mindenki által felismerhető részletét!
PONTOK
Csoportmunka
Mutassunk jellegzetes pointillista festményeket!
• Fogalmazzák meg, milyen kapcsolat lehet az ofszetnyomás, a printerek működése, a digitális kijelzők által megjelenített kép, és a századelő pointillistáinak kísérleti festészete között! Készítsenek prezentációt, amiben magyarázzák az emberi szem tehetetlenségét, és az optikai színkeverés
lehetőségeit!
• Készítsenek csak meghatározott pontmérettel készülő, közös kísérleti festményt az optikai keverés bemutatására! A festmény lehet nonfigurális jellegű is, a lényege az, hogy az összbenyomásból előálló szín eltérjen a felhasznált festékpöttyök eredeti színétől, árnyalatától!
BÚVAL ÉS BÁNATTAL
Egyéni munka
Mutassuk (Pablo) Picasso: Tragédia című festményét!
• (Pablo) Picasso: Tragédia című festményének színhasználatából eredő személyes benyomásai
alapján fessen a kép hangulati asszocióját idéző illusztrációt, szabadon választott vershez, zeneműhöz!
Érdemes elidőzni Picasso: Tragédia című festménye mellett. Beszélgessünk a képi utalások mögött feltételezhető tartalomról (amely még a művészettörténészek számára is talány)! Nézzük meg továbbá
Picasso kék korszakának lehangolt figuráit! Beszélgessünk a képeken látott karakterek alapján a korszak
társadalmi szituációiról, valamint Picasso aktuális élethelyzetéről.
• Milyen vizuális jellemzők eredményezik az elért hangulati hatást? Rekonstruálják térben a képek
szereplőit, mutassák be a mozdulatokat és találjanak ki hasonló figuratív beállításokat! Gondolkodhatnak kétfigurás kompozícióban is, tárgyakkal, környezettel. Készítsenek fotókat a szomorú
beállításokról!
Készítsünk nagyításokat a fotókról és másoljuk le azokat!
• A fotók nagyított fekete-fehér nyomatait fessék át olyan színállásba, amely elmélyíti a lehangoló
jelentést! A kifejezés érdekében a figurán is alkalmazhatnak formai módosításokat.
Ugyanezt próbálják ki otthoni munkában, grafikai program alkalmazásával!
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FESTŐBARÁTOK
Egyéni munka
Mutassuk (Vincent) van Gogh, (Paul) Gauguin, valamint (Claude) Monet és (Eduard) Manet egymásról
festett képeit!
• Fogalmazza meg a festőbarátságok képszerűen látható objektivációi alapján, mennyit adott hozzá
a megjelenítéshez egy-egy festő a saját stílusából, tehát melyek a rá jellemző jegyek! Milyen eszközöket használnak a művészek a portrészerűség erősítése érdekében?
• Válasszon ki egy újabb festőt, akit a festőbarátok mindkét tagja ismerhetett, és keressen róla az interneten képet! A kép alapján készítsen portrét a választott személyről, valamely festő stílusában!
Léteznek és hozzáférhetőek olyan mobilapplikációk, amik megkönnyítik a fotórealisztikus képmásolást.
Ezek használata nagyban motiválhatja az ábrázoló jellegű rajzolásban gyakorlatlan, ezért bizonytalan
kamaszok hasonló jellegű képalkotását.
ÉPPEN, HOGY ÖNARCKÉP
Egyéni munka
Előzetes felkészülés keretében:
• Gyűjtsék össze (Paul) Klee és (Pablo) Picasso önarcképeit!
Rendezzük össze a stiláris változás logikájában és vetítsük le a gyűjteményt!
• Mi lehet a formai változás oka és tekinthető-e ez művészi fejlődésnek? Milyen karaktervonásokat
tartott fontosnak a művész saját arcán, amit mindvégig megőrzött? Hasonlítsák össze a képeket
a művészek fotójával! Van-e olyan motívum, részlet, amely a fotón nem feltűnő, de az absztraháltabb portrén megjelenik? Hogyan teszi láthatóvá a képi stílus az ábrázolt személyiség belső
világát?
• Készítsenek önarcképet a látott stílusok valamelyikének felhasználásával (amelyet egyéniségükhöz közelállónak gondolnak)! Szükség esetén pillantsanak tükörbe! A külső karakterjegyeken túl
vizuális eszközökkel utaljanak a portrén személyiségvonásokra is! Használjanak önállóan választott (a formának, az absztrakciónak leginkább megfelelő) technikát!
FINOMAN METSZETT ARC
Egyéni munka
A német expresszionizmus nemcsak a festészetben mutatott karakteres stílusjegyeket, hanem a grafikus megjelenítésekben is, például a fametszet kontrasztos, energiával teli vizuális nyelvi jellemzői is
megfelelő kifejezési formát kínáltak az irányzat képviselői számára.
Nézzük meg (Emile) Nolde, (Otto) Dix, (Käthe) Kollwitz drámai erejű metszett arcábrázolásait! Beszéljük
meg a technika és a vizuális hatás összefüggéseit, valamint használjuk ki az alkalmat, hogy általában a
sokszorosító grafika változatait, technikai különbségeit megismertessük a tanulókkal! Megvalósítandó
témaként térjünk vissza az önarcképhez, vagy ha ez gátlásokat ébreszt a tanulókban akkor használhatunk arcokról készült fotókat is, amelyek válogatásánál legyen szempont a fény-árnyék hatás erőteljes
megjelenése. (A kontrasztos fotó segíti a metszet megjelenésére emlékeztető tónusredukciót.)
• Másolják le az arcról készült fotó fő vonalait puha ceruzával, pauszpapírra, majd fordítsák a rajzolt felületet a linóleumra! A hátoldalon satírozva „nyomtassák” a ceruzarajzot a műanyagra!
• Határozzák meg a nyomaton negatív (fehér) felületeket és a pozitív (fekete) felületeket! A negatív
felületeket (megfelelő eszközzel) véssék ki! Használjanak tudatos vésési irányokat, például formakövető vonalfelületet képezve! Figyeljenek a főbb karaktervonásokra!
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A metszet nem tesz lehetővé részletező megoldást, a hatás óhatatlanul reduktív, lényegretörő lesz,
ezáltal a kifejezés szinte akaratlanul is megjelenik a készülő munkán.
A szakszerű nyomtatáshoz általában úgynevezett golyósprést használnak, de iskolai körülmények között egyszerű eszközökkel is lehet minőségi nyomatot készíteni.
• Nyomtassák le a metszetet vízbázisú nyomdafesték, henger és kanál segítségével! A hengerrel
festékezett dúcra fektessenek fénymásoló papírt! A papír hátoldalát egyenletesen körkörös mozdulatokkal simítsák át kanállal! Vigyázzanak, hogy a papír nyomtatás közben ne mozduljon el!
(Újabb nyomtatás előtt a linóleumról a maradék festéket le kell törölni.)
A sokszorosításnak ez a módja még napjainkban, a digitális nyomtatás időszakában is élmény. Tapasztalat, hogy egy nyomat készítése után szenvedélyes nyomtatgatás és cserebere veszi kezdetét. A témához
logikusan kapcsolódó ismeretanyag feldolgozását vázlatosan mutatjuk be. Ez esetben az alkotómunka
motiválhatja az ismeretszerzést, és nem fordítva.
Mutassuk be a buddhista kolostorok hagyományos, fa nyomódúccal nyomtatott szent szövegeit! (Képanyag keresésére az alábbi keresőkifejezések bizonyára hasznosak lehetnek: „Dege Sutra-Printing
House”, „Buddhist woodblock printing”.)
• Keressenek kapcsolatot az információtárolás modern megvalósulási módjai és az évezredes tradíció között!
Vagy:
Mutassuk be (Albrecht) Dürer: Apokalipszis fametszetsorozatát!
• Értelmezzék a metszetekben megnyilvánuló emberi munkamennyiséget, a fametszetek készítésének feltételezett céljaival kapcsolatban! Mi volt a metszetek vallástörténeti jelentősége? Hogyan működött a sokszorosított képek világa a középkor végén?
• Mutassák be Gutenberg innovációjának lényegét a fametszetek összefüggésében!
SZÉPSÉG ÉS SZÖRNYETEG
Egyéni munka
Mutassuk be (Sandro) Botticelli: Vénusz születése című képét!
• Készítse el (Sandro) Botticelli: Vénusz születése című képének valamely szabadon választott „izmus” stílusában készült változatát! A munkához keressen információkat, képeket az „izmusokról”!
A szabad, önálló ismeretszerzésre alapított tanulói munkák között bizonyára fogunk találni nagyon időhatékony megoldásokat is (például Kazimir Malevics szuprematista átiratával). A gyűjtés irányát kijelölhetjük például azzal, ha megadjuk a kevéssé ismert vagy kevéssé kedvelt stílusirányzatok elnevezését
(például szuprematizmus, dadaizmus). Így bizonyos irányzatok esetében nehezebben megérthető vizuális megjelenésekre is keresni kell a tanulóknak a magyarázatot: Mit rejt tehát a fekete négyzet? Mi a
geometrikus képek gondolati háttere? Mi az ábrázolás és kifejezés közötti különbség?
MANGAMŰVÉSZET
Egyéni munka
A bevezetőben utaltunk rá, hogy a tanulók egy csoportja, akik valóban szívesen foglalkoznak az alkotással, akik használnak hagyományos technikákat is, gyakran keresnek jól tanulható vizuális stílusokat,
amiket kortársaik is megértenek és elismernek. A sztereotípiákon alapuló megjelenésekért biztosan
nem rajongunk mi pedagógusok (mint ahogyan évtizedeken keresztül harcoltunk a rajzfilmes karakterek gyakori megjelenése ellen is), de bizonyos esetekben (például az aktuális helyzet kultúrtörténeti
megközelítéséből) indokolt lehet a az aktuális trendek felhasználása.
Adjuk ki nyomtatott formában a felső tagozatos KET (5−6. és 7−8. évfolyam) műlistáját!
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• Jelenítsen meg egy A/3-as méretű lapon minél több ismert műalkotást anime vagy manga stílusban! Keressen olyan formát és témát a képhez, ami indokolja a nagyon vegyes művészettörténeti
gyűjtemény megjelenését! Találjon ki olyan történetet a képhez, ami illene egy hasonló stílusban
készített anime kisfilmhez! Írjon forgatókönyvet (vagy annak részletét) egy választott műalkotás
témáját is feldolgozó animéhez!
Változat:
STÍLUSJÁTÉK
Csoportmunka
Nézzük meg együtt a Ruben Brandt, a gyűjtő című animációs filmet!
• Internetes kereséssel a modern művészet (avantgarde, századelő művészete) témában keressenek stiláris elődöket a film karaktereihez! Milyen vizuális inspiráció alapján tervezték a szereplőket? Mi a filmkészítő célja azzal, hogy a szereplők esetében szokatlan emberábrázolást használ?
Hogyan függ össze a természetellenes testrészduplázás a filmbéli hős jellemábrázolásával?
• Válasszanak klasszikus és ismert festményeket a kiosztott műlistáról, olyanokat, amelyekkel nem
foglalkozott a filmkészítő, és rajzolják meg kézzel vagy digitális technikával a filmbe vizuálisan
illeszthető változatát!
A feladat változata, illusztratív céllal:
• Válasszanak ki egy jelenetet egy aktuálisan tanult és ismert drámából, majd néhány képkockában
jelenítsék meg a választott, rövid részletet, a látott film vizuális jegyeit követve!
AZ ÖLTÖZŐ ILLATA
Csoportmunka
• Ismerkedjenek meg a dadaizmus ikonikus tárgyszobraival, például (Marcell) Duchamp: Szökőkút
című művével! A konzekvenciák bemutatása érdekében keressenek egy iskolai életre jellemző
jelenséget, adottságot, amit egy tárgyszoborral jól megjeleníthetnek (például a fiúöltöző átható
szaga Cooper-teszt után, az igazgatóhelyettes cipőjének kopogása az üres folyosón)! Adjanak címet a tárgyszobornak!
(Ezekre a példákra csak az iskola személyes ismeretével, és a tanulókkal való cinkos összekacsintással
lehet motiválni.)
• A csoportok installálják műveiket, majd a többi csoport próbáljon meg jelentést találni hozzájuk!
Ha nem sikerül kitalálni a tárgyszobor hátterét, a cím ismertetésével segítsük az értelmezést!
SZÉP ÁLMOKAT!
Egyéni munka
Mutassunk (Marc) Chagall, (Salvador) Dali munkásságából álomszerű, szürreális jellemzőket hordozó
képeket!
• Érdemes beszélgetnünk az álomszerűség hitelességéről, arról, hogy mennyire látják valós lehetőségnek egy tünékeny álom leltárszerű felidézését. Vita tárgya lehet az is, hogy mennyire alkalmas
a festészeti kifejezés erre, vagy melyik másik médium közvetítheti hitelesebben a témát! Figyelje
meg a képeken, hogy milyen eszközökkel éri el a festő az álmokra, képzeletvilágra utaló hatást!
• Készítse el egy kellemes, vágyott, álomszerű történet képét, azaz egy ál-álomfestményt, hasonló
módon, mint ahogyan a kisgyerekek szokták a vágyaikat bemutató álmaikat elmesélni! Az álomszerű hatás kedvéért borítsa fel a képen a tér-idő, ok-okozat hagyományos összefüggéseit, de
vezető momentumként vizuálisan emeljen ki egy önkényes, személyre szabott szimbólumot!
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Változat:
• Gyűjtsön ismeretet arról, hogy milyen gyakori fóbiák jelennek meg az embereknél (például pók,
kígyó, bezártság)!
• Szürrealista képi eszközökkel készítse el egy választott fóbia rémálomszerű megjelenését!
VÁLTOZÓ NÉZŐPONTOK
Egyéni munka
Készítsünk nagyon hagyományos csendéleti beállítást, a szokásos kedvelt tárgyakkal (például vágódeszkával, csíkos konyharuhával, száraz mákfejekkel, áttetsző üveggel)!
A tanulók úgy üljék körül a beállítást, hogy mindenki jól lássa azt!
• Kezdjenek el dolgozni a beállítás megjelenítésén, majd hárompercenként üljenek két székkel arrébb, és onnan folytassák a látvány alapján történő rajzolást! Használjanak rajztáblát, szenet vagy
puha ceruzát!
Mutassuk (Pablo) Picasso kubista kompozícióit!
• Az elkészült nézőpontegyesítő rajzokat hasonlítsák össze kubista alkotók hasonló elven készített
képeivel! Fogalmazzák meg a kubista stílus jellemzőit!
• Keressék meg Picasso kubista kortársait az interneten! Hasonlítsák össze a talált képek jellemzőit
a saját elképzelés szerint készített képek jellemzőivel! Keressenek és emeljenek ki egyéni megoldásokat, illetve egyeztessék az azonosságokat, a közös stílusjegyeket!
SZÖRNYKORSZAK
Csoportmunka
Adjuk ki nyomtatott formában (Pablo) Picasso: Guernica című képét!
• Aszfaltkréta használatával, nagy méretben próbálják megjeleníteni a képet! Helyezzenek el a
kompozícióban saját, de stílushű további képelemeket, amelyekkel jelen korunk társadalmi, szociális, egészségügyi problémáira reagálnak!

Kortársaink – figurális plasztikus alkotások
A szobrászat alapvetően figuratív műfaj. A fejlesztési feladatokban említett alkotók az emberi figura
tükrében lélektani állapotokról, öntudatról, a világban elfoglalt szociális, nemzeti azonosságról, helyzetről beszélnek. Kifejezési formáik a választott anyaghasználat révén befolyásoltak, mondanivalójuk
olykor rendkívül tömör, lényegretörő.
Tudjuk, hogy a heti óraszám, az eszközök hiánya, a teremrend fenntartása mind-mind határozottan
a nagy kosszal járó plasztikus alkotás ellenében szól, mégis ajánljuk ezt a tevékenységet. Ha nem készül
el a munka, a félkész alkotások hétről-hétre folytathatók, illetve az eredetileg kiadott feladat további
fejlesztési feladatok teljesítése érdekében továbbgondolható. Nem kell minden órán produktumot létrehozni, de változatos összetevőkkel kell gazdagítanunk az alkotási folyamatot.
A 2020-ban kiadott KET egy-egy fejlesztési feladata konkrét vizuális ismeretanyagra is utal. Ebben
az alfejezetben ilyen, plasztikus alkotások motiválását célzó fejlesztési feladatokat állítottunk a középpontba, és erre reagáló projektfeladatokat közlünk. A feladatok eltérő módon adnak lehetőséget másmás fejlesztési feladat érvényesítésére, ezért (ahogyan e módszertani kézikönyvsorozatban tettük), ezután is jelöljük a feladatsorok által lefedett belépő KET fejlesztési feladatokat.
Szervátiusz Tibor tömör drámaisággal, balladai hagvételell megfogalmazott munkái; Schaár Erzsébet
magányos, betonkeménységű figurái és híres emberlelkű szék sorozata; Borsos Miklós lírai ívelt formavilága; vagy Vilt Tibor szikárabb bronzfigurái, közel azonos témákban jó összehasonlítási lehetőséget
kínálnak kifejezés és anyaghasználat terén.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak (Szervátiusz Tibor, Schaár Erzsébet, Borsos
Miklós, Vilt Tibor, Melocco Miklós és Kovács Margit munkái) megismerése anyaghasználat és kifejezés tekintetében. Összefüggések keresése a művészi kifejezés és anyaghasználat kapcsolatában.
Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére, önállóan tervezett anyaghasználattal alkotott plasztikus mű létrehozásával.
MŰVÉSZHÁZASPÁR
Csoportmunka
Vizuális ismeretgyűjtés céljából az alábbi feladatot önálló, otthon végzett kutatómunkaként adjuk ki!
• Készítsenek prezentációt Schaár Erzsébet és Vilt Tibor párhuzamos életrajzából, egy-egy választott alkotás bemutatásával! Mennyiben segíti az alkotómunkát, ha egy művész házaspárként él
együtt egy másik művésszel?
• Hasonlítsák össze a két kiválasztott alkotást forma, anyaghasználat és kifejezési szándék szemszögéből! Emeljék ki a nagyobb eltéréseket, fogalmazzák meg a művek hatását!
A művészházaspár témájában a differenciálás érdekében, egyéni érdeklődésre és megelőző ismeretre
alapozva motiválhatjuk hasonló előadások készítését (például Frida Kahlo és Diego Rivera; Ámos Imre
és Anna Margit; Weöres Sándor és Károlyi Amy). Ez mintát adhat például arra, hogy mennyire szép, ha
valaki tiszta szívvel alkot, bár a vizualitás területén nincs hozzá kellő gyakorlata, vagy arra, hogy a kép
és szöveg egységét a régi időkben kézzel és tollal is meg lehetett teremteni; vagy beszélgetés indulhat
a bennünk élő gyermekről, a kreatív személyiség ismérveiről, párkapcsolatról és annak örömeiről, odaadásról és annak nehézségeiről egyaránt.
ABLAKOK, AJTÓK, SZELLEMEK
Csoportmunka
• Schaár Erzsébet gyakran építészeti elemeket használó műveire reflektálva, gipszöntés technikájával hozzanak létre fal-ablak, vagy egyéb építészeti kapcsolódást bemutató kisméretű plasztikát,
amit a későbbiekben figurális elemekkel is kombinálhatnak!
• Készítsenek rajzos vázlatot az öntés előtt, találják ki, hogy milyen módon lehet a gipszöntést megvalósítani! Milyen öntést-formalakítást segítő megoldásokat tudnak kitalálni? Gondolják végig a
folyékony halmazállapotú anyag viselkedését és formázhatóságát, és ennek tükrében tervezzék
meg az anyaghasználatot!
Érdemes műanyag, viaszosvászon- vagy üvegfelületen agyag- vagy gyurmacsíkokból, kartonpapír és ragasztószalag kombinációjával dolgozni. A modellgipsznél a stukatúrgipsz jóval előbb köt, ennél a munkánál nincs szükség nagyobb stabilitásra, ezért ezzel az anyaggal könyebb a munka. Az öntött elemek
kötésiidejét, továbbá a takarításra szánt időt is kalkuláljuk be a munkaidőbe! A negatív formák öntését
nagyban megkönnyíti, ha például Duplo-, Lego-elemekből készítünk öntőformát (talán maradt egy-két
tanuló kisgyerekkorából ilyen építőanyag). Érdemes a gipszet olyan műanyag edényben keverni, amiből
később a belekötött maradék kipattintható, így minimálisra csökkenthető a koszolás. (Az edényben maradt gipszet soha ne öntsük a lefolyóba, hisz ettől könnyen eldugul!) Az öntőformát hungarocell vágásával és ragasztásával is elképzelhjük, ami nagyobb méretet is lehetővé tesz, de egyrészt költségesebb,
másrészt nehezebben takarítható hulladékot termel.
• Készítsenek Schaár Erzsébet megoldásaitoz hasonlóan arcokat, kezeket agyagból, majd hozzanak
létre kombinált anyaghasználattal kifejező alkotásokat!
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A plasztikák magukért beszélnek, a kész, öntött elemek mérete pedig behatárolja az agyagplasztika
méretét. Ebben a feladatban nem érdemes direkt módon ötleteket adnunk a kifejezési szándék érdekében, hiszen a készülő arcok, kezek, mozdulatok (vagy éppen a mozdulatlanság) amúgy is kifejezésként
fog megjelenni a kisplasztikákban.
A feladat tisztán agyagtömbök vágásával és mintázásával is tervezhető. Ebben az esetben nagyobb
mennyiségű agyagot fogyasztunk, de a produktum homogén lesz. Az agyagtömb vékony dróttal való
vágásakor keletkező véletlenszerű, vagy a mintázásban szerzett gyakorlat hatására az egyre tudatosabb
fakturális hatások létrehozása nagyon motiválja a tanulókat az egyéni kifejezésre.
FÉMÁLARC
Csoportmunka
• Társaik arcát borítsák be több rétegre hajtott alufóliával, és símítsák el annyira, hogy az arc plasztikus részletei láthatóvá váljanak!
• A kapott fényes, gyűrt felületű maszkokat óvatosan ragasszák hűtő- vagy mosógép csomagolására használt kartonfelületre, majd állítsák a térbe! Egyszerű kiegészítő elemek használatával
(például a kartonon vágott nyíláson át, takarásból kinyúló osztálytárs alufóliával vagy kesztyűvel
megváltoztatott keze), készítsenek változatokat Schaár Erzsébet szobrainak parafrázisaként, majd
fotózzák le az elkészült munkákat!
• Tekintsék a kapott fotót illusztrációnak, és írjanak hozzá novellarészletet, verset, drámarészletet!
A nagyon sérülékeny, puha maszk önmagában is erős kifejezést hordoz. Deformálása akár véletlenül,
akár szándékosan, maga is kifejező tulajdonsággal rendelkezik, amit a munkák értelmezésekor jó, ha
kiemelünk.
Egyszínű festékszórással egységesíthetik a tanulók az alkotást, de építhetnek a különböző anyagminőségek használatában rejlő kontrasztok képi kifejező hatására is.
A projekt folytatása új fejlesztési feladat érvényességével:
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, hang,
vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve
adott cél továbbgondolása (pl. rövidfilmek készítése az eltérő szereplők szemszögéből, antireklám/
antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi megjelenések létrehozása érdekében csoportmunkában.
A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és
önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm).
SÉTA A SZOBORPARKBAN
Csoportmunka
A 9. évfolyamra készült tanári kézikönyvben szerepelt ehhez hasonló feladat, de ott animációhoz kötöttük a rokonítható vizuális jelenségeket, tartalmakat. Itt filmnyelvi eszközök és manipulatív megoldások
kerülnek előtérbe, amelyek kiteljesedése, hogy a tanulók értelmezik is a saját munkájukat.
• Készítsenek olyan fotókat, videórészleteket az elkészült alkotásokról, amelyek különleges látásmódban, a valódi méretétől eltérően mutatja be a kisplasztikát! Dolgozzanak különböző megvilágítási effektusokkal, kameramozgással! Felhasználhatnak minden olyan filmes kifejezőeszközt,
amelyek használatában már tapasztalatot szereztek korábban.
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• Beszéljenek csoportban a montázstípusokról, válasszák ki a kisplasztika képi kifejezéséhez leginkább illő montázst! A kész felvételekből vágjanak össze egy kisfilmet, egy perc hosszúságban!
• A filmek bemutatásakor és az azt követő „közönségtalálkozó” alkalmára készüljenek fel előre saját alkotásuk értelmezésével! Számoljanak be arról, hogy az alkotási folyamatban konszenzus
alapján megtalált alapkoncepció milyen változásokon ment keresztül, hogyan formálódott az eredeti gondolat a végleges megoldásig!
DRÓTSZOBOR
Egyéni munka
Mutassuk Vilt Tibor: Gúzsbakötve (szorongás) című alkotását!
• Figyeljék meg a szobrot, és szénnel rajzolják meg a szobor által megjelenített történés előtti vagy
az azt következő állapotot! Nagyobb méretben dolgozzanak! Törekedjenek a lendületes vonalhasználatra!
Mutassunk kortárs balettfilmet, ahol a mozgáskifejezés értelmezése érdekében hívjuk fel a tanulók
figyelmét a dinamikus és a kitartott mozdulatokra egyaránt!
• Figyeljék meg a kifejező mozgást, majd emlékezetből készítsenek szobrot, kötöződrót használatával!
Kötöződrót mellett bármilyen vastagabb kábelmaradék is felhasználható a munkához. A szobrokat stabilizálhatjuk úgy, hogy konzervdobozba öntött gipszbe állítjuk azokat. Ekkor érdemes festékszórással
egyszínűre festeni.
ADY ENDRE ANDEZITBŐL
Csoportmunka
Mutassuk be és adjuk kézbe Nagy László Szervátiusz Tibornak írt versét: Ady Endre andezitből!
Mutassuk a versben említett alkotást!
• Keressenek információkat és beszéljék meg csoportban, milyen anyag az andezit, hol helyezkedik
el a kőzetek, ásványok keménységi sorában! Vitassák meg, hogyan lehet megmunkálni ma a kemény vulkáni követ, és hogyan, milyen eszközökkel lehetett évezredekkel ezelőtt!
• Keressenek képeket az egyiptomi szobrászat témakörében andezitből vagy bazaltból készült alkotásokról!
• Fogalmazzák meg egy egyiptomi alkotás és Szervátiusz Tibor fejszobra alapján a stiláris és az
anyaghasználatból adódó hasonlóságokat!
• Általános iskolai emlékeik alapján fogalmazzák meg a szobrok üzenetét és célközönségét!
• Keressék meg az interneten Szabó Dezső szobrát, amit szintén Szervátiusz Tibor készített!
• Beszéljék meg a talált fotó alapján, hogy milyen anyagból készülhetett a szobor! Hogyan képzelik
a tapintását, a méretét? A szobor alapján milyen személyiségjegyeket lehet tulajdonítani Szabó
Dezsőnek? Keressenek róla információkat, és az olvasottak tükrében értelmezzék a róla készült
portrét! Magyarázzák meg, mit értünk azon, hogy „Az ember negyven év fölött felelős a saját
arcáért…”!
• Öntsenek modellgipszet egy tejfölös vödörbe!
A gipsz kötése után egyszerű eszközökkel faragható a nedvesített gipsztömb (például régi menzai evőkéssel, kanállal, szöggel, csavarhúzóval).
Mutassuk Boldi szobrainak igen leegyszerűsített emberarcait és Borsos Miklós leegyszerűsített, letisztult arcformáit!
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• Gyűjtsenek vizuálisan jól megfogható emberi tulajdonságokat (például naivság, dölyf, keménység, makacsság), válasszanak ki egyet és készítsenek vázlatot a portrészerű kifejezés érdekében!
A vázlatot árnyékolással tegyék plasztikussá, látszódjon a képen, hogy hol kell erőteljesebb faragással dolgozni!
Az előbbi feladatrész szintén irodalmi kapcsolódásra serkenthet bennünket, változatként segíthetjük a
munka folytatását az alábbi részfeladattal:
• Egy kiválasztott, ismert és feldolgozott (tegyük hozzá, remélhetőleg kedvelt) romantikus regény
(például Jókai Mór: Az arany ember) szereplőinek a regényben megformált karaktere alapján
jelenítsék meg az egyik választott szereplőt!
Ezzel a beékelődő lehetőséggel érdekes, kissé abszurd portrékollekció állhat elő, az egyforma tejfölös
pohárba öntött alapok felhasználásával („vödörfejek”).
• A látott szobrok formai megoldásait használva alakítsanak ki faragással kifejező emberi arcot!
Felváltva vegyenek részt a gipszöntvény tartásában, stabilizálásában, faragásában!
Gipszöntésnél fontos természettudományos tartalom lehet a kristályosodás folyamatában bekövetkező melegedés, hőtermelés. Munka közben érdemes ezt a technikai összetevőt is megtapasztalniuk
a tanulóknak, majd önálló kutatómunkában alkothatnak a jelenség okára néhány teóriát az exoterm
kémiai reakciók (lásd kémia KET) területén mint a tantárgyi kapcsolódás egy szokatlan példája. Tarthatnak előadást is társaiknak, további hétköznapi példák és a kapcsolódó kémiai törvényszerűségek
összefüggéseiről.

Absztrakt és/vagy nonfiguratív alkotás
A fejezetben (összhangban a 9. évfolyam tanári kézikönyvében található feladatokkal) arra szeretnénk
néhány példát mutatni, hogy a magas szintű, absztrakt gondolkodásra képes 10. évfolyamos tanulókat
hogyan érdemes szokatlan absztrakt témák kifejezésére motiválni. A feladatok fő fókusza nem művészettörténeti jellegű, kevés alkotva befogadó momentumot hordoz, a lényeg inkább az absztrahált tartalmak feldolgozásán van, amely tartalmak más tantárgy fogalomköréből éppúgy származhatnak, mint
az egyre érettebb fiatalok életét meghatározó, kortárs problémák személyes átgondolásából.
Tudjuk, hogy a közölt feladatok némelyike csak a nagyon jó képességű tanulókat motiválja, de a
pedagógiai munkában a legnagyobb kihívást a végletek kezelése jelenti, így ehhez is szeretnénk segítséget adni. Fontos látnunk, hogy a 10. évfolyam a kötelező óraszám keretei között az utolsó év, amikor
a tanulók vizuális nevelésben részesülnek, ezért mintegy az utolsó lehetőséget kell látnunk arra, hogy a
modern művészet nehezen megfogható, nehezen értelmezhető vonulataihoz is közelebb hozzuk őket.
Fenntartva a természetes kíváncsiságot, ki kell használnunk tehát a lehetőséget, hogy a kortárs üzenetek dekódolására képes generáció szemlélje a modern vagy kortárs alkotásokat, megértse a művészet
felhívó jellegét, így reflektív és pozitív, javító szándékú hozzáállással keresse a művészet által érintett
problémák megoldásait. Fontos, hogy a kor tendenciáira utaló észrevételek ne álljanak meg a kritika
szintjén, hanem a (tanterv szövegében rendre megjelenő) mérlegelő szemlélet alapján lássanak rá egyegy probléma egészére (legyen az például társadalmi, fenntarthatósági, ökológiai, etikai jellegű), így az
erre alkalmas témák esetében a problémafelvetéshez megoldási javaslat is társuljon.
A fejezet néhány feladata kifejezetten tantárgyközi jelleget hordoz, amivel az a célunk, hogy a tanulók az alkotómunkában találkozzanak a modern művészet tágan értelmezett témakeresésével, hogy
képesek legyenek az absztrakcióra és az átélésre.
Tanulási eredmények (NAT)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
• alkotó- és befogadó tevékenységei során érti, és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
• az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
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• alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud;
• adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a társadalmi
reflexiók kiemelésével értelmez;
• képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak is megfelelően.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos ismeretek által
megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel.
Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére, önállóan tervezett anyaghasználattal alkotott plasztikus mű létrehozásával.
REJTELMEK
Csoportmunka
Előzetesen kiadott gyűjtőmunka:
• Gyűjtsenek kicsorbult és ép kavicsokat, olyan eltérő formakarakterű apró tárgyakat, eszközöket
(például ruhacsipesz, törött csésze, szög, rugó, legókocka), amelyek nyomata jellemző plasztikus
formát eredményez!
• Nyújtott agyaglapon, kb. 15x15 cm méretben a csoport által gyűjtött apró tárgyak agyagba nyomkodásával jelenítsenek meg egy valós, a csoporttagok által ismert iskolai, osztályközösséget érintő konfliktust!
• Az agyaglapot vegyék körbe kartonszalaggal, vagy építsenek köré kerítést agyaghurkákból, majd
öntsék ki modellgipsszel!
• Az alkotásokat rendezzék egy közös kompozícióba! Keressenek vizuális vagy tartalmi hasonlóságokat az öntött gipszreliefek között!
• Figyeljék meg mások munkáját, és adjanak tanácsot egymásnak egy-egy felismert konfliktus kapcsán! Ne nevesítsék és ne konkretizálják a felismert szituációkat, pusztán empatikus tanácsokat
fogalmazzanak meg egymás számára! (Kezdjék úgy a mondatot: Én ebben a helyzetben ezt tenném…!)
SZÍNES NÉGYZETEK
Csoportmunka
A matematikatörténetben egészen a XX. századig megoldatlan probléma volt a „négyzet négyzetesítése” vagy „tökéletes négyzet”, illetve színes négyzetek néven ismert feladvány („Squaring the square”).
• Kísérletezzenek rajzi vázlat készítésével, hogy hány eltérő, egész számmal kifejezett oldalhos�szúságú négyzettel lehet kitölteni egy 120x120 cm-es négyzetet úgy, hogy se téglalap vagy más
egyéb síkforma, se ismétlődő négyzet ne keletkezzék!
Érdemes a feladatot nagymértékű differenciálással kiadnunk, és időt hagyni arra, hogy vezető matematikai és informatikai zsenik is próbálgatásos-számolós-egyenletépítős megoldásokkal kezdjenek neki a
látszólag geometriai, de erősen algebrai tartalmakra vezető feladatnak.
• Ha nem vezetett sikerre az önálló, saját megoldás, keressenek megoldásokat az interneten, és
választott léptékben készítsék el a megoldást kartonpapírelemek méretre vágásával!
• Különböző vastagságú nyújtott agyaglapra másoljuk át a négyzeteket!
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(Az ismert megoldások 50−100 elemet használnak, így valószínűleg teljes osztálymunkaként folytatódhat a feladat.)
• A négyzetek oldalhosszúsága alapján egyezzenek meg felületképzési szabályban, ami az egymással oszthatóság szempontból összefüggő négyzetek összetartozását vizuálisan jól mutatja (például a 12, 2, 4, 3, 6 grafikusan megjelenített összetartozása)! A felületeket bármilyen nyomhagyással (például bekarcolással, pecsételéssel, vágással) is elkészíthetik. Jelentést kaphat a vastagság
(például az egyes elemek készülhetnek akár négyzetalapú hasábként is).
A kész négyzeteket (vagy testeket) száradás és égetés után murális alkotásként is felhasználhatjuk. Alkalmas a mű arra is, hogy egy egész osztály maradandó nyomot hagyjon maga után, aminek a „titka”
főként az övék. Mint geometrikus formával, változatos felülettel, térbehelyezéssel dolgozó absztrakt
alkotás, kíváncsiságot kelt az iskola tanulóközösségében, elemzés tárgya lehet, a kisebb évfolyamok
kereshetik a rendszert a kompozícióban, megfejthetik mint egy rejtvényt, egyszóval mint absztrakt alkotás vizuálisan kódolt tartalmak dekódolására késztethet.
MONDRIAN KOMPOZÍCIÓI
Csoportmunka
Adjunk ki jellegzetes, négyszögekre komponált Mondrian-képeket fénymásolat formájában!
• Alkossanak fogalomtérképet arról, hogy milyen úton lenne érdemes a képek értelmezéséhez elindulnunk! Szemléltessék vizuális eszközökkel a felvetett gondolatok irányait, beszéljék meg a
lehetséges továbbhaladást!
• Tekintsék vizuálisan megjelenített matematikai rejtvénynek a munkákat (például területek, oldalhosszúságok, arányok, aranymetszés, metsző egyenesek, kitérő egyenesek megfigyelésével), és
próbáljanak meg matematikai magyarázatokat alkotni a képekhez! A matematikai fogalmak mellé társítsanak emberi, társadalmi analógiákat is, azaz próbálják értelmezni, hogy a matematikai
ötleteket hogyan lehet az emberre vetítve értelmezni!
• Beszéljék meg, hogy ezt a korlátozott megfejtési kísérletet mint módszert, mennyire látják elfogadhatónak a képek értelmezéséhez. Mi az a pont, ahol már belemagyarázásnak tekinthető a
megállapítás?
A csoportok beszámolói mellé mutassuk az eredeti, színes megoldásokat is!
• Keressenek választ arra, hogy eddigi megfejtéseik hogyan változnak a színek megjelenésével!
Mutassuk (Paul) Klee színtani vázlatait, árnyalatokra, tériségre vonatkoztatható kísérleteit!
• Készítsenek csoportban egy hasonló alkotást, amelyben a két művész gondolatvilágát összhangba tudják hozni!
• Készítsenek egy titkos kódot a megjeleníteni kívánt tartalmakhoz, majd a képek bemutatásánál
vessék össze más csoportok megfejtési kísérleteivel!
NÉGYSZÍN-TÉTEL, FEKETÉN-FEHÉREN
Csoportmunka
• Keressenek információkat a négyszín-tétel és a négyszínsejtés matematikai tartalmáról, megoldására tett kísérletekről!
• Készítsenek olyan absztrakt fogalmakból álló listát, amelyek szemléltetésére a jelenség alkalmas
lehet! Földrajzi, gazdasági jelenségeket egyaránt vegyenek figyelembe! Használjanak színszimbólum-megfeleltetéseket!
• Készítenek linómetszés technikájával magára a matematikai tételre reflektáló alkotást, ahol a
különböző színeket különböző grafikai felületek következetes alkalmazásával érik el!
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Természetesen a linómetszés technikája helyett alkalmazhatunk egyéb technikát (például golyóstollal,
filctoll), de nagyobb élmény lehet igazi „férfias”, erőkifejtést, figyelmet, kockázatvállalást igénylő technikával dolgozni.
SZINOID KRUMPLI
Egyéni munka
• Megelőző fénytani, optikai ismeretei alapján és önálló ismeretszerzéssel tanulmányozza a coloroid, vagy szinoid színrendszert!
• Az ismeretanyag bemutatásához festett vagy színes újságokból kivágott papírszeletkék felhasználásával alakítson ki egy formájából adódóan máshogyan kinéző alakzatot egy krumpli átalakításával! (Például gombostűvel tűzhetik az apró, színes papírokat a krumpli felületére.)
• Kiállítás formájában ismerkedjenek egymás megoldásaival, és személyes beszélgetés keretében
fogalmazzák meg a technikával kapcsolatos megélt nehézségeiket!
Valószínűleg szükség van a feladatban tanári segítségre, hiszen nem mindenki érti meg elsőre a színmodellt.
E feladatok sorába illeszkedik további két (a későbbiek során szereplő) feladat, a Súlypont és a Törékeny
egyensúly című feladatok, amelyeket az Egyensúlyban című tematikus terv leírásában olvashatnak.
Az utolsó itt közölt példa nagyban épít a valóságára, a mindennapok történéseire, eseményeire. Konkrét példák jelennek meg benne általánosított köntösben, szabályszerűen előállított térábrázolási rendszerben, ami játékos változatot kínál a felső tagozaton elsajátított ábrázológeometriai tartalmak felidézésére és alkalmazására.
SAKK-MATT
Egyéni munka
Elevenítsük fel a két iránypontos perspektíva alapvető szerkesztési szabályainak ismereteit!
• A két iránypontos perspektíva rendszerében jelenítsenek meg egy sakktáblát vagy annak részletét!
• Pusztán a sakk hierarchikus rendszerének és színmegoldásainak szabad használatával jelenítsenek meg egy aktuális társadalmi problémát, a közbeszédet jelenleg foglalkoztató történést, jelenséget vagy egy vihart kavart hírt! A kép konkrét témáját tartsák titokban!
A képeket állítsuk ki, beszélgessünk róluk, értelmezzük, figyeljük meg a témák eloszlását, és számszerűleg is öszegezzük a felvetett témák gyakoriságát!

Mozgókép- és médiatartalmakra vezető feladatok
Tanulási eredmények (NAT)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
• a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi;
• alkotó és befogadó tevékenységei során érti, és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
• a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot,
e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival
együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
• adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
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• adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges információk
felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, projektmunkát végez;
• megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat;
• különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés
szempontjából elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
• bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli folyamatokat, történéseket,
cselekményeket különböző eszközök segítségével rögzít;
• tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is
érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
• valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet
felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
• szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati összefüggéseken alapuló történetet alkot, amelynek részleteit vizuális eszközökkel is magyarázza, bemutatja;
• adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket kiválaszt és adott vizuális feladatmegoldás érdekében megfelelően felhasznál;
• technikai képnél és a számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a
befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
• egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az
együttműködésre törekszik.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, hang,
vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve
adott cél továbbgondolása (pl. rövidfilmek készítése az eltérő szereplők szemszögéből, antireklám/
antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi megjelenések létrehozása érdekében csoportmunkában.
A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és
önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm).
A témakör két fejlesztési feladatot is összekapcsol, egyrészt mert a filmnyelv mindkettőnek kifejező
eszköze lehet, másrészt ezt a szűkösnek mondható időkeret is indokolttá teszi.
SZEREPLŐI NÉZŐPONTOK
Csoportmunka
A szereplői elbeszélő nézőpont szintén jelentésváltoztató eszköz, és meghatározza a látott valóság igazságtartalmát. Klasszikus példa Akira Kuroszava: A vihar kapujában című filmje. Ha erre lehetőség adódik, nézzük meg együtt a filmet! Erre jó alkalom lehet egy-egy helyettesítés az adott osztályban, de
otthoni feladatként is megjelenhet, előkészítve az iskolai témát.
• Osztályszintű beszélgetőkörben tekintsék át az iskolaév iskolán, osztályon belüli főbb eseményeit, történéseit, és 2-3 kiválasztott momentummal dolgozzanak tovább, amelyek érdemesek arra,
hogy híranyag is legyen az eseményekből!
• Készítsenek híranyagot a kiválasztott eseményből! Ugyanazon a híranyagon dolgozzon párhuzamosan több csoport is! Csoportonként szólaltassanak meg más-más személyeket az eseményekkel kapcsolatban! Ki hogyan látja az eseményeket? Kinek van igaza?
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• Készítsenek filmfelvételeket a különböző nézőpontokról dokumentumszerűen! Válasszák ki a megfelelő riportalanyokat, fogalmazzák meg az irányított kérdéseket és a riporter/műsorvezető kommentjeit! Hasonlítsák össze egymás riportjait, beszámolóit az eseményekről! Milyen eltéréseket
tapasztalnak? Mennyiben változik az információ? Befolyásolja-e az információ tartalmát a kérdező?
• Az azonos történet alapján rekonstruálják filmmel, fotóval vagy rajzzal a választott személy által elbeszélt történés lényeges pillanatait, mintha dokumentumfilm bevágása lenne! A történést
megjelenítő szereplők legyenek ugyanazok a különböző csoportok esetében!
A HELYSÉG KALAPÁCSA
Csoportmunka
A feladat Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című művének ismeretére épít, ami része a 10. osztályos
kötelező tananyagnak (lásd magyar irodalom KET).
Tapasztalatunk szerint a nagyon is szerethető művet az irodalomórákon ritkán kezelik motivációs hatásának teljes kihasználásával. Talán a feladat kapcsán hozzájárulhatunk egy komplexebb, egyben elfogadóbb Petőfi-kép kialakításához is.
• Keressenek a szövegben olyan képileg könnyen visszaadható lehetőségeket, amiket egyszerű filmes kifejezőeszközök segítségével szöveg nélül is jól meg tudnak mutatni!
• Keressenek olyan részeket is a szövegben, amelyek a képi részletek bemutatásával is felismerhetők, értelmezhetők lesznek, azaz lehetőséget teremtenek a változatos képkivágásokra!
• Készítsenek rajzos storyboardot, amelyben megjelenítik a kiválasztott részletek képi feldolgozását és az eredeti szöveget egyaránt!
• Készítsenek rövid álló- vagy mozgóképeket a tervezettnek megfelelően, majd videoszerkesztő
applikáció használatával szerkesszék rövidfilmmé a snitteket, állóképeket!
Változat:
VILLÁMLÓ SZEMEK
Csoportmunka
A feladat előkészítése azonos az előző feladatéval.
Mutassunk kiemelt, premier- vagy superplánban megjelenő tekinteteket westernfilmekből (de Franco
Nero Honfoglalás című filmben nyújtott alakítása is jól reprezentálja a felhasználni kívánt filmes sablont).
• Válasszanak ki egy összefüggő cselekménysort A helység kalapácsa című műből! Fotózzanak a
kiválasztott jelenetet jól kifejező szempárokat, és dolgozzák fel kizárólag szempárokat mutató
állóképekkel a jelenetet!
• Találjanak megoldást arra, hogyan tudják majd felhasználni az egymáshoz nagyon hasonló (miniatűr bélyegképen nehezen megkülönböztethető) nyersanyagot!
• Az elkészült képeket rendezzék prezentációba, és állítsák be a diák lejátszásához megfelelő időzítést is! Éljenek a képváltások beépített lehetőségeivel, válasszanak a tartalomnak megfelelő vagy
a sokszori használat miatt adekvátnak tűnő lehetőségek között!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése).
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MONTÁZS KÉPKOCKÁKKAL
Csoportmunka
Az egyik legkülönlegesebb filmes eszköz a montázs, amely sűrített kifejezési lehetőség. Történetiségére
létezik néhány klasszikus konkrét filmes példa (Eisenstein: Patyomkin páncélos, Zinnemann: Délidő), de
a magyar filmművészetben is kiváló példákat mutathatunk (Huszárik Zoltán: Szindbád, Makk Károly:
Szerelem).
A filmes példák rövid bemutatása mellett érdemes képzőművészeti párhuzamokat is gyűjteni (például
Vajda Lajos, Bálint Endre), hogy bemutassuk a montázselv mozgóképi működését és a montázs képzőművészeti megjelenéseit. Az említett filmekben elsősorban hangulati hatásként jelenik meg a montázs, a néző asszociációira építve.
Filmes montázst imitálhatnak a tanulók képsorozattal is.
• Hozott, gyűjtött képekből rendezzenek olyan képsorozatot, amely összeolvasva sűrített, hangulati jelentést hordoz! Adjanak címet a saját alkotásnak!
A feladat megoldható otthoni munkaként is a filmes és képzőművészeti montázsok elemzése után:
• Adott fogalmakhoz (például csend, rohanás, várakozás) keressenek motívumokat a környezetükben,
és hozzanak létre képsorozatot a fogalom kifejezésére! Ügyeljenek a képkivágásra, a képformátumra!
A választott képek egyszerű szerkesztőprogramokban manipulálhatóak (pélául szín, grafikai effekt hozzáadásával). Prezentációban vetítsék le a képsorozatokat, amelyek mellé zenei aláfestést is alkalmazhatnak.
FLASHBACK AZ OSZTÁLYBAN
Csoportmunka
Alapvetően minden filmben megjelenő jelenetváltás montázsnak tekinthető. A változó helyszíneket
ugyanakkor ismétlődő motívumok, szereplők kötik össze.
• Találjanak ki egy iskolán belüli történetet, melynek egyes jelenetei az iskola más-más pontján
zajlanak (például folyosó, terem, szertár, udvar)! Írjanak és rajzoljanak a kitalált történethez forgatókönyvet csoportokban!
• Használják a párhuzamos montázs technikáját a történésben (például ketten beszélgetnek az
adott eseményről, miközben egy más térben egy másik csoport is ugyanazt a témát tárgyalja)!
• Használják a flashbacktechnikát, vagyis az elbeszélésben szerepeljen egy visszatekintő jelenet,
azaz a téma, amiről beszélgetnek, jelenjen meg néhány pillanatra, más képi eszközökkel, múltbeli eseményként! (Például beszélgetés a múlt órai dolgozatírás eseményeiről, amikor néhányan
ügyesen puskáztak.)
FILMPLAKÁT FILM HELYETT
Csoportmunka
• Készítsenek montázselvet tükröző plakátot választott film karaktereivel, helyszíneivel!
Ha a montázs filmben betöltött sűrítő, hangulati és asszociációkra építő szerepéről volt szó, akkor nem
mehetünk el annak síkképi megvalósítása mellett sem. A mozifilmek bemutatásához kötődő jelenség a
filmplakát, amely önmagában is gyakran ennek a képi kifejezésnek a példája.
• Gyűjtsenek kedvenc filmélményük alapján képeket szereplőkről, jellemző helyszínekről és tárgyakról (mindez történhet digitális formában is)!
Az órán elemezzünk klasszikus és kortárs montázsokat a képi hatás (kiemelés és kompozíció) szempontjából!
• Elemezzenek tartalom és forma szempontjából montázsmódszerrel készült filmplakátokat!
• Képszerkesztő programmal (otthon) hozzanak létre kompozíciókat, filmplakátot, amelyet a következő órán vetítve bemutatnak!
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A fentiek manuális megoldása is eredményt hozhat (megfelelő előkészületekkel).
• Készítsenek fiktív filmes témához montázsjellegű plakátot!
A munka kezdődhet egyszerű képvadászattal (újságokból), hiszen a keresgélőfolyamat közben ébrednek a témával kapcsolatos asszociációk. A kompozíció itt is feleljen meg a képi hatás követelményeinek
(például irányok, ritmusok, kiemelés), továbbá a címadás, betűtípus-választás és elhelyezés is kötelező
eleme a feladat megoldásának.
A következő feladatban megjelenített fejlesztési feladat inkább 9. osztályra látszott megfelelőbbnek, itt
mégis utalunk rá, amit azért is tehetünk meg, mert a kerettantervek két évfolyamra fogalmazzák meg a
fejlesztési feladatok rendszerét, amelyek némelyike mindkét évfolyamon megjelenhet.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) felhasználásával
változatos célokat következetesen szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip, adott vers inspirálta filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és a produktum közös értelmezése, értékelése.
MODERN IDŐK RÉGEN ÉS MOST
Csoportmunka
A téma felelevenítheti a korábbi évek filmes témáit, a fimtörténetben mutatkozó fejlődés tükrében.
Például a Modern idők című Chaplin-film, bár 1936-ban készült, aktuális problémát mutat be, mint
az iparosodás nyomán jelentkező társadalmi problémákat (felgyorsult élet, túlfogyasztás, társadalmi
feszültségek), amely napjainkra teljesedett ki igazán.
A film gyárban játszódó jelenete, a futószalag diktálta felpörgetett élethelyzet más jelenetekben is vis�szaköszön (például táncjelenet, utcai jelenet).
Nézzük meg a film említett jeleneteit! Készítsük el az ikonikus futószalag-, gyárimunka-jelenet animációs parafrázisát korunkra vetítve!
• Gyűjtsenek képeket, amelyek a technokrata társadalom motívumai, szimnólumai lehetnek (például tárgyak, gépek, épületek)! Keressenek zenei hátteret a felgyorsult élet kifejezéséhez! Használhatják az eredeti, ideillő filmzenét is, amely ebben az esetben jól kiegészíti a képi megjelenést.
• Keressenek képeket a film beállításairól, a főszereplőről és használják fel Chaplin filmbeli figuráját
a készülő montázsfilmhez!
A technikai kivitelezés szemléleti előkészítéséhez és a választott műfaj vizuális nyelvi lehetőségeinek
megismeréséhez nézzük meg Reisenbüchler Sándor montázsfilmjeit (például Isten veled, kis sziget − ez
utóbbi témájában is közelít a kiadott feladathoz).
• Figyeljék meg a képi mozgás és zenei ütem kapcsolatát, valamint azokat az egyszerű eszközöket,
amelyeket a kameramozgással és vágással lehet elérni! Ezeket tudják majd használni a saját film
készítésénél.
• Készítsenek néhány perces montázsfilmet csoportmunkában a gyűjtött képek és Chaplin figurája
felhasználásával, mozgatásával vagy kameramozgásokkal! Az animációs film fejezze ki a túlzott
iparosodást, a felgyorsult életet, esetleg a természet és a technokrata civilizáció küzdelmét!
BESZÉD NÉLKÜL ÉRTEM
Csoportmunka
A téma kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (KET), kommunikáció, nonverbalitás, gesztusok és viselkedés, gesztusok és kultúrkörök tananyagtartalmához is.
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Ha láttuk Chaplin filmjét, nehéz elmenni a kor filmművészetét (némafilm) jellemző mozzanatban megjelenő vizuális nevelési lehetőség mellett. A gesztusokban és mozdulatokban megjelenő felfokozott
előadásmód a némafilm megértésének alapfeltétele. Valószínű, hogy a korabeli néző olyannyira hozzá
volt szokva a beszéd nélküli látványhoz, hogy a látvány alapján és a rövid feliratok segítségével szinte
szinkronizálta önmaga számára a jelenetet, így értelmezve a történetet. (Amikor ezek a sorok íródnak,
kissé hasonló helyzetben vagyunk, amikor szájmaszkkal eltakarva az arcunkat, egyéb gesztusokból is
próbáljuk egymást megérteni.) Másrészt a gesztusokra épülő vizuális feladatnak a szűk tantárgyi témán
túlmutató pedagógiai, személyiségfejlesztő szerepe is van. Odafigyelés egymásra, egymás megismerése, szándékainak felismerése, vagy úgy is mondhatnánk, empátiafejlesztés − mint a közösségi élet
alapfeltétele.
Nézzük meg a filmet, és csoportmunkában, hanggal rekonstruáljunk egy-egy jelenetet!
• Válasszanak ki egy jellegzetes párbeszédes jelenetet, írják meg a feltételezett szöveget hozzá és
játsszák is el azt!
Természetesen nehéz megállni, hogy ne próbáljuk ki a történetet félremagyarázó gesztusokkal, arcjátékkal, ami új jelentéseket ad a jelenetnek, így a feladat folytatása lehet. Ez egyben a humor, komikum
forrásaként is működik.
• Találjanak ki olyan párbeszédet a látottak alapján, amely ugyan logikusan épít a látott színészi
játékra, de az esemény jelentésétől eltér!
A tapasztalatokat alkalmazzuk önálló dramatikus tevékenységként is!
• Találjanak ki gesztusokban megnyilvánuló párbeszédes jelenetet csoportban!
Adják elő, és a másik csoport tanulói találgassák, szinkronizálják a látottakat!
• Készítsenek fotódokumentációt a legfontosabb lépésekről különböző nézőpontokból és változatos képkivágással, majd szerkesszenek össze egy olyan képsorozatot, amelyet képkockánként
grafikailag manipulálva (például szövegfolttal, indulatokat kifejező jelekkel, színekkel) fotós képregénnyé tudnak összeállítani!
• Készítsék el digitális technikával a fotóból alkotott képregényt!
• Keressenek napjainkra megszokott, sablonosodott megoldásokkal készített mémeket a közösségi
médiában!
• Mutassák meg társaiknak, és spontán értékeljék őket!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív szuperhős bemutatása különböző vizuális eszközökkel, szelfikészítés különböző kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák gyűjtése különböző szempontok
szerint, vlog készítése szokatlan/abszurd témában), a személyes célok következetes alkalmazása
érdekében (pl. profilkészítés, kreatív „instasztori” készítése).
Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért kiselőadás) a szakszerű
kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása,
tervezett felhasználása, csoportmunkában is.
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CHAPLIN, A KISEMBER ÉS A TÖBBIEK MINT SZTÁRJELENSÉG
Csoportmunka
• Foglalják össze a film alapján Chaplin filmbeli figurájának jellemzőit, közkedveltségének okait!
Mi az oka, hogy esetlensége ellenére ikonikus figurává vált? Miért tetszett a kor nézőjének, és
hogyan tekintünk ma rá? Ismerünk-e hasonló karaktert a mai filmművészetben?
• Milyen vizuális jegyek alapján tekinthető Chaplin egyedinek és általánosnak egyszerre? Készítsenek az egyedi és az általános jegyek bemutatására alkalmas vizuális megjelenést! (Ne csak
az öltözékére gondoljunk!) Chaplin a mai értelemben is sztárnak tekinthető? Miben különbözik
korunk sztárnak mondható figuráitól? Egyáltalán ki a sztár, és vannak-e esztétikai értékek a jelenségen belül?
• Készítsenek prezentációt csoportban Chaplinről, választott cím alapján! Használjanak képsorozatot, filmrészletet! A képek szemléltessék filmbeli karakterét, egyediségét!
Itt a csoportok különböző területeket vállalhatnak a figura feldolgozásával kapcsolatban (például Chaplin, a színész élete, Chaplin öltözéke, megjelenése, gesztusai, mozgása a szerepekben, a legfontosabb
filmek és azok tartalma, más filmes jelenségek korabeli rendezőktől, a kor filmes technikája, a kor nagy
társadalmi eseményei).
• Keressenek napjaink filmjeire jellemző sztárokat, és velük összefonódó szerepeik, megjelenésük,
esetleg életük alapján jellemezzék karakterüket!
• Szerkesszék össze a válogatást egy prezentációba, és tegyenek összehasonlításokat közöttük! Milyen karakterjegyekkel, attribútumokkal jellemezhetők a kiválasztott figurák? (Miről ismerjük fel
például a 007-est, Indiana Jonest?) Mit jelent a beskatulyázás fogalma?
Érdekes párhuzamokat lehet találni egyes szerepkörök ismétlődő karaktereihez, mint például a kor
„végzet asszonyai”, kalandhősei, hősszerelmesei.
A feladatkiadást változtathatjuk egy korszakonként felbukkanó filmes karakter vizsgálatára is:
• Válasszanak ki egy többször megfilmesített karaktert (például Zorro figurája), és néhány évtizedes eltéréssel forgatott különböző filmes megjelenések alapján mutassák be a karakter változó,
illetve állandó jegyeit!
• Mutassák be a film készülésének korszakát, a nyilvánvalóan jelenkori megjelenések kapcsán végezzenek kutatómunkát a karakterek megfilmesítésének társadalmi elvárásaival kapcsolatban
(például a Ben Hur 1956-ban forgatott változata és áthallásai, a Zorro hatvanas években forgatott
változatában az erőszak és annak képi megmutatása)!
• Kutassák fel az elmúlt évszázad nagy filmsztárjait, és tegyenek megállapításokat a változás és/
vagy állandóság okaira (például kor, stílus, divat szempontjából)!
Tárjuk fel a sztárjelenség lényegét, és állítsunk fel értékrendeket! Ki az, aki valóban kiérdemli a sztár
jelzőt annak progresszív tartalmával, és hol találkozhatunk felszínes bulvártartalmakkal?
• „Alkossanak meg” egy sztárt csoportmunkában! Gyűjtsék össze és szemléltessék azt a tárgyi világot, amely körbeveszi őt!
• Eddigi tapasztalataik alapján írjanak jellegzetes bulvárcikket a kitalált figura életmódjával kapcsolatban, amelyet fotóval, képpel illusztrálják is! Az újságcikk utaljon azokra a társadalmi elvárásokra, szükségletekre, amit a sztár képes megtestesíteni!
A feladat alkotva befogadó jellegű változata:
MARILYN MONROE
Csoportmunka
Mutassuk Andy Warhol: Marilyn Monroe és Campbell’s-leveskonzervek szitanyomatait!

30

• Figyeljék meg az alkotást, és a Campbell’s-leveskonzervekkel kapcsolatban fogalmazzák meg a
pop-art alkotó állásfoglalását a sztárjelenségről!
• Beszéljenek azokról a vizuális jegyekről, amikből le tudjuk olvasni az alkotói szándékot! Miért
többszörözi meg az amúgy ismert portrét a művész? Milyen hatást ér el azzal, hogy természetellenes színhangulatban mutatja a képet?
• A leveskonzerv felmagasztosulását hogyan látjuk Warhol képsorozatán? Mi a kapcsolat az amerikai életmód, a fogyasztás és a sztárkultusz között?
• Készítsék el Marilyn antiportréját a Warholra jellemző négyes szitanyomat stílusában! Kézzel,
tussal festett arcképet alakítsanak át digitális technikával, arra alkalmas mobilapplikáció vagy
képszerkesztő szoftver hue and saturation beállítási lehetőségével!
• Beszéljék meg mai világunk Campbell’s -levesét is! Van-e olyan ikonikus jellemző a fogyasztásunkban, ami jelképévé válhat a tömegtermelésnek, olcsó civilizációs megoldásoknak?
Változat a sztárjelenség feldolgozására:
Pár évtizeddel ezelőtt a gyermekkkort a Tarzan-képregények színesítették, illetve a képregényhősök
történeteinek filmes adaptációi még nemigen léteztek. Ma, a Marvel-univerzum idejében kevésbé
gondolunk arra, hogy a szuperhősök utáni sóvárgás mögött a valósággal kapcsolatos elégedetlenségek
húzódnak. (Hiszen magát a szuperhős figuráját − például Batman, Tarzan, Amerika kapitány − a nagy
gazdasági válság és a II. világháború nyomasztó évei szülték, mint csalóka fényt a sötétségben.) Ma már
szuperhős-koloniákról beszélhetünk, akik csapatokba verődve segítik az emberiséget, mintha egy már
nem is lenne elég a gonosz elleni harcban.
Persze a tárgyalt korosztály bizonyára izgalommal vegyes derűvel szemléli őket, és figyelmünk leginkább a tökéletes képillúzióra terelődik. Mivel hőseink élete akciódús, ennek megfelelő öltözékkel és
meghatározott szimbólumvilággal rendelkeznek, amely mögött személyes mítoszok rejtőznek (például
Superman, Batman). A külsőség tehát nem elég, élettörténetet is adni kell a hősnek, hogy cselekedetei
indokoltak, személye emberközeli, akár esendő is legyen. Hiszen közülünk való, együtt érez velünk.
Mindezekre most azért tértünk ki, mert nem elég csak a külső általános vonásokkal foglalkozni (bár ez
kielégítheti egy ifjabb korosztály esztétikai igényeit), most a jelenség teljes holdudvarát feltárhatjuk.
Hőseink gyakran kétarcú életet élnek (például Batman gazdag gyártulajdonos, Superman egy szerkesztőségben dolgozik, Pókember középiskolás). Az adott korosztály ráadásul többnyire nem film formájában találkozik mindezekkel a szereplőkkel, hanem a virtuális valóságban, digitális játékkörnyezetben.
A játékkészítők professzionális módon már régen feldolgozták és felhasználták azokat a tartalmakat,
amiknek a felfedezését itt mi alkotva befogadó módon szeretnénk tanulói tevékenységként segíteni, de
néhány ötletet mégis hozunk.
SZUPERHŐS
Csoportmunka
• Teremtsenek szuperhőst hétköznapi figurákból! Készítsenek fotókat István bácsiról (az iskola portásáról) vagy Margit néniről (a konyhásról) vagy az igazgatóhelyettesről (miután aláírattak vele
egy adatkezelési nyilatkozatot)!
Ha ez nem sikerülne, az osztálytársak is szóba jöhetnek, bár ez a múltjukat tekintve nem annyira változatos.
• Tervezzenek ruházatot, környezetet, ahol a kitalált szuperhős él és tevékenykedik, és alkossák
meg a személyiség múltját, személyes mítoszát! Állításaikat támasszák alá álhírekkel! Történhet
ez rajzzal vagy montázzsal is. A jelenséghez egyszerű animációs eszközökkel, hangalámondással,
profilt vagy akár fiktív trailert készíthetnek. Gondolják tehát át azt a komplex hatásrendszert,
amellyel felépíthetik, hitelesíthetik a megteremtett személyiséget!
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Ha a szereplők az osztályközösségből kerülnek ki, a tervezésen túl egyszerű jelmezeket is készíthetnek
(például papírból), túlzó módon imitálva a szuperhősök tipikus ruházatát, vizuális jelképeit. Jellegzetes
beállításokat, jeleneteket is rögzíthetnek, kamerával kiemelve a Marvel-filmek sematikus történetmesélését, abszurd mozzanatait. Egy-egy közismert (korábban átbeszélt) jelenetet újraforgathatnak, megváltoztatva jelentését akár a paródia igényével is.
HÍR VAGY VALÓSÁG
Csoportmunka
Éppen az óriási túlkínálat miatt nehéz válogatni a videóblogok és youtubervideók világában. A magamutogatás igényes és igénytelenebb változatai között a célirányos tanulói gyűjtőmunka lehet alkalom
az önálló ismeretszerzésre, az ismeretek önálló feldolgozására, elemzésére, majd vitaindító bemutatók
keretében alkalom lehet a prezentálásra.
Beszélgetés, prezentáció, vita:
• Ki mit kedvel az online világban és miért? Milyen tartalmak miféle formavilággal társulnak? Milyen indítékkal készülnek, és milyen képet mutatnak világunkról a youtuberek? Mutassanak be a
kedvenc youtubereik megjelenései közül néhány részletet! Miért szereti a a választott személyt,
miért tetszik a választott részlet?
• Beszéljék meg az egyes megjelenéseket az egyéni és a közösségi érdek összefüggésében is!
A nagyrészt pénzügyi meggondolásból következő, közönséget hajszoló megjelenések között elvétve
ismeretközvetítő, vagy váratlan szociális szituációkat felvillantó darabok is akadnak. (Például Magyarósi Csaba Usánka blogja utazásairól vagy Hollywood hírügynöksége vicces filmkritikái, amelyek még
képileg is jól működnek.)
De izgalmasabb az a kérdés, hogy hogyan válhat a kor által kitermelt esztétikai értékké egy ilyen tevékenység, amely nem feltétlenül a szépérzékünknek szól (Miranda Sings és a Netflix). (Ugyanakkor talán
némelyik még együttérzést is kivált bennünk, mint pl. a vak lány, Molly Burke.)
OSZTÁLYVLOG
Csoportmunka
Ha eljutottunk oda, hogy mely megjelenésekre tekinthetünk értelmes információhordozóként, felmerülhet az a kérdés is, hogy milyen tartalommal kellene a saját youtuberművünket feltölteni, felruházni?
• Készítsenek tervet osztályvideóblog léterhozására csoportmunkában!
• Beszéljék meg, és dokumentálják ötleteiket! Milyen információkkal, milyen formai, technikai
megoldásokkal jelennének meg? Határozzanak meg visszatérő témákat, előadói stílust, képi világot! A csoportok adják elő egymásnak elképzeléseiket!
• Az ötletek melletti érvelés után jussanak közös döntésre! Ehhez válasszanak demokratikus döntést eredményező formát!
Optimális helyzetben beszélgetésünk átléphet egy olyan igény felé is, hogy az osztályközösség valóban
önálló videoblog létrehozásába kezd, ami aktuális problémáinkról szól, esetleg fontosnak ítélt információkat közvetít az egyszemélyes, öncélú megnyilvánulások helyett. A feladat közösségépítő lehetőségei
miatt érdemes az osztályfőnök támogatását is megnyerni, illetve bevonni az iskola egész közösségét,
amelynek előremutató tartalmai mintát adnak a vizuális kommunikációs forma szakszerű és kulturált
alkalmazására.
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Tervezés, designtartalmakat hordozó feladatok
Tanulási eredmények (NAT)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
• a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi;
• a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot,
e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival
együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
• adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
• új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása esetében;
• adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a modern társadalmak
tárgyi és épített környezetének legfontosabb jellemzőit;
• tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is
érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
• képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében, a választott médiumnak is megfelelően;
• saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
• adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési
eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat újraalkot;
• a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és azok
feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Az organikus építészet célkitűzéseinek és formanyelvének (Le Corbusier, Hundertwasser, Gaudi)
megfigyelése után valós vagy fiktív gyárépület rajzának kreatív, funkcióváltoztató átalakítása rajzban.
A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő ideális élettér (pl. lakás, kert,
park, falu, város, iskola, úthálózat) természeti és épített, tárgyi környezetének harmóniájára, egyensúlyára fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó építészet, land art), a kortárs környezetalakítás
jellemzőinek, a designgondolkodás problémamegoldásra ösztönző lehetőségeinek inspiratív felhasználásával, csoportmunkában is.
A műemlékvédelem korszerű irányelveinek megismerése. A lakóhelyen vagy annak környékén található, felújításra váró épületről prezentáció tartása az épületet konzerváló vagy funkcióváltó átépítéssel kapcsolatban.
KÖRNYEZETBEN TALÁLHATÓ ÉPÜLET ÁTTERVEZÉSE
Csoportmunka
A tanulóknak minden bizonnyal adódnak emlékképei olyan épületekről, amelyekkel kapcsolatban kritikai észrevételeik vannak. Hétköznapjaikban (iskolába menet) is rendre találkoznak a korábbi évtizedek
romlásnak indult vagy egyszerűen csak végtelenül unalmas, szürke építészeti formáival (ahogyan a
korábbi rendszer lakótelepei is ezek közé sorolhatóak). Ugyanakkor kétségkívül hazánkban is vannak
törekvések a lakótelepi tömbök korszerűsítésére és esztétikai képének megújítására. Gyakran a külső
hőszigetelés kap designszínezést, sőt figuratív óriási képeket, kiragadott díszítőelemeket.
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• Előzetes gyűjtőmunkaként készítsenek fotót egy felújításra, átépítésre érett épületről! Gyűjtsenek információkat az épület eredeti funkciójáról, működő épület esetében a funkcióra való alkalmasságról is!
• Műemlék jellegű épület átépítésével kapcsolatban gyűjtsenek információkat adekvát jogszabályokról, mutassanak be meglévő megoldásokat!
• Készítsenek szabadkézi vázlatrajzot a tériség érzékeltetésével a választott épületről! Válasszák ki az
épület bemutatására legalkalmasabb térábrázolási módot, illetve használják a bemutatás érdekében keverve azokat (például nézeti ábrázolás, egy- vagy két iránypontos perspektíva, axonometria)!
Szemléltessük (Friedensreich Regentag Dunkelbunt) Hundertwasser munkásságát (képeit, épületeit,
akcióit), elsősorban a funkcióváltó átépítésekkel kapcsolatban (például szemétégető)!
Kezdeményezzünk beszélgetést!
• Alkossanak szabályt a „hundertwasserizálásra”! Fogalmazzák meg azokat a stílusjegyeket, amelyektől ráismerünk a művész munkáira! Miért aktuálisak törekvései? Mi az oka annak, hogy tervei
kuriózumok maradtak és nem követi azokat tömeges építészeti megjelenés?
A feladatsor változataként adjuk ki előzetes felkészülésre, önálló kutatómunkára az alábbi témákat:
Hundertwasser élete, festészete, épületei; Hundertwasser kortársai,; a szecesszió mint bécsi hagyomány; élő és élettelen formák!
• A saját fotóról készült rajzok egyikének kiemelésével tervezzék át a választott épületet organikus
építészeti szemléletben! A természeti elemek indokolt helyen jelenjenek meg! Az épület szín- és
formavilágával reagáljon Hundertwasser alkotói módszerére! A terven tüntessék fel az új funkciót, és mutassák be, milyen hozzáadott építészeti megoldásokkal válik az épület alkalmassá a
működésre, működtetésre!
• A színes, grafikailag kivitelezett tervet fotózzák vagy szenneljék be és applikálják be az eredeti
környezet képébe, kiváltva ezzel a régi épület látványát!
A feladat változata a műemlékvédelmi szemlélet felerősítsével:
HUNDERTWASSER-TEMPLOM
Csoportmunka
• Gyűjtsenek információt a „Pfarrkirche Bärnbach, Hundertwasserkirche, Szt. Barbara templom”
keresőbe írt kifejezések kép- és információtalálatainak felhasználásával!
• Készüljenek fel érvelésre az átépített (bár eredetileg a második világháború után épített) templom megoldásait igenlő, illetve elutasító szempontból! Érvelésükben térjenek ki a templom hagyományos formavilágával egyező, stílushű átépítés lehetőségeire, illetve a hundertwasseri megoldások értékelésére!
• A jelenleg látható templomról készítsenek szabadkézi rajzot, a Hundertwassertől származó jegyek elhagyásával, és alakítsák át az épületet hagyományos, valamelyik történeti korstílus (például barokk, gótikus, román kori) jellegzetes formai megoldásai szerint!
• Az átépítési tervet mutassák be az azt használó közösség feltételezett felhasználói szempontjainak értelmezésével (például hagyomány, megszokás, tájba illesztés, meglévő historizáló, eklektikus, barokk épületekkel való stiláris rokonság)!
GAUDI-PAD
Csoportmunka
Gaudi organikus formavilágából itt most a funkcionáló tárgyak, az ülőalkalmatosságok felé kanyarodunk. A barcelonai park padjainak hajlékony íve merőben eltér megszokott tereink, parkjaink merev
üllőalkalmatosságaitól. De az interneten kutatva gazdag példáit találjuk a különböző székek, fotelek ergonom tulajdonságokat figyelmen kívül hagyó vagy éppen messzemenően figyelembe vevő változatait.
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Mutassunk bizarr, de vélhetően kényelmi szempontokra erőteljesen figyelembe vevő tárgyakat is és
nézzük meg (Antoni) Gaudi bútorait, valamint Barcelonában elhelyezett köztéri padjait!
• Beszéljék meg csoportban az alábbi témaköröket: Milyen anyagokat használ a tervező és miért? Mi
indokolja a díszítmény karakterét, anyagát? Hogyan illeszkedik egy park funkciójához, hangulatához?
• Ha megvizsgálunk egy ülőalkalmatosságot, akkor milyen arányokat, méreteket kell figyelembe
venni? Végezzenek méréseket az átlagos emberi testarányok, méretek figyelembevétele céljából,
és tüntessék fel a terven a mérési adatokból levont következtetéseiket!
Az ülést szolgáló funkciók között is sok a különbség. Egyes tárgyaknak karfája van, mások a láb pihentetését is lehetővé teszik, és vannak olyanok, amelyek fejtámasszal rendelkeznek.
• Kutassanak a székek, ülőalkalmatosságok történetében! Hogyan jelent meg egy-egy korszak stílusa a tárgyon? Mi az, ami a funkcióról szól, és milyen jegyek jelentenek többletinformációkat
(például korstílus, a felhasználó státusza) a tárgyon?
• Készítsenek csoportmunkában korszakokhoz, stílusokhoz kapcsolódó prezentációt (például a reneszánsz bútor, a szecesszió, az 1960-as évek)!
• Konstruáljanak, mintázzanak agyagból vagy készítsenek papírmaséból a park terébe szánt padot Gaudi ívelt formavilágát továbbgondolva, de a minimális ergonómiai követelményeket figyelembe véve!
• Tervezzék meg a bútor óvodai változatát! Jelezzék a terven azokat a részleteket, amik az óvodai
használatkor balesetveszélyt hordozhatnak!
• Gondoljanak az idősebb korosztály igényeire is! Tervezzenek változatot mozgásukban, járásukban
korlátozott emberek számára is! (Esetleges családi tapasztalataikat osszák meg egymás között
arról, milyen magas ülőhelyre szeretnek a térdfájással küszködő idős emberek leülni.)
Kiégetés után vagy a papírmasé forma száradását követően gondoljuk át a felület színben, mintázatban
való kivitelezését! Nézzük meg Gaudi koncepcióját, amely a talált csempeminták applikált kompozíciója! Színes kárpitozott kagylófotelek, színes designbútorok napjainkban is divatosak, vizsgáljuk meg,
elemezzük őket ergonómiai, funkcionális és designszempontok figyelembevételével! Korszerű iskolabútorokról is számos katalógusképet találhatunk az interneten.
• Készítsenek színkompozíciós tervet a bútor felületére, majd csoportban fessék meg a bútor
makettjének a felületén!
A papírmasé felület mind festéssel, mind applikációval jól díszíthető. A kerámia felületére leginkább akrilfestékkel dolgozhatunk. Ha nem sikerül kiégetni az agyagtárgyat, akkor lenolajjal átkenve kő szilárdságú formát kapunk, amely akrillal, olajfestékkel festhető.
A feladat értelmes folytatása:
BEMUTATÓTÉR VAGY ÉLŐHELY?
Csoportmunka
• Az elkészült padmaketteket helyezzék el egy háromdimenziós térrekeszbe, amit keményebb kartonból készítenek el!
• Fessék ki a falakat olyan díszítőelemek és színek használatával, amelyek vagy elősegítik a tervezett bútor térbe illesztését, vagy kiemelik annak rendhagyó szín- és formavilágát!
• A térbe állított makettekről készítsenek fotót vagy megfelelő kameramozgás és zene használatával mozgóképet!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Kós Károly, Makovecz Imre és Csete György munkásságának megismerése után közösségi tér és
környezetének megtervezése organikus szemlélettel. A tervek alapján makett készítése szabadon
választott anyag- és eszközhasználattal.
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ORGANIKUS FORMÁK INSPIRÁCIÓJÁRA KÉSZÍTETT ÉPÜLETTERV ÉS MAKETT
Csoportmunka
Nézzük meg Csete György: Forrásház (Orfű), Ökumenikus kápolna (Beremend), valamint Makovecz
Imre: Hagymatikum (Makó) épületeit külső és belső terüket jól dokumentáló fotóválogatáson, illetve
lehetőségeink tükrében látogassunk meg élőben is organikus szemléletű épületet!
• Keressenek a képeken könnyen felismerhető természeti formákat (például hagyma a Hagymatikumon), és a kapcsolódó természeti formákat is szemléltető képekkel mutassák be prezentációban az épület kialakításához használt formai változásokat, egyszerűsítéseket!
• Mutassák be, hogy az építészeti funkció hogyan változtatja, egyszerűsíti a természeti formákat a
magyar organikus építészetben!
• Keressenek olyan természeti formákat (például mákgubó, bimbó, levelek takarásos szerkezete,
hagyma, fák), amelyek építészeti térlefedő szerkezetként is elképzelhetőek!
• Keressék meg Csete György, Makovecz Imre rajzait az interneten! Készítsenek magyarázó vázlatrajzokat saját, természeti formából induló elképzelésükről!
• Keressenek olyan társadalmi, közösségi, szociális, rekreációs funkciót viselő épületeket a saját
településükön, amihez érdemes volna organikus formavilágú építészeti megoldást társítani!
• Vitassák meg csoportjukban, hogy az építészeti funkciót mennyiben támasztja alá a természeti
formák használata! Milyen hozzáadott értéket hordoz, milyen gondolatokat indukál az épület
használóiban?
A feladat ezen a ponton elágazhat a fenntarthatóság témakörére ajánlott feladatok irányába is, szabadon kombinálható azokkal.
• Gondolják át, milyen anyagokból lehet elkészíteni a terv makettformáját, amely a valós arányokat
is tükrözné! (Mely anyagok tűrik például a hajlítást? Milyen anyagokkal lehet imitálni a bordákat,
íveket?)
• Készítsék el az épület makettjét csoportmunkában!
• Készítsék el a terv ellentervét, azaz dolgozzanak geometrikus, letisztult formákkal, Bauhaus-gondolatisággal! Ehhez gyűjtsenek képenyagot a jelölt irányzat épületeiről! Figyeljenek meg üvegacél épületeket, és értelmezzék a tükröződő homlokzatok jelenségét egy-egy szabadon választott
épület fotója alapján! Ütköztessék a terveket nyilvános vitát imitálva!
Az üveg-acél homlokzatokban gyakran hagyományos építészeti megoldású homlokzatok, természeti
képek tükröződnek, amit kevesen vesznek észre. A tükröződés mint vizuális képet hordozó érték kiemelése, szempontként való megjelentetése nagyban árnyalhatja az elképzelt vita irányát.
A feladat organikus építészeti jellegű tartalmaihoz az alábbi változatot is ajánljuk:
ORGANIKUS RECEPT
Egyéni munka
A feladat alkalmas kevéssé önálló osztály esetében arra, hogy általunk válogatott képanyag hagyományos frontális bemutatásával szemléltessük az organikus művészet jelenségeit, majd a tanulók választott térábrázolási módban megjelenítsenek egy általuk kitalált, tervezett épületet.
• Az organikus építészet látott példái alapján írják le recept alakjában egy saját, elgondolt, adott
funkcióra tervezett (például könyvtár, étterem, táncszínház) épület hozzávalóit!
• Mindenki válasszon a gyűjteményből egy receptet, és saját hozzávalóival kiegészítve készítse el
az épület tervét, választott térábrázolási megoldás használatával!
Még egyszerűbb és hasonlóan játékos megoldás, ha mi magunk írunk ilyen recepteket, például: „Végy
két halfejcsontot, 1 teherautónyi fűmagot, 3 elszáradt fatörzset!”
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Az előző két feladat hasonló jellegű produktumok megjelenését támogatja, amit projektszerű feladat
részeként is egy szimulált társadalmi vitával is kiegészíthetünk.
Az alábbi feladat speciális belépő fejlesztési feladatai már erre a szituációra, vizuális kommunikációs
elemekkel egészülnek ki.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése).
A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és
önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm).
Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, hang,
vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve
adott cél továbbgondolása (pl. rövidfilmek készítése az eltérő szereplők szemszögéből, antireklám/
antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi megjelenések létrehozása érdekében csoportmunkában.
VITA
Csoportmunka
• Forgassanak híradós stílusú összefoglalót az előző feladatokban készített ellentétes szermléletű
tervek egyike vagy másika mellett érvelő csoportok vitájáról! Írjanak rövid címet, kommentátorszöveget a két, ellentétes szemléletű terv támogatására vagy ellenzésére! Használjanak kiragadott
mondatokat a befolyásolás médiában bevett szokásrendszerének felismerésére, felismertetésére!
Vagy:
• A korábban készült épületterveket, vagy azok fotóit lássák el valamelyik felet erősen támogató
szemléletű és elfogultságot sejtető kommentárral, esetleg kiragadott feliratokkal, minha újságoldalon szerepelnének!
KIÁLLÍTÁSI PAVILON, ENTERIŐR A MAGYAR ORGANIKUS ÉPÍTÉSZETNEK
Csoportmunka
A téma összegzi azokat a megelőző feladatokat, amelyek az organikus építészettel ismeret és gyakorlat
szintjén foglalkoztak.
Komolyabb, a térábrázolási konvenciókat is használó feladatról van szó, ha építészeti motívumokat (például szerkezeti, homlokzati elemek vagy díszítő részletek) is érintő részfeladatok is illeszkednek a feladatba.
• Tervezzék meg csoportmunkában a korábban megismert magyar organikus építészek történeti
kiállításának installációját!
Csoportmunkában biztosan összeadódhat újra az az ismeretanyag, ami a feladat szellemi magját alkotja. Közösen beszéljék meg, hogyan alakítanák át a galéria belső terét, milyen jelzésszerű elemeket
használnának fel (absztrahált, reduktív módon) a kiállítás tablókkal, vitrinekkel tagolt környezetében!
Leginkább azokat az installációs elemeket tervezzék meg, amelyek kifejezik, szemléltetik az organikus
építészet tipikus formajegyeit (például térbe helyezett szerkezeti elemekkel, falon megjelenő óriásképekkel, természeti analógiát szemléltető fotókkal, installációkkal)! A kiállítási tér része lehet a korábban
egyénileg készített makett is.
Segítségképpen bemutatható példa az Építészeti Nemzeti Szalon Makovecz Imre-kiállítása.
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A munkához a taulóknak osszunk ki a berendezés nélküli belső teret perspektivikusan, egyszerű vonalakkal ábrázoló, előre nyomtatott fénymásolatot! Ebben könnyebb a tervezés, és több változatot is
készíthetnek.
A feladat feleleveníti a perspektíváról a korábbi években tanultakat is.
• Az adott teret modellező térvázlatba dolgozzanak, amelyben az installációk megtervezéséhez
tartsák be a perspektivikus térábrázolás már korábban megismert törvényeit!
• A tervek alapján készítsék el a kiállítás makettjét kartonból, amelyben immár téri formákra egyszerűsítve jelennek meg a korstílust imitáló, de designcéllal átalakított részletek!
A fiktív kiállításhoz plakát, ismertető anyag is készülhet, felhasználva az installáció elemeit grafikai formában.
• A tervezett kiállítás építészeti stílusában folytatott képi és szöveges gyűjtőmunka után, készítsenek ismertető tablót vagy online tartalmat a terv, makett és a gyűjtött építészeti képanyag
felhasználásával!
• Készítsenek figyelemfelhívó plakátot kép és szöveg célratervezett egységében!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, fény, közlekedés, fogyasztói
szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs fenyegetettség) reflektáló alkotás, produktum (pl. köztéri alkotás, akció, interaktív tér, esemény, szerkezet, közösségimédium-kampány, installáció) tervének,
makettjének létrehozása. A tervek megfelelő elkészítése érdekében a választott probléma (pl. vízpocsékolás, ballagók lufieregetése, szemetes járda, buszmegálló-rongálás), helyszín (pl. település,
köztér, parkoló, víztorony, iskola) és az ideális megjelenítés eszközeinek (pl. eseményművészet, reklám, látvány, hang, filmnyelvi eszközök) tanulmányozása, felmérése egyénileg és csoportmunkában.
CIVILIZÁLT INSTALLÁCIÓ
Csoportmunka
A globális felmelegedés, a környezeti ártalmak, pusztuló fajok és ezek beláthatatlan hatása korunk égető kérdése. A problémára reflektáló kortárs művészeti alkotások is megjelentek (például Jason Decaires
Taylor: Emelkedő dagály vagy víz alatti szobrai, Mark Coreth: Jégmedve című művei), amelyek hatásos
reflexiók az éghajlatváltozásra és annak félelmetes következményeit vetítik előre. De több installáció is
található a témában (például a Velencei Biennálé anyagában).
Ugyan a téma szinte elcsépelt, de ha érdekfeszítő, izgalmas kortárs reflektív alkotások tükrében kerül
elő, akkor kreatív kifejezésekre sarkallhat. Kifinomult szobrászi kifejezéseket ugyan nem várhatunk el,
de olyan konstrukciók és installációk létrehozására inspirálhatjuk a tanulókat, amelyek megjelenésükkel, szokatlan anyaghasználatukkal az alkotók számára is élményt jelenthetnek.
• Készítsenek el csoportmunkában egy mai korunkat megszemélyesítő, életnagyságú szobrot! A
szobor készüljön szimbolikusan, tetszőleges hulladékanyagból! Az elkészült munkának adjanak
címet és állítsák ki az iskola aulájában!
• Készítsenek az állatfajok pusztulását kifejező, érzelmekre ható tematikus képi alkotást nagy méretben, csoportmunkában!
Szükség esetén megadhatunk irányt mutató címeket (például az utolsó bálna, méhek nélkül).
A kortárs művészet néhány társadalombíráló, aktivizáló művét is bemutathatjuk a kifejezés vizuális
nyelvi konvenciói miatt (például: Banksy). A korosztályt egyébként is foglalkoztatja a vizualitásban megjelenő kritikai látásmód. Ideális helyzet, ha nagy méretben készíthetik el művüket (kartonfelületre),
amely kihelyezhető az iskola különböző tereibe, de vannak iskolák, ahol kültéri falfelületet is rendelkezésre bocsátanak hasonló falfestő akcióhoz.
• Szerkesszenek a környezetvédelemhez kapcsolódó fotókból és filmrészletekből digitális mozgóképes művet!
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• Készítsenek olyan térbeli rendszert (például paravánokból vagy a civilizáció feleslegessé vált tárgyainak kifejező halmazából), amelyre a csoport által készített, környezetvédelemmel kapcsolatos digitális mozgóképes installációt ki tudják vetíteni!
• Tervezzenek egy iskolai akciót, amelynek célja a figyelemfelhívás a környezeti problémákra! Határozzák meg a felhasználható ismeretanyagot (például filmek, adatok szemléltetése, önálló fotódokumentációk a közvetlen környezetből)! Beszéljék meg csoportban a kivitelezés reális lehetőségeit, a megoldásokat tervként írják le! Osszák ki a gyűjtőmunka feladatait egymás között!
Rendezzék meg a megtervezett figyelemfelhívó akciót az iskolában!
• Az akció (kiállítás) hatásának felmérésére tervezzenek mérőeszközt, illetve keressenek megfelelő
módszert! Válasszanak hagyományos vagy a korunkra jellemző formákat! Ismereteik és személyes tapasztalataik tükrében érveljenek csoportjukban egyik vagy másik megoldás mellett!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő ideális élettér (pl. lakás, kert,
park, falu, város, iskola, úthálózat) természeti és épített, tárgyi környezetének harmóniájára, egyensúlyára fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó építészet, land art), a kortárs környezetalakítás
jellemzőinek, a designgondolkodás problémamegoldásra ösztönző lehetőségeinek inspiratív felhasználásával, csoportmunkában is.
FÖLDHAJÓHÁZAK
Csoportmunka
A téma kapcsolódik a 9. osztály fenntarthatóság témakörében megjelent táj- és építészeti terv feladathoz, viszont itt elsősorban a környezetbarát energiafelhasználást és az önfenntartó házak forma-,
funkciósajátosságainak megfigyelését, értelmezését állítjuk középpontba.
• Gyűjtsenek információkat az önfenntartó passzívházakról! Hogyan kapnak szerepet az újrafelhasználható anyagok az építészetben? Hogyan működik egy önfenntartó ház?
• Készítsenek csoportmunkában prezentációt a témában!
Az alábbi fogalmak segítenek a téma feldolgozásához a keresésben: földhajóházak, passzívházak, NOAH
ház, rezsimentes ház, frame kabinok, dombház, an energy self-sufficient building.
• Nézzék meg a földhajóházakról szóló rövidfilmet az interneten és nyissanak vitát Michael Reynolds állításai nyomán (különösen a konvenciók lerombolásával kapcsolatos tézisei vitainspirálók)! Miért számít forradalminak szemlélete, és hogyan viszonyul hozzá a társadalmi környezet?
• Hogyan lehet szemétből (például autógumi, palack, fémdoboz) esztétikailag is igényes házat építeni? Miért jellemző az önfenntartó házakra a lekerekített, ívelt forma alkalmazása?
• Készítsenek eddigi anyag- és tárgyismereteik alapján rajzos, szemléletes tervet egy földhajóházról, amelyben újrahasznosított anyagok jelennek meg! A tervezés folyamatában a korábbi témában gyűjtött ismereteket használva gondolják végig az energiafelhasználás lehetőségeit (például fénycsapda, tetőtéri kert, napelem helye, falba épített újrahasznosított anyagok, vízgyűjtés,
szennyvízhasznosítás)!
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET) – belépő
Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú változásait befolyásoló tényezők
(pl. tárgyi környezet, fogyasztói szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális háttér) elemző vizsgálata
kreatív feladatokban (pl. stíluslap készítése, karakterteremtés adott szempontoknak megfelelően,
fiktív brand tervezése adott cél érdekében) a saját identitás erősítése céljából.
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A XIX–XX. századi magyar tárgykultúra egy-egy jellemző termékének, gyártójának (pl. Zsolnay épületkerámia, hollóházi és herendi porcelán, Csepel biciklik és motorkerékpárok, Ikarus busz, Kandó-mozdony, Ganz gépgyártás, Tisza cipő) megismerése és társakkal való megismertetése prezentáció formájában. Az adott termék formatervezésében tetten érhető társadalmi vonatkozások, a
forma és funkció viszonya, a termékek ikonikus jellegének, az e mögött álló okok, a kultúrkörben
betöltött szerep bemutatása. A fentiekből választott témakör tárgyának értelmezése és alkotómunkában történő újrafogalmazása. A tervezett és létrehozott alkotásban saját korunk elvárásaira
való reagálás.
A magyar tárgykultúra témájához kapcsolódó fejlesztési feladatok alapvető feldolgozási módja az egyéni érdeklődés alapján kiadott gyűjtőmunka. A kerettanterv utal a differenciálás lehetőségére, amit így
is érdemes tervezni. Az alábbiakban két rövid példafeladatot írunk az egyéni ismeretszerzésen, az ismeretek prezentálásán, véleményalkotáson, szóbeli szövegalkotáson alapuló feladatok bemutatására.
KÉT KERÉKEN, EGY KERÉKEN
Egyéni munka
A téma aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt néhány évben ugrásszerűen szaporodtak el a városi közlekedésben a különböző, ember- vagy akkumulátorhajtású két, sőt egykerekű
járművek. A kerékpárok, elektromos rollerek léte a forgalomban (elsősorban a gépjárművezetők körében) ugyanakkor élénk vita tárgya, miközben az érintett korosztály minden bizonnyal előszeretettel
használja ezeket az eszközöket.
A tárgy (kerékpár) szerkezeti és formai letisztulását mint tárgytörténetet érdemes végigkísérni.
• Kutassák fel a kerékpár történetét Leonardo da Vinci tervétől napjainkig! Foglalkozzanak külön a
Csepel kerékpár 100 éves múltra visszatekintő történetével! Állítsák fejlődési sorrendbe a tárgyformát, és indokolják a forma változását az anyaghasználat, a technológiai fejlődés tükrében!
Térjünk ki a részformák ergonómiai jellegére is (például kormány fogása, nyereg alakja az üléshez,
pedál a lábfejhez)!
• Tervezzenek részfunkciónak megfelelő elemet a kerékpár szerkezetéhez! Például hogyan alakítható a marokformához a kormány megfelelő része? Használjanak agyagot vagy plasztilint a marokfogás ergonóm formai jellemzőinek megfigyelése érdekében, majd a modellezésre használt
anyagokon hagyott kéznyomot rajzban is tanulmányozzák a tervezés érdekében!
• Milyen designélményt ad a tárgy formából eredő tulajdonsága, és milyen további designelemekkel találkozunk? Milyen formaváltozatok figyelhetők meg, és milyen felületekre ad alkalmat a
tárgy dekoratív tervezésre?
• Keressenek különös kerékpárformákat, és indokolják a funkciónak való megfelelésüket!
• Tervezzenek át egy hagyományos kerékpárformát, de tartsák be a funkció alapvető követelményeit!
• Tervezzenek forma- és színdesign elemeket a tárgy alkalmas felületeire (például a váz íve, kormány, sárhányó)! Tervezzék meg személyes kerékpárjukat, amely a kívánt funkcionális igényeknek
(például gyorsaság, csomag szállítása, kényelem, két utas szállítása) is megfelel, valamint különböző módokon (például színekkel, jelekkel, díszítőelemekkel) kifejezi tulajdonosának jellemzőit!
Változat az egykerekű szuperjárművekre:
• Tervezzen biztonságos lábtartót az elektromos egykerekűnek! Figyeljen az ergonómia szabályaira! Vizsgálják meg a lábfej anatómiájából induló cipőtalp, cipőforma karaktereket! Tervezzenek
a kerék oldalára olyan befoglaló formát, amely biztonságosan képes tartani a lábfejet! A tervet
kemény kartonból modellezzék is! Modelljük legyen méretarányos!
• Tervezzen egyedi designmegjelenést az egykerekűek kerékborítására!
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FENNTARTHATÓSÁGI CÉLÚ PROJEKTFELADATOK
a vizuális kultúra tevékenységrendszerében
A fejezetben a fenntarthatóság témakörének feldolgozására mutatunk be olyan projektjellegű feladatsorokat, amelyek alkalmasak arra is, hogy az egyre több iskolában megtartott tematikus napok, témahetek keretében feldolgozott társadalmi-ökológiai, környezettudatosságot célzó tanulói tevékenységekhez hatékony segítséget nyújtsanak. Az általános iskolás korosztályban, bár különböző tanulási
helyzetekben foglalkoznak a tanulók a fentarthatóság témájával, azonban a kérdésfelvetés gyakran
nem problémacentrikus, így sem a pedagógusok, sem a gyerekek számára nem motiváló a helyzet. A
10. évfolyam tanulói a vizuális kultúra és a kapcsolódó tantárgyak KET követelményeit tekintve többre
hivatottak.
Nem kifejezett célunk rendet teremteni a vizuális kultúra módszertanában használt fogalmak között, de miután cél, hogy egy nyelvet beszéljünk, kitérünk a projektfogalom értelmezésére. Az eddigi
projektszerűen feldolgozható feladatokban is, és most is olyan tevékenységrendszert írunk le, ami változatos tanulói ismeretszerzésen alapul, amelyben a kutatás tárgyát is önállóan vagy csoportban értelmezzük. A projekttéma kijelölésénél fontos a célcsoport meghatározása, és a kiinduló kérdés pontos
definiálása. A probléma minél részletesebb feltárása érdekében a tanulók következtetéseket fogalmaznak meg, ezek alapján a problémára fókuszálva megoldási javaslatokat tesznek, terveznek, a tervezést
vizuálisan bemutatják, majd esetleg eljutnak a ténylegesen megvalósítható verzióhoz, amit tesztelnek,
és a tapasztalataik szerint korrigálják elképzeléseiket. Így leírva, kísértetiesen hasonlít a folyamat a
„design thinking” folyamatára. A feladatok bizonyos változatai, bár már ötödik osztályban is megjelenhetnek, de természetesen ebben az iskolaszakaszban a feladatkiadásban, a projektek levezetésében
már sokkal nagyobb önállóságot bízhatunk a tanulókra, mint az ezt megelőző időszakban, ugyanakkor
e korosztályt is gyakran nehéz munkára bírni. Ennek a legjobb módja, ha összeszokott csoportokban és
jól kialakult munkamegosztásban, belső szabályrendszerrel vonjuk be a tanulókat a munkába, a projekttéma kialakításában pedig építünk megfigyeléseinkre, például: Milyen gyakran látunk kerékpározó
tizedikeseket az iskola környékén?

Fenntarthatóság, civilizációs fenyegetettség, személyes problémák…
A fenntartható fejlődés témaköre azért nyújt kiemelkedő lehetőségeket az előbb idézett módszertan
alkalmazására, mert összetett problémái által valós és sürgető célokat szolgáltat, amelyek gyors megoldási lehetőségeket sürgetnek.
Minden iskolában feltárhatunk olyan helyi (és tényleges megoldást sürgető) problémát, amelynek
a megoldását lehet, hogy éppen egy fiatalosan, friss szemmel rácsodálkozni képes 10. osztályos tanuló
képes észrevenni, így ténylegesen megvalósítható ötleteivel képes hozzájárulni a fenntarthatósághoz.
Hasonló célú projektek világhálózata például a katolikus egyház oldalán, a „Design for change” mozgalomban működik, érdemes megismerni eredményeiket, függetlenül attól, hogy a keresztény gondolkodás a „teremtésvédelem” fogalomkörébe tágítja az össztársadalmi meghatározásban „fenntarthatósági, ökológiai” címkével jelölt problémakört.
A 10. évfolyamon belépő kerettantervi fejlesztési feladat vizuális tartalma direkt módon járul hozzá
a fenntarthatósági kérdéskörhöz, az ökotudatosan feltárt problémák megoldásához. Ezért a komplex
projektfeladatokban olyan kampányjellegű összetevőt is érdemes terveznünk, aminek segítségével a
valós fenntarthatósági problémákat és azok egy-egy tanulócsoport által kidolgozott megoldásjavaslatait az egész iskola megismerheti, így a feladat minden tanulót érintő, mozgósító akcióvá válik.
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A fenntarthatóság témája a 10. évfolyamon a biológia tantárgy kerettantervében önálló témakört
alkot (lásd biológia KET). A vizuális kultúra órákon végzett projekttevékenységeink szemléletileg vagy
módszertanilag tudják megalapozni a más tantárgy anyagában később, és más aspektusban feldolgozandó tartalmakat, amik ott hasonló fejlesztési feladatokat fogalmaznak meg:
„Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése;”
„Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel;”
„Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal, klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita keretében; az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek
biztosításával kapcsolatos projektmunka kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal.”
Természetesen több tantárgy kerettanterve is foglalkozik a témakörrel, például a fizika hőtani része,
a hőszigetelés témáját érintve (lásd fizika KET), ami egy épület elemzése, tervezése kapcsán energiatakarékossági, fenntarthatósági nézőpontjából a vizuális kultúra tantárgyban is felmerülhet.
A tanulói tevékenységek változatosan reagálnak a KET korábban is felhasznált fejlesztési feladataira,
ezeket természetesen újra és újra megjelöljük az adott feladatsoroknál, míg a NAT tanulási eredményei
közül csak a lényegre törő részeket idézzük.
A fenntarthatóság problémaköre mellett 10. évfolyamon ráláthatnak a tanulók a civilizációnkból
eredő veszélyhelyzetek széles skálájára. A tanulók olyan változatos problémákkal küzdhetnek, amikre a
felnőttek világa nem lát rá. E problémák feltárásának lehetősége a vizuális alkotótevékenység.
Tanulási eredmények (NAT)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
• személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, valamint a fogyasztói szokások
mindennapi életre gyakorolt hatásait és veszélyeit, és ezeket társaival megvitatja;
• adott vagy választott célnak megfelelően környezetátalakítás érdekében, társaival együttműködésben, környezetfelméréssel alátámasztva, tervet készít, amelyet indokolni is tud;
• tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is
érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
• vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék vagy
funkció érdekében újraalkot;
• a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és azok
feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban.
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, fény, közlekedés, fogyasztói
szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs fenyegetettség) reflektáló alkotás, produktum (pl. köztéri alkotás, akció, interaktív tér, esemény, szerkezet, közösségimédium-kampány, installáció) tervének,
makettjének létrehozása. A tervek megfelelő elkészítése érdekében a választott probléma (pl. vízpocsékolás, ballagók lufieregetése, szemetes járda, buszmegálló-rongálás), helyszín (pl. település,
köztér, parkoló, víztorony, iskola) és az ideális megjelenítés eszközeinek (pl. eseményművészet, reklám, látvány, hang, filmnyelvi eszközök) tanulmányozása, felmérése egyénileg és csoportmunkában.
A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő ideális élettér (pl. lakás, kert,
park, falu, város, iskola, úthálózat) természeti és épített, tárgyi környezetének harmóniájára, egyensúlyára fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó építészet, land art), a kortárs környezetalakítás
jellemzőinek, a designgondolkodás problémamegoldásra ösztönző lehetőségeinek inspiratív felhasználásával, csoportmunkában is.
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A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és
önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm).
KERÉKPÁRÚT
Csoportmunka
• Alakítsanak munkacsoportot a kerékpárral való iskolába járás megkönnyítéséért létrehozott projekt kivitelezésére!
• Határozzák meg a környezetfelmérés célját, hatókörét, célközönségét!
• Fogalmazzanak meg olyan feladatokat, amelyek az egész osztályközösség különböző munkacsoportjait egyaránt segítő információkat eredményeznek! (Például mérjék fel alkalmas digitális
vagy hagyományos eszközzel a kerépkáros közlekedés iránti igényt az évfolyamon!)
• Munkamegosztásban készítsenek infografikát (vizualizált produktumot) magáról a környezetfelmérés irányairól (Mutassák be például az iskola közlekedési környezetét, bicikliutakat, kerákpártárolás lehetőségeit, kialakult szokásokat a biciklitárolásban, helyigényt, a biciklitárolás meglévő fizikai környezetét , szükséges erőforrásokat és annak típusait, például anyagi, emberi, saját munka!)
• Határozzák meg és rögzítsék rajzos formában (például rajzos munkaterv, Gantt-diagram) a csoportban vállalt feladatok felosztását és időbeli ütemezését!
• A tapasztalatok összegyűjtésével határozzanak meg a projekt megvalósítását segítő tevékenységeket, továbbá olyan feladatokat, amelyek a projekt bemutatását, népszerűsítését is szolgálják!
• Válasszanak ki egy olyan tárgyat, amit csoportosan meg tudnak valósítani, és ami ténylegesen
hozzájárul a projekt során felmerült problémák megoldásához (például kerékpár tárolására alkalmas akasztókampó kivitelezése hulladék felhasználásával)! A tárgyat vagy annak prototípusát
készítsék is el!
• Teszteljék le a prototípust, a valós használat tapasztalatai alapján tervezzék át a találmányt, illetve készítsék el a következő prototípust, egészen addig, amíg a funkciónak megfelelő megoldáshoz
nem jutnak! Tapaszatalataikat jegyezzék fel rajzos-szöveges jegyzet formájában, amit felhasználnak a találmány bemutatására szolgáló mediális megjelenésben!
• Készítsenek választott mediális megjelenést a projekthez kapcsolódó ötletek terjesztéséhez,
használjanak szöveget, grafikai jeleket vagy készítsenek DIY (do it yourself) videót, amelyben bemutatják a tárgy hasznát, használatát! A videó elkészítésében használják fel a hasonló mediális
megjelenések stilisztikai elemeit! Mutassák be találmányukat, innovációjukat!
Biztosan találkozunk a mindennapok gyakorlatában olyan osztállyal, melynek tagjai még nem értek el
az előző feladatban elvárt önállósági szintre. Ekkor nekünk kell átfogalmaznunk a feladatot úgy, hogy
motiváló is legyen, ugyanakkor a tanulók képesek legyenek teljesíteni azt. Miután a projektfeladat
megoldása csoportmunkában zajlik, a megvalósítás során fontos a megfelelő munkamegosztás, azaz
nem mindenki teljesít minden feladatrészt, a csoporttagok és csoportok összteljesítménye hozza létre
a projekt megoldását, végeredményét.
A részfeladatokat adjuk ki differenciáló szemléletben!
• Talpraesett lánycsapat készítsen interjút az iskolavezetéssel! Keressenek választ, hogy az iskolavezetés mennyire támogatná egy új biciklitároló felszerelését! Keressenek információkat az üres,
használható iskolai terek felhasználásáról, mérjék fel a szükséges erőforrásokat!
• Fiúcsapat készüljön fel a piacon kapható kész megoldások bemutatására, kritikájára! Keressenek
innovatív szemléletű újítási ötleteket is!
• Tervezzenek és teszteljenek saját megoldásokat a tömeges biciklitárolás megvalósítása érdekében! A teszt eredményeit építsék be a fejlesztésbe, és javítsanak a konstrukción!
• Mutassák be a fejlesztést, készítsenek kampányvideót a megvalósítható ötletek használatáról,
készítsenek plakátokat, szervezzenek flashmobot!
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CIVILIZÁLT LÉNY
Csoportmunka
Gyűjtsenek csoportban képeket, információkat a civilizációs ártalmakról!
Kép- vagy információ kereséskor használják fel az idegennyelv-tudásukat is, azaz keressenek a tanult
idegen nyelveken is!
Összegezzék a civilizációs ártalmak körét prezentáció formájában, ahol a képi illusztrációkat csak az
interneten talált képanyag felhasználásával mutassák be!
A prezentációk bemutatásakor a hallgatóság formáljon véleményt a prezentációról (például érdekesség, érthetőség, a bemutatott képanyag minősége, mennyisége, az alkalmazott szövegméret és betűtípus összhangja alapján)!
A látott képanyag kapcsán a kiválasztott civilizációs problémát dolgozzák fel más médiummal is! Válas�szanak szabadon a képi információközlés szokásos technikáiból! A kész produktum formailag, tartalmilag utaljon a képgyűjtésben megismert eredeti képre, de ne utánzata, csak továbbgondolása és transzformációja legyen annak! (Például grafika áttétele plasztikus megjelenítésbe, karikatúra infografikai
feldolgozása.)

Tematikus tervek, projektek
Mint a kézikönyv bevezetőjében utaltunk rá, mi a projektet a vizuális kultúra tanításában szokásos módon értelmezzük, azaz olyan változatos tanulói tevékenységrendszernek feleltetjük meg, aminek produktuma sok esetben a tanulók önálló csoportos vagy egyéni döntésén múlik. A tematikus tervekben
lehetőségünk van az egyéb tantárgyak integrációjára, például a történelemmel, magyar nyelv és irodalommal kapcsolódni – miközben végeredményben vizuális jellegű feladatot oldanak meg a tanulók.
A tematikus terv elemeit csak a közös téma köti össze, feladatai körüljárják a címben kifejezett problémakört, jelenséget. A kettő összefügg egymással, mi is összefüggésükben használjuk a kifejezéseket.
A kötetet két olyan tematikus terv leírásával zárjuk, amelyek két, nagyon eltérő útját mutatják be a
tematikus jellegű tervezésnek. Reméljük, hogy a leírásukkal ötleteket adunk egy esetleges pedagógusminősítési eljárás sikeres tervezéséhez, egyben a motivált tanulói tevékenységek tervezéséhez is. Az
egyensúly témájára tervezett projekt önálló ismeretszerző feladatai burkoltan olyan ismeretszerzésre
irányulnak, ami összhangban van az érettségi vizsgán elvárható ismeretanyag egy részével is. A Dózsa
népe című tematikus tervben a KET fejlesztési feladatait külön kiemeljük, amelyek sokrétűen kapcsolódnak össze a feladatsorban. Az alábbiakban idézett tanulási eredmények a közölt tematikus tervekre
vonatkoznak:
Tanulási eredmények (NAT)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
• alkotó és befogadó tevékenységei során érti, és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
• a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot,
e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival
együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
• adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
• az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
• alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud;
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• a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi
megjelenítéssel is;
• a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít, és következtetéseket fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
• adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges információk
felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, projektmunkát végez;
• érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit, közlésformáinak azonosságait és különbségeit;
• adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve
az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket;
• adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a társadalmi
reflexiók kiemelésével értelmez;
• képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak is megfelelően;
• megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat;
• különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés
szempontjából elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
• bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli folyamatokat, történéseket,
cselekményeket különböző eszközök segítségével rögzít;
• tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is
érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
• valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet
felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
• szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati összefüggéseken alapuló történetet alkot, amelynek részleteit vizuális eszközökkel is magyarázza, bemutatja;
• technikai képnél és a számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a
befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
• személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, valamint a fogyasztói szokások
mindennapi életre gyakorolt hatásait és veszélyeit, és ezeket társaival megvitatja.

Tematikus terv: Dózsa népe
A csoportban végzett projekt célja nem kifejezetten történelmi jellegű tantárgyi kapcsolódás, hisz az új
kerettantervek alapján készült történelem-mintatantervek a Dózsa-féle parasztháborút a 9. évfolyamra
helyezik el. A már meglévő történelmi ismeretek azonban alátámasztják és értelmezhetővé teszik az
azonos témára, különböző korokban és társadalmi szituációkban készített műalkotásokat.
Az irodalom tananyaggal összhangban kapcsolódhatunk az irodalmi metafora és képértelmezés 10.
osztályos tananyagához, továbbá a romantika irodalmához is. Madarász Viktor: Dózsa népe című alkotása egyrészt tematikus analógiaként, másrészt a romantika képi szemléltetéseként alkalmas, Derkovits
Gyula: Dózsa-sorozata, Szervátiusz Tibor Dózsa-szobra pedig társadalmi folyamatok értelmezésének is
lehet a kiindulása, a motivációs képanyaga.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért kiselőadás) a szakszerű
kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása,
tervezett felhasználása, csoportmunkában is.
Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, elemzések alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat, kollázs), adott történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl. szabadság, érték, szakralitás,
humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség) változását tükröző vizuális művészeti
megjelenések megértése és mások számára is érthető bemutatása érdekében, mindezt csoportmunkában is.
Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk, realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl. valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony) kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit is felhasználva
(pl. fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére.
A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos ismeretek által
megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel.
A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak (Szervátiusz Tibor, Schaár Erzsébet, Borsos
Miklós, Vilt Tibor, Melocco Miklós és Kovács Margit munkái) megismerése anyaghasználat és kifejezés tekintetében. Összefüggések keresése a művészi kifejezés és anyaghasználat kapcsolatában.
Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett anyaghasználattal alkotott plasztikus mű létrehozásával.
Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, hang,
vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve
adott cél továbbgondolása (pl. rövidfilmek készítése az eltérő szereplők szemszögéből, antireklám/
antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi megjelenések létrehozása érdekében csoportmunkában.
DÓZSA DERKOVITS KORÁBAN
Csoportmunka
Egy-egy történelmi eseményt, a különböző korszakok társadalmi viszonyait a műalkotások különbözőképpen tükrözik vissza. A műalkotás mint vizuális, sűrített kifejezés itt szemléletesen mutatja az alkotó
társadalmi szituációba ágyazott helyzetét is.
Mutassuk Derkovits Gyula Dózsa-sorozatát és Madarász Viktor: Dózsa népe című képét!
• Derkovits Gyula: Dózsa népe című linómetszetei és a 9. osztályos tanulmányaik alapján foglalják
össze a képek által felidézett történelmi eseményeket!
• A képsorozat készülésére jellemző társadalmi-történelmi tények tükrében keressenek magyarázatot Derkovits témaválasztására!
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• Értelmezzék a történelmi téma metaforikus jellegét, mutassák be a Derkovits korára jellemző
„áthallásokat”, történelmi analógiákat!
• Madarász Viktor: Dózsa népe című festménye alapján mutassák be a nemzeti romantika jellemző gondolatait! Keressenek választ arra, hogy miért születtek a korszakban (XIX. század vége)
tömegesen a régmúlt idők történelmével foglalkozó festmények! Értelmezzék a jelenséget az
irodalmi párhuzamok megjelenítésével is! Hasonlítsák össze Derkovits sorozatának szellemiségét
Madarász Viktor romantikájával!
• Mutassák be a sorozat egy-egy példáján, hogy a grafikai kifejezés képi elemei hogyan támasztják
alá a történelmi tényanyagban megjelenő jeleneteket! (Keressenek a képek között példákat az
egység, tömegmozgás, közös akarat fogalmak grafikai kifejezésére!)
TRANSZPOZÍCIÓ DOMBORMŰBE RÉSZLETKIEMELÉSSEL
Egyéni munka
Egy adott műfaj stiláris elemeinek átvitele egy másik nyelvezetébe a hasonló jelentés új területen történő felfedezését jelenti.
• Emeljenek ki grafikai elemeket, jellemző formákat a képsorozatból, és nyújtott agyaglapon nyomhagyással készítsenek az eredeti kép kompozíciós rendjéhez hasonló, kifejező nonfiguratív alkotást, reliefet!
• Készítsenek különböző megvilágítással, a fény mozgatásával, változtatásával rövid, pár másodperces mozgóképet a domborműről!
TÉRKONSTRUKCIÓ
Csoportmunka
Mutassuk Szervátiusz Tibor: Tüzes trónon című alkotását!
• Jellemezzék Szervátiusz Tibor: Tüzes trónon című alkotását a kifejezőerő, anyaghasználat és ezek
kapcsolatának szempontjából! (Egyszerűbben is fogalmazhatunk, egyszerűbb gondolkodású osztályok esetében: Mi a kapcsolat a történelmi esemény és a vas mint anyag használata között?)
• Drót és farudak, vékonyabb lécek felhasználásával építsék meg a szobor egy kiemelt részletét!
ÚJRAÉRTELMEZÉS DIGITÁLIS ALKOTÁSBAN
Csoportmunka
Az adott témájú műalkotás tükrében történt műfaji absztrakciók összegződnek, általánosító szemléleti
tartalommal gazdagodnak és újrakonkretizálódnak egy kollektív kifejezésben (például film, installáció).
• Készítsenek gondolattérképet a forradalom, forrongás, ellenállás fogalmakhoz kapcsolódóan,
majd egy kiválasztott fogalom megjelenítéséhez keressenek vagy forgassanak olyan videót, amit
projektorral a kész konstrukcióra vetítenek, ezzel kép-tárgy installációt létrehozva! (A vetítéshez
felhasználhatják a Derkovits-sorozat kapcsán készített saját videót is!)
• A produktumot rögzítsék videón!
• Keressenek vagy alkossanak olyan hangeffektusokat, zenei részleteket, amelyek a videó hangulatát a tervezett kifejezés irányában erősítik!
• Az osztály által készített filmetűdöket vágják össze egy hosszabb mozgóképes megjelenéssé!
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Tematikus terv: Egyensúly
Fejlesztési feladatok és ismeretek (KET)
Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért kiselőadás) a szakszerű
kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása,
tervezett felhasználása, csoportmunkában is.
Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, elemzések alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat, kollázs), adott történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl. szabadság, érték, szakralitás,
humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség) változását tükröző vizuális művészeti
megjelenések megértése és mások számára is érthető bemutatása érdekében, mindezt csoportmunkában is.
Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk, realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl. valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony) kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit is felhasználva
(pl. fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére.
Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére, önállóan tervezett anyaghasználattal alkotott plasztikus mű létrehozásával.
A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos ismeretek által
megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel.
Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) felhasználásával
változatos célokat következetesen szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip, adott vers inspirálta filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és a produktum közös értelmezése, értékelése.
Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése).
A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és
önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm).
Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú változásait befolyásoló tényezők
(pl. tárgyi környezet, fogyasztói szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális háttér) elemző vizsgálata
kreatív feladatokban (pl. stíluslap készítése, karakterteremtés adott szempontoknak megfelelően,
fiktív brand tervezése adott cél érdekében) a saját identitás erősítése céljából.
EGYENSÚLY A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN
Csoportmunka
Adjuk ki a felső tagozatos kerettantervekhez készült műlistát, a tanulók az ott jelzett műalkotásokból is
válogassanak csoportos vizuális ismeretszerző munkájukban!
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• Keressenek képeket, amelyek példát mutatnak az egyensúly, vizuális egyensúly szemléltetésére!
Mutassanak be egyensúlyi helyzetet mutató kompozíciókat! A képek között épületek, szobrok,
festmények, grafikák egyaránt lehetnek! A képeket megértést segítő ellenpéldákkal szemléltessék
(például Kheopsz piramisa − Pisai ferde torony, Ülő írnok szobra − Kovács Margit: Siratóasszony)!
• Digitális technika használatával mutassanak be kompozíciós alapsémákat, amelyek az egyensúlyt
fejezik ki, és olyanokat is, amelyek ennek ellenpéldáit mutatják!
• Keressenek olyan műalkotásokat, ahol egy választott színkontraszt alkalmazásával vizuális egyensúlyt érzékelünk!
RONTÓ PÁL
Páros munka
A/3-as rajzlapon dolgozva a pár egyik tagja helyezzen el egy geometrikus, színes alakzatot a lapon, a
pár másik tagja vizuális választ adjon rá úgy, hogy próbálja meg kiegyensúlyozni a képet, majd folytassák felváltva addig a rajzolást, amíg már nem találnak üres helyet az alakzatok elhelyezéséhez!
SÚLYPONT
Csoportmunka
• Tervezzenek olyan felfüggesztett térbeli rendszert, absztrakt kompozíciót, ami a háromszög súlyvonalait és súlypontját használja fel!
• Alkotásukhoz készítsenek vázlatot! A megvalósításhoz kísérletezzenek hullámkarton vágásával,
lyukasztásával!
• Az alkotás kivitelezése közben (ami lehet színekkel megoldott, texturális hatásokat hordozó)
megvilágítással és árnyékhatással kombinált, fénylő vagy matt felületek beépítésével is kísérletezhetnek. Választott médium használatával (például hangrögzítéssel, werkfilmmel, rajzos vázlattal, szöveggel) vezessenek munkanaplót a kísérletezés folyamatáról!
TÖRÉKENY EGYENSÚLY
Páros munka
• Nézzék meg Lara Jacobs Rigolo egyensúlyon alapuló előadását (kb. 10 perc, nyilvánosan hozzáférhető videókon)!
• A videó tanulságairól, érzelmi-értelmi hatásáról készítsenek egyszínű, hígított fekete vízfestékkel
készült, szürke árnyalatokra komponált festményt!
• A látottak analógiájára tervezzenek meg egy személyesen előadható darabot (amely egy segítővel kivitelezhető)!
Vagy:
• A videómegosztó csatorna által felkínált, hasonló tematikájú videók megnézésével ihletet nyerve
tervezzenek egy hasonló témájú előadást! Készítsenek megvalósíthatósági tervet az előadáshoz
kapcsolódóan (például eszközök, erőforrások, szabadidő, helyszín szempontjait figyelembe véve)!
EGYENSÚLYOZÓMŰVÉSZ
Páros munka
• Találjanak ki párban egy filmtrükk segítségével megvalósítható, mozgatásra alapozott (cirkuszi)
egyensúlyozó produkciót (például szék egy lábon egyensúlyozása), és készítsenek rajzos tervet,
storyboardot! Elemezzék az elképzelés filmes megvalósításának tényleges lehetőségeit (például
szabadidő, forgatási helyszín, kellékek, jelmezek)!
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• Forgassák le a jeleneteket és videószerkesztő program segítségével vágják össze egy rövid filmetűddé a filmet!
Nézzük meg a párok munkáit, beszéljük meg közösen a használt filmes lehetőségeket, adjunk további
ötleteket a produkció kiteljesedéséhez! A feladatot előkészíthetjük Chaplin Cirkusz című filmjének kötéltáncos jelenetével is. Kereshetjük a korabeli filmtrükköket a filmben.
SZÉP AZ, AMI SZIMMETRIKUS?
Csoportmunka
• Keressenek példákat a női és férfi hajviseletek divatjának változására! Mutassák be egy-egy példa
kapcsán, hogy az adott kor milyen (trenden túlmutató) tartalmat mutat be a hajviseleten keresztül (például ellenállás, gyerekesség, formabontás, praktikum)! Mutassanak be szimmetrikus
frizurákat és ezek ellenpéldáit az elmúlt néhány évtized trendjéből!
• Egy kiválasztott divatfotó elemezésével mutassák be a médiaproduktum készítésének céljait a
résztvevők szempontjából (például marketing, fotós szempontok)!
• Társuk frizuráját alkalmas és szakszerű eljárásokkal alakítsák át megadott célú frizurává, ahol tudatosan élnek a modell karakteréhez illő, szimmetrikus vagy éppen aszimmetrikus formakezeléssel!
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BEFEJEZÉSÜL
A kézikönyv szerzőiként köszönjük, hogy kedves olvasónk megtisztelt bennünket a könyv elolvasásával,
és eljutott a befejező, összegző gondolatokig is. Most sem írhatunk mást, mint amit a bevezetőben ígértünk. Reméljük, hogy a mindennapok gyakorlatára a könyv feladatötleteiből kellő segítséget kapott.
A világ változását követő (jelenségalapú tanulás) és ebben az új képírási módszerek felhasználását
követő új KET fejlesztési feladatainak aktualitását az elmúlt időszak visszaigazolta, ezzel együtt olyan
változásokat hozott saját tárgyunk pedagógiájában, ami miatt nehéz lenne az évtizedes megszokások
mentén kikristályosodott módszertani megoldásokhoz visszatérni.
Az aktuális tanulási szükségleteket érdemes tehát átfordítanunk a projektfeladatok nyelvére: jó, ha a
gyerekek adott probléma megoldása érdekében önállóan vagy csoportban képesek információkat gyűjteni, amelyeket társaikkal meg tudnak vitatni, jó, ha az információk között képesek szelektálni, és jó,
ha mindeközben képesek használni a korszerű információhordozókat, gondolataikat szövegesen vagy
vizuálisan érthetően el tudják magyarázni.
Reméljük, ajánlott feladatainkban választ tudtunk adni a megváltozott szabályozás által felvetett új
módszertani kérdésekre. Egyúttal visszautalnánk a bevezető szövegére: kérjük, a közölt feladatrendszert kezeljék ugyanazzal a mérlegelő szemlélettel, amit sokszor várunk a diákoktól is, és a feladatokat
szabják megfelelően az adott tanulócsoport érdeklődéséhez, felkészültségéhez, és természetesen alakítsák az adott környezet, iskola jellemzőihez, lehetőségeihez. Jó munkát kívánunk!
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