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KÉSZSÉG- ÉS PROGRAMTÉRKÉP

Lehetséges programterv egy kreatív Tematikus hét felépítéséhez
Korosztály: 9–10. évfolyam, középiskola

A Tematikus hét felépítése a NAT (2012)-ben meghatározott műveltségi területek közül a tárgy- 
és környezetkultúra részterület, azon belül a tervezett, alakított környezettervezés és fogyasztói 
szokások, funkció, épített környezet tematikai egységekkel foglalkozik leginkább, érintve a többi 
műveltségi területet, illetve azoknak a projektekbe bevont részterületeit. 

• Kifejezés, képzőművészet műveltségi terület 
• A művészi közlés, mű és jelentése 
• Ábrázolás és stílus, valamint a vizuális kommunikáció  
• A fotografikus kép nyelve, az újabb médiumokkal való kísérletezés

A tematikus hét programja egyfajta gondolkodási módra fókuszál, amely a dizájn és innováció 
problémái köré szerveződik, és négy fő területre oszlik: 

• tér – térkapcsolatok – dizájn
• tárgykultúra
• vizuális kommunikáció
• divat – öltözködés.

1. nap
Térkutatás-tárgyjáték

FIGYELJ,  
ÉRTELMEZZ, ÍRD ÁT!

2. nap
Térjáték

NÉZZ KÖRÜL,  
MÉRD MEG!

3. nap
Térkísérlet-minta

ÉRTELMEZZ ÉS 
ALKOSS!

4. nap
Térpróba

BORÍTSD BE  
A TERET!

5. nap
Térépítés

ÉPÍTS  
A TÉRBEN!

Előkészítés,
fogalmak

tervezői gondolkodás
ergonómia 
tapasztalat

struktúra
parametrikus  

szerkezet

kapcsolódások
illesztés
lépték

összehasonlítás
konklúzió

tudatosság

Témafel-
vetés 

tér-épület
karakter

ember a térben burok-minta térszelet építés

Inspirálódás,
technika

karakterkeresés 
séta, vetítés,  
bemutatás

gyűjtés
összehasonlítás

kézművestechnikák
konstruálás

pop-up építészet 
organikus világ 

elemzés
előző napok

Tervkészítés,
munkaforma

brainstorming
csapat (4 fő)

mérés 
páros munka

vendég
látogatás

igény  
csoport  

munkamegosztás, 
felelősök  

tapasztalás 
modell

munkaszervezés 
együttműködés
megmunkálás  

segítők
Feldolgozás konstruálás papírmodell kísérletek

Bemutatás kiállítás
dokumentálás

fotó
munkanapló

munkanapló
fotódokumentáció

próba
dokumentáció
munkanapló

Értékelés munkanapló kérdőív csoportos  
megbeszélés bemutatás
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A tantárgy sajátosságából adódóan az említett területek külön-külön kidolgozott programjában 
ajánlott tevékenységek egymásra épülnek, és a jelzett fázisokban további modulokra bonthatók. A 
„rövid projekt” megnevezéssel jelölt sávok önállóan is alkalmazhatók, a tanév során több egymást 
követő szakórán feldolgozhatók, amennyiben az osztálylétszám és a helyszín engedi. 

A hétköznapokban, heti tanórai keretben ritkábban adódik lehetőség komplex moduláris megkö-
zelítésre, a tematikus hét erre ad javaslatot.

A fő területek közül elsőként a tér-térkapcsolatok terület tematikus hetét dolgoztuk ki.
A héten minden napnak van egy altémája, amelyet további három sávra bontottunk, egy rövidebb 

(egy tanóra, 45 perc) és két hosszabb (két tanóra, 90 perc) időtartamra. Tehát a diákok a hét öt nap-
ján összesen 15 szakaszra bontott tevékenységben vesznek részt.

Elsősorban a középiskola 9–10. évfolyamán tanulók vehetnek részt a programban. 30 fős osztály-
létszámmal és évfolyamonként egy-egy osztállyal számolva kb. 120 tanuló részvételére számítunk.

A 30 fős osztálylétszám ehhez a kreatív alkotáshoz nem megfelelő, ezért a párhuzamos csopor-
tokat ajánlatos felezni. Ha 120 főre számítunk, akkor a csoportbontás miatt mind a négy területen 
párhuzamosan nyolc csapattal számolhatunk.

A megvalósításban – nem művészeti intézmény esetén – a tantestület nem szakos pedagógusai 
vesznek részt.

Ha a programban jelzett külső helyszínre visszük a tanulókat, vagy vendégelőadókat fogadunk, a 
csoportbeosztás arra az idősávra átrendeződhet. 

Az előkészületeknél ajánlott mindezekre figyelemmel lenni.
A témaleírás jelzi, miért kedvező, ha a tanulók időnként elhagyják a hagyományos iskolai hely-

színt, a szaktantermet. A szervezés időszakában figyelmet kell fordítani többféle feladatra: a megva-
lósítás engedélyt, együttműködést kíván a vezetéstől és az iskolában tanító többi tanártól.

Minden nap első idősávja amolyan ráhangolódó, visszatekintő óra, amelyben az előző nap tevé-
kenységét és a következő időszak főbb tudnivalóit ismertetjük.

Az utolsó sáv végén pedig közös megbeszélést, összegzést, kis kiállítást terveztünk, amely elő-
készíti a következő napot, utal az esetleges tantermen kívüli programokra, felkészíti a tanulókat, és 
felhívja a figyelmüket stb. 

Minden tanulónak ajánlatos munkanaplót vezetnie a program során, amelyet folyamatosan épít-
het és bővíthet. Ebben dokumentálja a projekt során végzett munkát, rajzok, képek, szövegek for-
májában.

Az utolsó nap harmadik idősávjába a munka lezárásaként prezentációt terveztünk, amelyben 
bemutatják a tanulók a hét során készült projekteket.

A munkafázisokról készült fotódokumentáció felkerülhet egy webes oldalra, lehetőséget adva a 
fejlesztésre a visszajelzések tükrében.   

A tematikus, illetve témahetek idejét a tanév rendje tartalmazza.
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TEMATIKUS HÉT / TEMATIKUS NAPOK   
A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE

Szükséges feladatok a felelős, az adott szaktárgyat tanító tanár szemszögéből, amelyek segítenek 
a tanév rendjébe illeszkedő Művészet Tematikus Hét eredményes lefolytatásához.

Idő- és feladatterv
A tanév elejét megelőző 1-2 hét során:
az igazgató feladata:

• a megjelent anyag áttanulmányozása után döntés a megvalósításról;
• a helyi adottságok és az ajánlatban leírtak összevetése;
• az időpont kihirdetése;
• vezetői támogatás;
• tantestületi támogatás;
• a program beharangozása:  a tantestületnek 

a diákságnak 
a szülőknek;

• a szülői beleegyezéshez kérdőív megfogalmazása (melléklet);
• a programot vezető csapat összeállítása (önkéntes alapon).

Önkéntesek verbuválása
Külső helyszínlehetőségek felkutatása
Külső helyszín – befogadó nyilatkozatok megfogalmazása
Költségvetés-készítés

• anyagi keret biztosítása
• szponzorok keresése – település, szülői kör stb.

Az iskolai lehetőségek megvizsgálása
Támogatói levél megfogalmazása (adomány, a projekthez szükséges egyéb anyagi és tárgyi támo-
gatás)
Részletes program készítése a megvalósításhoz
Weboldalon, e-naplóban a program megjelenítése
A visszajelzések összegyűjtése
A szakmai felkészülés elindítása
Kerekasztal-beszélgetések
Tanári kör – szülői kör – DÖK bevonása
A beleegyező nyilatkozatok megfogalmazása, nyomtatása, kiküldése – határidő kérése

A tematikus hét előtti 1-2 hónap: anyag- és eszközgyűjtés, teremcserék, helyettesítések beosz-
tása

A tematikus hét előtt 1-2 héttel: a résztvevők, tanulók számára elküldeni az eszközök listáját (mun-
kanapló, rajz- és íróeszközök, olló, kés, vonalzó, kényelmes öltözet, fényképezére alkalmas telefon).
A témahét programjának beharangozása: plakát (egy másik évfolyam készítheti)
Segítő önkéntesek, külső helyszín megkeresése telefonon, neten, levélben, visszajelzés kérése
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Prezentációk, munkalapok letöltése
Saját korábbi, szakmai, használható tartalom ellenőrzése (PPT, példák)
Az ígért adományok begyűjtése (papír, karton, faanyag, szerszámok stb.)
Weboldal létrehozása
FB-csoport alakítása
A dokumentálás eszközeinek ellenőrzése (ha vannak)
Fénymásolási lehetőség biztosítása, papírok, internet-hozzáférés, jelszó stb.

A tematikus hetet megelőző nap – az első nap előtti 0. nap
A résztvevők névsora
A jelentkezők névsora
A segítők névsora, eligazítása, a program ismertetése
Az eszközök ellenőrzése, előkészítése, az alapanyagok csoportosítása, tárolók, fénymásolatok stb.
A helyszínek bejárása: iskolai és külső helyszínek
Felkészülés a véletlenekre: időjárás, betegség stb.
A csöngetési rend megváltoztatása (a többi osztály miatt?)
A feladatlapok kinyomtatása
Internetelérés biztosítása a helyszíneken, projektor, számítógép

Az első nap előkészítése – a témahét kezdete
Két csoport párhuzamosan (15-15 fő) 

• a résztvevők fogadása
• a hely, terem átrendezése, elhagyása
• tanárok, segítők (önkéntesek, szülők, nagyobb diákok)
• az eszközök előkészítése – projektor, számítógép
• papírok vázlatkészítéshez (ceruza, olló, póteszközök)

Ideális a szokásos 30-30 főhöz képest
Eligazítás a két csoportnak egyszerre:

• a napi időbeosztás ismertetése – frontális
• a szabályok ismertetése – munka- és balesetvédelem
• a tanárok és a segítők bemutatása.

Két csoportra válás:
• a csoportokat korábban a tanárok válogatták szét
• az aznapi téma kihirdetése, a helyszín elfoglalása.

A tér berendezése:
• a hagyományos, frontális asztalbeállítás megszüntetése
• asztalok, székek átrendezése, összefordítása – gruppok alakítása, hogy adott esetben a vetí-

tést mindenki lássa.
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TÉR – DIZÁJN, 1. NAP

CÍM TÉRKUTATÁS-TÁRGYJÁTÉK

KÉSZÍTETTE Latin Anna, Hajdu László

TÉMA A TÉR KARAKTERÉNEK MEGFIGYELÉSE, ELEMZÉSE ÉS KREATÍV FELDOLGOZÁSA
A tervezői gondolkodás megértése és megtapasztalása, a környezet megfigyelése és össze-
függések keresése. Cél: a karakterjegyek felismerése és alkalmazása a játékos alkotófolya-
matban.

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK rajzterem vagy szabad alkotásra alkalmas terem
projektor, számítógép, digitális adathordozó eszköz
internet
rajzlapok (A4, A3),vázlattömb, íróeszköz, rajzeszköz, vonalzó, körző, jegyzetfüzet, ragasztó, 
olló, vágókés 
modellépítéshez: előkészített anyagcsomag, csoportonként 3 adag
újságpapírok, ecset, vizesedény, 3 alapszínű tempera, rajztábla
háztartási csomagolópapír, post-it, színes lapok, matrica  
előre kinyomtatott kérdőívek, alapfogalom-kártyák

A TERVEZETT  
TEVÉKENYSÉGEK  
HOSSZA

5 tanórányi idő, 225 perc + szünetek, szakaszolva
1.  15 perc
2.  30 perc
3.  60 perc
4.  90 perc
5.  30 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK Az első tematikus nap rávezeti a tanulókat arra, hogy ne a szokásos módon tekintsenek 
környezetükre. Segíti a vizuális szókincs gyarapítását, bevezeti a tervezői gondolkodás gya-
korlatát. A középpontban a kreatív, alternatív megoldások keresése és alkalmazása áll.

KOROSZTÁLY 9–10. évfolyam

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK Megfigyelés, a vizuális memória fejlesztése, kooperáció, kommunikáció, az épített környezet 
felmérése, elemzése különböző szempontok alapján.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: művészetek, matematika, technika, életvitel és gyakorlat, magyar 
nyelv és irodalom
Kiemelt fejlesztési területek: megismerő- és befogadóképesség, közvetlen tapasztalás 
útján szerzett élmények feldolgozása, ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás, kommu-
nikációs képességek, kreativitás, alkotóképesség, problémamegoldó képesség, önismeret, 
önértékelés, önszabályozás
Kulcskompetenciák: digitális kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia, kezde-
ményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező-
képesség, hatékony, önálló tanulás
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LEÍRÁS 1.  Eligazítás, a program indítása
2.  Ráhangolódás. Terek, épületek karakterei, sajátosságaik felismerése – kollekció, a cso-

port fogalma 
A csapatépítés-téma játékos bevezetése
Cél: ismerkedés, kooperáció. Fejleszti a vizuális memóriát, az épített környezet felmérését 
és elemzését különböző szempontok szerint.
A környezet megfigyelése, a jellemzők csoportosítása, a karakter meghatározása
Cél: kommunikáció. Fejleszti a vizuális szókincset, a jellegzetességek megtalálását, az 
információk közötti szelekciós képességet.

3.  Állíts „emlékművet”! 
3. 1. Az összefüggések tisztázása alapfogalmak, példák alapján. A tervezői gondolkodás 
lépései
Cél: az ismeret felidézése. A már ismert fogalmak elhelyezése, kérdések feltevése, önálló 
vélemény megfogalmazása, a forma és a funkció összefüggéseinek felismerése

4. A tervtől a tárgyig – alkotás megadott anyagokból, megadott szempontok alapján
Cél: a tervezői gondolkodás lépéseinek megértése. Problémamegoldás, megoldások 
keresése, együttműködés, divergens gondolkodás, munkaszervezés, nyitottság, esztétikai 
érzék fejlesztése

5. Minikiállítás, értékelés
Cél: kritika, önkritika, kommunikáció

ELŐKÉSZÜLETEK A foglalkozásokat vezető tanárok között szükséges, hogy legyen egy szaktanár, aki a vizuális 
kultúra tanításában gyakorlattal rendelkezik. A segítők szinte bármely területről érkezhetnek. 
A tanulók előzetes tudása: téri helyzetek, minőségi jellemzők értelmezése és szöveges 
megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajztech-
nikák alkalmazása. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. 
Tárgykészítő, kézművestechnikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. 
Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben. Önálló kérdé-
sek megfogalmazása.
Térszervezés: a hely, terem átrendezése. Az asztalok, székek átrendezése, összefordítá-
sa – gruppok alakítása, hogy adott esetben a vetített képeket is mindenki láthassa. Ideális 
teremméret: az asztalok körül maradjon bőséges tér, ahol szabadon elhelyezkedve, akár a 
földön is lehet dolgozni. Megoldásként szóba jöhet egy nagyméretű, nem tantermi tér, példá-
ul testnevelésterem vagy aula, díszterem, de színházterem is. 
Az eszközök előkészítése
15-15 fős csoportok párhuzamosan dolgoznak, külön helyszínen.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

15

30

60

Eligazítás

Ráhangolódás 

Kiválasztás
Séta
Gyűjtés

 

  

1.  A résztvevők fogadása, eligazítás. A napi időbeosztás ismertetése. 
Munka- és balesetvédelmi tájékoztatás. Tanárok, segítők bemutatá-
sa. Csoportokban a helyszínek elfoglalása (a csoportokat korábban 
a tanárok osztották be).

2. 1.  A napi téma előkészítése egy ismerkedési játékkal: 
Ha a csoportok tagjai nem egy osztályba járnak, és nem ismerik 
jól egymást – rövid ismerkedés, névtanulási játék.
A tanulók véletlenszerűen 3 fős csoportokat alakítanak. 
Az iskola épületében elindulnak, és keresnek egy nekik tetsző 
helyszínt. Ott elhelyeznek egy nem túl feltűnő helyen egy matricát, 
és írnak a térről egy pár mondatos jellemzést, majd adott időre 
visszatérnek a terembe. Odaadják az írást egy másik csapatnak, 
akiknek a leírás alapján meg kell találniuk a helyszínt, és a matri-
cát vissza kell hozniuk. 
Az előre kinyomtatott alaprajzon megkeresik a megtalált helyszínt, 
oda felragasztják a matricát és a leírást a térről. Mindenki felrajzol-
ja emlékezetből az útvonalat is, ahogy eljutott a jelig. 
Az ötletet a forrásban található játékból merítettük és alakítottuk át: 
www.osztalyfonok.hu

2. 2.  A terek, épületek karaktereinek, sajátosságainak felismerése – 
kollekció, a csoport fogalma
A következő időszakban a tanulók először sétálnak az iskolában, 
majd kimennek az iskolán kívülre. Körülnéznek, és jellemzőket 
gyűjtenek, amelyek az épített környezetre vonatkoznak.
A gyűjtést egy rövid vetítéssel érdemes segíteni, épületeket, szob-
rokat, tárgyakat vetít a tanár. 
A kérdések a látott minőségekre vonatkoznak, vizuális alapfogal-
makra. Segítségül előre kinyomtatott lapokat kap minden tanuló. A 
lapokon látott fogalmak mellé kell írni a kivetített képek sorszámát. 
Vetítés közben érdemes a fogalmakat tisztázni.
Milyen szavak jutnak eszedbe, amelyek a látott képekre vonatkoz-
nak?
Szimmetrikus–aszimmetrikus
Statikus–dinamikus
Sűrű–ritka
Sima–durva
Íves–egyenes
Geometrikus–organikus
Színes–monokróm (igény szerint kiegészíthető egyéb fogalmak-
kal)
A séta során az iskolaépület

belső terét, 
külső homlokzatát, 
valamint a környező épületek egyikét nézik meg.

Rossz idő esetén egy kinyomtatott fotó is lehet a kiindulási alap.
Mindenki hasonló jellemzőket gyűjt, mint amilyeneket a vetítésen 
láttak. 
A szavakat egyenként post-itre vagy cédulákra írják.
Mindenki visszatér, és a teremben található 3 db csomagolópapír-
ra (amelyek a helyszíneket jelölik) felragasztják a lapokat, majd a 
helyszíneken gyűjtött tulajdonságok kártyáit felrakják a megfelelő 
helyre.
A következő feladatoknál újra csoportban fognak dolgozni. 
Érdeklődés szerint rendeződhetnek, minden teret jelölő csoma-
golópapírhoz 5 tanuló tartozzon.

nagycsoport, frontális

csoport, 3-as csoport
matrica, íróeszköz, papír
nyomtatott alaprajz, A3
ragasztó

Melléklet:
Alapfogalmak

Melléklet:
Építészeti példák, minőségek

Melléklet:
Alapfogalmak

kivetítő, számítógép
nyomtatott lapok
önállóan
együtt indulás
önálló munka
papír, post-it
csomagolópapír
filctollak

http://www.osztalyfonok.hu
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90 Elemzés
Értelmezés
Brainstorming

Brainstorming

Alkotás
Dokumentálás

3. Állíts emlékművet a térhez illeszkedő stílusban!  
A megadott anyagkészletből minden csoport készít egy 3D-s  
mo dellt, egy szoborszerű objektet. Ehhez megadott mennyiségű  
és minőségű alapanyagot használhatnak, maximális méret  
30 x 30 cm. 
Segíti a megértést az előző képek felelevenítése. Segítségükkel új 
fogalmakat lehet tisztázni: 
Forma, funkció, emlékmű, objekt, kisplasztika
Kérdések: Mi a rendeltetése? Mit sugall? Kinek készült? Láttál már 
hasonlót? Mi alapján döntjük el, mire való? Mekkora? ...
A tervezés menetének tisztázása után a csoportok együttműködve, 
lépésről lépésre végighaladnak a fázisokon. 
A tervezői gondolkodás lépései: 

Leonard D.; Swap W. (1999): When sparks Fly. Igniting Creativity in groups

téma – ötletelés – közös választás – prototípus – értékelés

3. 1. A csomagolópapírra felkerült jellemzőket elemzik, leveszik az 
ismétlődőket, értékelik a hasonlókat, és a legjellemzőbbeket beka-
rikázzák. Így kirajzolódik az adott tér karaktere, stílusa.
Érdemes itt is rávezető kérdéseket feltenni, amelyek a formára, 
felületre, méretre, kidolgozásra, színre, kompozícióra vonatkoznak.
Kulcsszavak: stílus, személyiség, karakterjegyek.
Nézzük a szakaszokat! 

 – Közös ötletelés. A cél, hogy minél több ötletet írjon le mindenki, 
vázlatokat, skicceket. Minél többet, amellyel válaszokat adnak 
a kérdés(ek)re: milyen térbeli formát képzelek el a kiválasztott 
tulajdonságok alapján? Ebben a szakaszban fontosabb a men-
nyiség, mint a minőség. Ehhez segíthetnek a brainstorming-
módszerek (kerekasztal, létramódszer stb.).

 – Közösen kiválasztott legjobb megoldás: mérlegeli a csoport 
a szempontokat, most már lehet gondolni a kivitelezésre is. 
Szavazás: minden tag szavaz, 3 különböző papírdarabkával, 
előre megbeszélve, melyik szín mit jelent: kitűnő megoldás – 
megfelelő – javítandó.

Melléklet: Emlékmű, objekt

Vetített anyag korai és 
kortárs munkákból, képgyűj-
temény

Papírok, íróeszköz,  
rajzeszköz

Melléklet: Alapfogalmak,
színes papírok

www.wrike.com
www.poplet.com
www.wisemapping.com

Melléklet: Szavazókártyák, 
Értékelőlapok

http://www.wrike.com
http://www.poplet.com
http://www.wisemapping.com
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30 Értékelés
Önértékelés

3. 2.  A legtöbb kitűnőt kapott ötlet alapján a csoportok elkezdik a terv 
megvalósítását.
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy miben segíthet egy vázlatos 
munkaterv.
A munkafolyamatot érdemes menet közben fotózni, ehhez kivá-
laszthatnak egy felelőst, aki a dokumentálást végzi.
A tanár folyamatosan körbejár, konzultál, segítő kérdésekkel, taná-
csokkal (de nem a konkrét megoldásra vonatkozóan), biztatással. 
Felhívja a figyelmet, hogy nem a művészi érték a cél, hanem a 
megközelítés, a jellemzők beépítése. 
Időnként a tanár jelezze, hogy mennyi idő van még hátra.
Bemutatás: az elkészült munkákat minden csoport jól látható 
helyre kiállítja, kis kiállítás formájában. Minden objekthez hozzá-
teszik a gondolattérképet, amelyen a kiválasztott tulajdonságok 
vannak.

4.  Megnézik a csapatok egymás munkáját, először értékelnek, majd a 
kapott kérdőíveken található kérdésekre válaszolnak.
Kérdés: Megfelel-e a kiírásnak? Egyedi? Egyértelműen a meg-
fogalmazott jellemzőket mutatja? Milyen a készültségi szintje? A 
megadott anyagokat célirányosan használja-e?
Ezt követően mindenki értékeli saját hozzáállását a munkához.
Önértékelés: Hogyan tudtam csapatban dolgozni? Mit változtatnék, 
ha újra csinálnám? Mit tanultam a kivitelezés során?
Elpakolás, a másnap előrevetítése.

Alapanyagkészlet/ csoport:
2 db szemeteszsák,
1 ív háztartási csomagoló-
papír, 3 ív A3-as műszaki 
rajzlap, 10 hurkapálca, 
1 üdítősdoboz, ragasztó, tű, 
cérna.
Szabadon felhasználhatók: 
újságpapírok, ecset, 
3 alapszínű tempera, olló, 
vágókés, rajztábla, vonalzó,
átrendezett terem, asztal, tér
fényképezőgép, telefon.

Melléklet: Szavazókártyák, 
Értékelőlapok

Kockázatok, nehézségek
Változatok, ötletek, további tevékenységek
Amikor a tulajdonságokat gyűjtik a tanulók, a környezetben egyéb helyszíneket is lehet választani, a 
tanár egyéni választása segíti a munkát. 
Rossz idő esetén az iskola épületében karakteresen elkülönülő terek is megfelelőek lehetnek. 
Rossz idő esetén kivetített épület, városrészletek adnak információt. 
Ha jól ismerik egymást a csapat tagjai, ráhangoló játékként olyan csoportalakító játékot válasszunk, 
amely a korosztálynak megfelel.
A kivitelezéshez a csomagban lévő dolgok cserélődhetnek, de többféle anyagminőség szerepeljen 
bennük.
Otthoni gyűjtőmunka egészítheti a nap tematikáját, a megadott és a vetítések alkalmával tisztázott 
alapfogalmakra fókuszálva. 
Önkéntes alapon kérhetünk fotóesszét, képgyűjtést. Kérjük meg a diákokat, hogy töltsék fel az anya-
gokat a közös tárhelyre.

Mellékletek
Melléklet: Alapfogalmak  
Melléklet: Emlékmű, objekt  
Melléklet: Szavazókártyák  
Melléklet: Értékelőlapok  
Melléklet: Alapfogalmakhoz  
Melléklet: Építészeti példák, minőségek  
Névtanulási játékok: www.osztalyfonok.hu

 

file:C:\Users\urmosydora\Desktop\alapfogalmak.pdf
http://www.osztalyfonok.hu
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TÉRJÁTÉK, 2. NAP

CÍM GEOMETRIA A TÉRBEN

KÉSZÍTETTE Latin Anna, Hajdu László

TÉMA Nézz körül, mérd meg!
A tematikus hét második napján már ismerik a tanulók a tervezői gondolko-
dás lépéseit. A nap során az épített környezet geometriájáról lesz szó: miben 
változott az ember környezete napjainkra? Szokatlan helyszínek, az emberlép-
tékűség fogalma.
Elméleti ismeretek után a gyakorlati tervezés geometriai felhasználásával 
kerülnek kapcsolatba a tanulók.

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK Rajzterem vagy szabad alkotásra alkalmas terem, külső helyszín.
Projektor, számítógép, digitális adathordozó eszköz, fényképezőgép/telefon,
internet, munkanapló, papírok, olló, vágókés, vonalzó, nyomtatott feladatlapok, 
boríték, helyszínkép, agyag, gyurma, mintázó szerszámok, agyagvágó damil, 
fogvájó, kartondobozok.

A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK HOSSZA 5 tanórányi idő, 225 perc + szünetek szakaszolva
1. 15 perc 
2. 10 perc
3. 30 perc
4. 40 perc
5. 15 + 80 perc
6. 35 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK A második tematikus nap az elméleti és gyakorlati megtapasztalásra is hang-
súlyt helyez. Ember alkotta objektumok vizsgálata, értelmezése, összehason-
lítása, precíz munka, a plasztikai megjelenítés képessége. A korábbi ismeretek 
tudatos alkalmazásával a prototípus készítésének fázisát segíti.

KOROSZTÁLY 9–10. évfolyam

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK Megfigyelés, az épített környezet felmérése, kooperatív alkotás, gyors reakciók, 
kommunikáció, alkotás különböző szempontok alapján, metakognitív stratégia, 
önszabályozott tanulási képesség.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: művészetek, matematika, technika, életvitel és gyakorlat, 
magyar nyelv és irodalom, természettudomány
Kiemelt fejlesztési területek: megismerő- és befogadóképesség, közvetlen 
tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása, ismeretszerzés, tanulás, 
térbeli tájékozódás, kommunikációs képességek, kreativitás, alkotóképesség, 
problémamegoldó képesség, önismeret, önértékelés, önszabályozás
Kulcskompetenciák: digitális kompetencia, szociális és állampolgári kompeten-
cia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti 
tudatosság és kifejezőképesség, hatékony, önálló tanulás
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LEÍRÁS 1. A munkanapló használatának technikája és fontossága
Cél: munkatervezés, elemzés, kreativitás, esztétikai érzék

2. Visszatekintés az előző napra, rövid értékelése a napnak
Cél: kritikai érzék, kommunikáció, véleményalkotás

3. Az elméleti alapok bemutatása mellékletekkel, képgyűjtési technika
Cél: értelmezés, analizálás, ember alkotta objektumok értelmezése, össze-
hasonlítása

4.  Térbeli formázás agyagból, geometrikus formákkal történő manipulálás, 
megadott szempontok szerinti építkezés
Cél: a korábbi tudás alkalmazása

5.  Nagyítással különleges térkapcsolatok létrehozása, adott térben, adott 
anyagokból
Cél: a problémaközpontú kérdésfeltevés révén élményalapú tudáshoz jut a 
tanuló

6. Fotódokumentáció, emberi lépték és környezet

ELŐKÉSZÜLETEK A foglalkozásokat vezető pedagógusok között szükséges, hogy legyen egy 
szaktanár, aki a vizuális kultúra tanításában gyakorlattal rendelkezik. A segítők 
szinte bármely területről érkezhetnek. 
A tanulók előzetes tudása: téri helyzetek, minőségi jellemzők értelmezése 
és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális közlések 
érdekében különböző rajztechnikák alkalmazása. Tárgyakkal, épületekkel, 
jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgykészítő, kézműves tech-
nikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. Azonosságok és 
különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben. Önálló kérdések 
megfogalmazása.
Térszervezés: hely, terem átrendezése. Asztalok, székek átrendezése, össze-
fordítása – gruppok alakítása, hogy adott esetben a vetített képeket is mindenki 
lássa. Ideális teremméret: az asztalok körül maradjon bőséges tér, ahol 
szabadon elhelyezkedve, akár a földön is lehet dolgozni. Megoldásként szóba 
jöhet egy nagyméretű, nem tantermi tér, például testnevelésterem vagy aula, 
díszterem, de színházterem is. 
Az időjárástól függően a gyakorlatok külső helyszínen is megoldhatók.
Az eszközök előkészítése
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15

10

30

Bevezetés

Ráhangolódás
Értékelés

Az ismeretek  
tudatosítása

Reflektálás
 

  

1. Munkanapló használata
Minden tanulótól kért a pedagógus a tematikus hét előkészítő szaka-
szában egy sima lapokból álló füzetet, melynek mérete A4-es körüli. 
Érdemes olyan füzetet keresni, amelynek lapjai nem túl vékonyak, 
egy „Vázlatok” füzet alkalmas a célra, lehet bele írni, rajzolni, festeni, 
ragasztani. Ezt a füzetet folyamatosan használják a tanulók. Nem 
a rajzok tökéletesítése a fontos, hanem a munkához kapcsolódó 
információk, amelyek belekerülnek. Sketchbook (vázlatkönyv) és 
munkanapló vegyítése, amelyben dokumentumaikat kreatív oldalak 
szakítják meg.
Kérjük a tanulókat, hogy a füzetet mindennap használják, tartsák ma-
guknál. Időnként nézzük meg közösen, beszéljünk a hasznosságáról.

2. Együtt újra megnézi mindenki az előző napon készült „emlékműve-
ket”. Röviden értékelik az egész napot. Elemzik a munkafolyamato-
kat, kinek milyen része volt az elkészült munkában.

3. A nap fő témája: szokatlan terek, szokatlan téri viszonyok, formakap-
csolatok problémája. 
A tervezők gyakran különleges megrendelésnek kell, hogy eleget te-
gyenek. Ebben a gyakorlatban megpróbáljuk beleképzelni magunkat 
az adott szituációba. Elképzeljük, mit is tennénk. Felidézzük ismere-
teinket, megbeszéljük a többiekkel. 
A dizájn területén dolgozó szakemberek többnyire csapatban dolgoz-
nak, részfeladatokat végeznek, egymás tudását erősítik. Kooperatív 
módszerekkel fokozzák a hatékonyságot. Tudatosan felépített mun-
katervet készítenek.
Vetített képek alapján megismerik, illetve felidézik a tanulók, miben 
változott az építészet, az épített környezet napjainkra. Alapfogalmak: 
geometria az építészetben, konstruktív, dekonstruktív, felépítés, 
funkció, minimalizmus.
A diasort képanyag-összehasonlítás jelleggel állítottuk össze. 
Megmutatja, miben változott (funkcióban, formailag és anyagok 
használatában) az építészet, a tértervezés és a tárgykultúra. Minden 
képpárnál kérdez-felelettel, közös értelmezéssel dolgozzák fel a 
látottakat. Érdemes bevetni olyan kooperatív módszereket, amelyek 
segítik, hogy a csoport minden tagja egyenlő eséllyel vegyen részt a 
feladatban. 
A pedagógus bátorítja a visszahúzódóbb diákokat.
A példák megbeszélése után mindenki kap egy nyomtatott lapot, 
amelyre 6 épület (a prezentációban látottak közül a pedagógus 
által kiválasztott épületek) képe és az elhangzott kifejezések lettek 
kinyomtatva. Megkérjük a tanulókat, hogy válasszanak egy épületet 
szimpátia alapján, keressék meg a rá jellemző, megfelelő kifejezése-
ket, majd írjanak egy pár mondatos élménybeszámolót úgy, mintha 
ott lennének. A leírásba építsék bele a megadott szavakat. Utána 
olvassák fel egymásnak, és találják ki a szöveg alapján, melyik hely-
színről készülhetett a leírás.

4. Mintázási gyakorlat, két fogalom: statikus – dinamikus. Kiindulás: 
geometrikus formák.
Mindenki húz egy fogalomkártyát, ez alapján dolgozik tovább. (A két 
kifejezést érdemes kis kártyákra írni, ezek közül fog húzni mindenki 
egyet.)

nagycsoport, frontális
egyéni

Melléklet: Sketchbook

frontális

Melléklet: Alapfogalmak

szóforgó, ablak, kerekasz-
tal, beszélgetőkorongok

Melléklet:
Építészet-épületek válto-
zásai 

Melléklet: Kérdőív

önálló
agyag, gyurma, fogvájó, 
mintázási mintázófa, damil 
a vágáshoz, asztalok leta-
karása, víz
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15

 

80

Alkotás
Tervkészítés
Kivitelezés

Feladat: az adott alapanyagból formázni egy kb. 3-5 cm-es gömböt 
és egy szabályos kockát. Damillal vágják el legalább két részre 
mindkét elemet. Az így létrehozott formákból alakul ki az a térbeli 
konstrukció, amely a kártyán szereplő kifejezést jeleníti meg. Az 
összeillesztéshez fogvájót lehet használni. A tanulók elevenítsék fel 
a látottakat, a felépítésre, formára vonatkozó jellemzőket.
Ha elkészültek a munkával, mindenki rajzolja le a sajátját, tetszőle-
ges nézőpontból.  A rajzokat gyűjtsék össze, keverjék össze, majd 
mindenki húzzon egyet. Ezután e rajzok alapján keressék meg azt 
a konstrukciót, amelyről a rajz készült. A végén mindenki hasonlítsa 
össze a rajzokat a modellekkel. Beszéljék meg a tapasztalatokat, 
hogyan gondolkodtak, melyik fázist érezték könnyűnek, melyiket 
nehéznek!

5. Játszótéri elem tervezése és kivitelezése (mászóka) az előző agyag-
szobrok alapján.
3 db 5 fős csoport dolgozik együtt a nap további részében.
Téma: az elkészült objektek közül 3 db lesz felnagyítva, amely majd 
hatásában hasonlít az eredetire. Nem szempont a tökéletes másolás, 
de a statikus–dinamikus jelleg maradjon meg.
Cél: minél nagyobb térforma létrehozása. Döntse el minden csoport 
a nagyítás mértékét, és ezen haladjanak tovább!
Alapanyagok, amelyekből dolgozhatnak: kosárfonáshoz használt 
vessző vagy bambuszszál, esetleg huzal és gyorskötöző.

5. 1. Csoportok alakítása 
Cél: mindenkinek legyen feladata a csoportban, lehetőleg olyan, 
amelyet szívesen vállal.
Milyen munkafázisok szükségesek a modell elkészítéséhez? Meg 
kell nevezni: mér, darabol, illeszt, köt, dokumentál. Kérjük meg a 
diákokat, hogy válasszanak a megadott tevékenységek közül, ezek 
alapján jönnek létre a csoportok. Ha nem arányos a választás, 
akkor a pedagógus válassza ki a tagokat úgy, hogy közben elma-
gyarázza, hogy figyelembe vette mindenkinek az erősségét, hogy 
hatékony és produktív legyen a csoport.
Sorsolással kiválasztják, melyik csoport melyik objektet készíti el.

5. 2. Modellkészítés
A pedagógus és a technikában jártas segítő bemutatja az alap-
anyagok használatát, felhívja a figyelmet a szerszámok használa-
tára, a takarékosságra, az összehangolt munkára. Folyamatosan 
jelen van a továbbiakban is, és segíti a kivitelezést.
A csoportok munkatervet készítenek, megbeszélik a nagyítás mér-
tékét, rajzos vázlatot készítenek, mérnek, feldarabolják az adott 
anyagot, összeszerelik az elemeket.
Probléma: egy tömör formát kell vonalas szerkezetté alakítani. 
Hogyan lehet, milyen sűrűnek kell lennie a szálaknak, hogy öntartó 
legyen a szerkezet? Ehhez érdemes vázlatokat készíteni, amelye-
ket, ha szükséges, a kivitelezés során módosítani lehet.
Munkatervkészítéshez háztartási csomagolópapírra minden lénye-
ges szempontot írjanak fel, formaredukcióhoz készítsenek vonalas 
rajzokat!
A tervezői gondolkodás lépéseit használva: ötleteléssel kezdje-
nek, először mindenki a saját munkanaplójába rajzoljon a forma 
vonalassá tételével kapcsolatban terveket, majd mutassák meg 
egymásnak, vitassák meg, ezután válasszanak. A kiválasztott 
megoldás kerüljön a munkatervbe. 

képek

vessző, bambusz, huzal, 
gyorskötöző, csípőfogó, 
metszőolló, mérőszalag, 
íróeszköz, papír

bemutatható összeszerelt 
elem 

tantermen kívüli nagy 
helyiség

jó időben kint
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ, 
MELLÉKLET

35

Kiegészítés, ha mód van rá: a projekt végén a dokumentum képeit 
mozgóképpé összefűzheti a csoportból valaki ingyenes animációs, 
stop-motion programmal. 
Ehhez érdemes dokumentálni a lépéseket, minél több képet készíte-
ni, azonos távolságból, a médiaórán tanultakat felidézve. 

6. Értékelés, összegzés, önértékelés
Az elkészült térszerkezeteket kiállítják az udvaron vagy az iskolai 
térben. 
Mindkét gyakorlat eredményét közösen értékelik. Vizsgálatot vé-
geznek a léptékkel kapcsolatban. Mekkora egy ember a formákhoz 
képest? Milyen funkciót tudnának még elképzelni a tárgyakhoz?
Önként vállalt házi feladat: a tanuló montázstechnikával vagy egy 
általa ismert grafikai programmal környezetet tervezhet a térformák-
nak. Kitalálhat új funkciót, izgalmas teret, kapcsolatokat.

Kockázatok, nehézségek
Az önszabályozott tanulás támogatása és az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés egyik 
legfontosabb eleme elérni, hogy motiváltak legyenek a tanulók, tanulási tevékenységüket önmagu-t önmagu-
kért, önállóan tervezzék, strukturálják és kontrollálják.

Fontos a folyamatos és reflektív csoportfejlesztés, a csoport heterogén legyen, de az érdeklődési 
területet és a hozzáértést is figyelembe kell venni. Bátorító szerep. Kerekasztal, szóforgó. Lehet, 
hogy nem mindenki szereti az agyaggal való munkát, piszkosnak érzi. Szabályos formát nehéz ki-
alakítani, de segítsünk, és ne siettessünk senkit!

Képek, mellékletek
Melléklet: Építészet-épületek változásai  
Melléklet: Alapfogalmak  
Melléklet: Sketchbook  
Melléklet: Hálózat  
Melléklet: Technikai megoldások  
Melléklet: Kérdőív  
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TÉR – DIZÁJN, 3. NAP 

CÍM TÉRKÍSÉRLET, MINTA

KÉSZÍTETTE Latin Anna, Hajdu László

TÉMA TÉRKÍSÉRLET, FELÜLETALKOTÁSI KÍSÉRLETEK, 
BUROKMINTA
A témanap ismeretei és a hozzá tartozó tevékenység során a tanulók környeze-
tükben megfigyeléseket tesznek, megoldásokat keresnek különféle struktúrák, 
felületek létrehozásához. 
Megpróbálják különböző anyagok felhasználásával lezárni részben vagy egész-
ben a teret, a tapasztalatokat felhasználva beburkolni egy térformát.

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK rajzterem vagy szabad alkotásra alkalmas terem, külső helyszín
projektor, számítógép, digitális adathordozó eszköz, fényképezőgép/telefon
internet, munkanapló
papírok, olló, vágókés, vonalzó, műszaki rajzlap, tűzőgép
kréta, tus, ecset, vizesedény

A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 
HOSSZA

5 tanórányi idő, 225 perc + szünetek szakaszolva
1.   10 perc
2.   40 perc 
3.   20 perc
4.   45 perc
5.   90 perc
6.   20 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK A harmadik tematikus nap főleg a gyakorlati megtapasztalásra helyezi a hang-
súlyt. Kísérletek anyagokkal, elemek összeillesztése struktúrákká, kihívások 
új minőségek létrehozásában. A korábbi ismeretek tudatos alkalmazásával a 
prototípus készítésének fázisát segíti.

KOROSZTÁLY 9–10. évfolyam

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK megfigyelés, az épített környezet felmérése, kooperatív alkotás, gyors reakció, 
kommunikáció, alkotás különböző szempontok alapján, metakognitív stratégia

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: művészetek, matematika, technika, életvitel és gyakor-
lat, magyar nyelv és irodalom, természettudomány
Kiemelt fejlesztési területek: megismerő- és befogadóképesség, közvetlen 
tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása, ismeretszerzés, tanulás, 
térbeli tájékozódás, kommunikációs képességek, kreativitás, alkotóképesség, 
problémamegoldó képesség, önismeret, önértékelés, önszabályozás
Kulcskompetenciák: digitális kompetencia, szociális és állampolgári kompe-
tencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művé-
szeti tudatosság és kifejezőképesség, hatékony, önálló tanulás
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LEÍRÁS 1. Ráhangolódás
2.  Séta, a környezet megfigyelése, a jellemzők csoportosítása felületekre fóku-

szálva, ismétlődés
Cél: fejleszteni a vizuális szókincset, kommunikációt, a jellegzetesség megta-
lálását, az információk közötti szelekciós képességet.

3. Rajz. Elemi részektől a felületig. Mintarajz gyűjtés alapján
Cél: csapatmunkában gyorsan reagálni térbeli problémákra, technikai lépé-
sek megtapasztalása, felületalkotás elemi részekből.

4.  Befogadás. A geometrikus szabályosság megjelenési formái a természetes 
és az épített környezet összehasonlításában 
Paralel szakmák: építészet, divat
Cél: a tanulók ismerjék meg a teret, a tömeget képező szerkezetek állandó 
megújulását, egymásra hatását különféle területeken. Ismerjék meg az inno-
vatív szemléletet.

5.  Alkotás. A parametrikus gondolkodás gyakorlati alkalmazása játékos formá-
ban. Ruhaszerű burok készül testre, valós méretben.
Cél: a tervezői gondolkodás lépéseinek megértése, problémamegoldás, 
megoldások keresése, együttműködés, divergens gondolkodás, munkaszer-
vezés, nyitottság, az esztétikai érzék fejlesztése.

ELŐKÉSZÜLETEK A foglalkozásokat vezető pedagógusok között szükséges, hogy legyen egy 
szaktanár, aki a vizuális kultúra tanításában gyakorlattal rendelkezik. A segítők 
szinte bármely területről érkezhetnek. 
A tanulók előzetes tudása: téri helyzetek, minőségi jellemzők értelmezése és 
szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális közlések érde-
kében különböző rajztechnikák alkalmazása. Tárgyakkal, épületekkel, jelen-
ségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgykészítő, kézművestechnikák 
alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. Azonosságok és 
különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben. Önálló kérdések 
megfogalmazása.
Térszervezés: hely, terem átrendezése. Asztalok, székek átrendezése, ösz-
szefordítása – csoportok alakítása, hogy adott esetben a vetített képeket is 
mindenki lássa. Ideális teremméret: az asztalok körül maradjon bőséges tér, 
ahol szabadon elhelyezkedve, akár a földön is lehet dolgozni. Megoldásként 
szóba jöhet egy nagyméretű, nem tantermi tér, például testnevelésterem vagy 
aula, díszterem, de színházterem is. 
Az időjárástól függően a gyakorlatok külső helyszínen is megoldhatók.
Az eszközök előkészítése.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ, 
MELLÉKLET

10

40

20

45

Ráhangolódás

Séta
Megfigyelés

Értelmezés

Alkotás

Megfigyelés
HF

1. A tematikus hét harmadik napjának bevezetése. A napi program 
megbeszélése. 
Nézzünk körül a teremben, próbáljanak a tanulók azokra a részletekre 
figyelni, amelyek strukturálisak, ismétlődő, ritmikus mintát mutatnak. 
Utaljunk vissza az előző órák ismereteire.

2. 1.  Tegyünk sétát a környéken. A pedagógus hívja fel a tanulók 
figyelmét, hogy az épületek homlokzata, a nyílászárók, a homlok-
zatfestés, a kövek, a burkolóanyagok, a korlátok, lámpák és az 
út menti növények mind-mind mintázatot, ritmust alkotnak. Úgy 
figyeljék meg a látottakat a részletekre összpontosítva, mintha egy 
rajzolatot, grafikát néznének. Csukják be az egyik szemüket, és a 
térérzékelés megváltozik.
Igyekezzen mindenki sokat rajzolni a munkanaplóba, egyszerűsít-
sék a látottakat. Készítsenek több képet is, később töltsék fel ezeket 
a közös mappába.
Ha van alkalmas, nyitott tér, a diákok alkossanak ismétlődő mintát 
magukból a térben. Képzeljék el, hogy szabályos rendszerben 
állnak, majd rendeződjenek át, alkossanak halmazt, stb. 
Ezt is dokumentálják.
Figyeljék meg, hogy a természet milyen viszonyban van az épített 
környezettel, hogy a város- és településfejlesztés mennyire nyúlt 
bele a természetbe. Beszéljék meg, hogy a téri dimenzióknak van-e 
pszichológiai hatásuk.
A tanulók kb. 40 perc után visszaérnek a terembe, asztalok körül 
ülve közösen megbeszélik a látottakat, és a megismert fogalmakat 
leírják a rajzokhoz.

2. 2.  Nézzék meg közösen a „Geometria az építészetben” című pre-
zentáció képeit, amelyben megfigyelheti mindenki a mai épületek 
mellett az állatvilág élőhelyein megtalálható struktúrákat, fészkeket, 
kristályformákat. Olyan példákat, olyan épületek terveit is láthatják, 
amelyek a természetből inspirálódtak.

2. 3.  Miután minden fogalmat tisztáztak, következik egy rajzi átírás. 
A füzetből mindenki válasszon egy neki tetsző mintát, amit felna-
gyítva átrajzol a földre tett, minimum A2-es lapra. A legalkalmasabb 
zsírkréta vagy tus és lapos ecset. Lendületes, határozott vonalakkal 
kezdje a rajzot, ha kész, újabb vonalhálók kerüljenek az elsőre, és 
egészen addig folytatódjon az építés, amíg szinte befedik a vonalak 
a papírt.

3. Amíg a mintás lapok száradnak, a tanulók megismerik, mely terü-
leteken találkozhatunk még struktúrákkal, textúrákkal, faktúrákkal. 
Értelmezik a fogalmakat, példákat néznek.
Otthoni feladatként, aki szeretne, gyűjtsön újságokból idevonatkozó 
képeket, amelyeket beragaszt a munkanaplóba.
Beszélgessenek a tanulók arról, hogy mi a különbség és a hasonlóság 
az építészet és a divat között. Figyeljék meg a két területet: napjaink-
ban a kapcsolat a divat és az építészet között egyre szorosabb. Mind-
kettőnél az állandó megújulás, új megoldások keresése a jellemző. 
Hat rájuk a kor trendje, mindkettő teret tölt, stb. 
A prezentáció bemutat többféle épületet, amelyekhez valamilyen 
papírmegmunkálási módszert lehet társítani. Párhuzamként öltözete-
ket, amelyek vizuálisan hasonlítanak az épületekre. Minden csoport 
választ egy irányt, és kísérleteket végez, hogyan tudna hasonló 
struktúrákat létrehozni. 
Fogalmak: parametrikus, geometrikus, dekonstrukció, strukturált 
felületek, origami

nagycsoport, frontális
munkanapló, fényképező-
gép/telefon

író- és rajzeszköz

projektor, számítógép,  
internet, könyvek 

A2-es műszaki rajzlap, régi 
plakát hátoldala is lehet, 
zsírkréta, tus, ecset

Melléklet:  
Geometria az építészetben

Előzetes tudás: minta, sok-
szorosító grafikai technikák, 
ókori kultúrák ornamentikái, 
római mozaikok és a bizánci 
kultúra, természetben talál-
ható struktúrák, az állatvilág, 
növényvilág szabályosságai, 
aranymetszés, fraktálok, 
pop-art, népi építészet

Melléklet: 
Építészet-ruha

Melléklet: 
Fogalommagyarázat
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90

20

Elemzés
Értelmezés

Kísérlet 

  

Alkotás

Bemutatás

Ellenőrzés
Értékelés
Önértékelés

4. 1.  A csoportok eldöntik, hogy milyen ruhaszerű, nem funkcionális 
makettet fognak készíteni. Minden csoport alapanyagként a saját 
festett mintás papírjait használja. 
A csoportok a bemutatott 5 téma közül választanak egyet. Ezután  
a választott témacsoporthoz papírmegmunkálási technikák alkalma-
zásának lehetőségeit gyakorolják.
Több struktúrát készít minden csoport, s közösen döntenek, hogy 
melyikből/melyikekből készüljön a végső forma.  
Az alapformára a pedagógus ad ajánlatot: a leginkább kivitelezhe-
tő, letisztult, egyszerű forma legyen, nem is szükséges, hogy igazi 
ruhára hasonlítson, elég, ha testre lehet tenni.

4. 2.  A gyakorlás után kezdődik a kivitelezés, az adott alapanyag dara-
bolása, formázása és formára alakítása. 
Tervezői gondolkodás: prototípusgyártás
Menet közben újításokra, javításokra van lehetőség.
Érdemes munkatervet készíteni, kiosztani a tennivalókat.

5. A kész ruhamakettet minden csoport bemutatja.
Zenét is lehet közben keresni hozzá. 
Értékelési szempontok:      
• helyes értelmezés
• kapcsolat a választott inspiráció́  és az elkészült makett között
• kreativitás
• kivitelezés, technikai megoldások
• az eredményes együttműködés bemutatása.

Csoport
íróeszköz, papír,
ragasztó

Melléklet: Felületek
kivetítő, számítógép

papír, 
csomagolópapír,
olló, tűzőgép, ha van,  
próbababa

papírok, íróeszköz, rajzesz-
köz

Melléklet: Az értékelés 
szempontjai

fényképezőgép, telefon

Kockázatok, nehézségek
Változatok, ötletek, további tevékenységek
Amikor a tulajdonságokat gyűjtik a tanulók, a környezetben egyéb helyszíneket is ki lehet választani, 
a tanár egyéni választása segíti a munkát. Rossz idő esetén a karakteresen elkülönülő terek az is-
kola épületében is megfelelők lehetnek. Rossz idő esetén kivetített épület- és városrészletek adnak 
információt. 

Ha jól ismerik egymást a csapat tagjai, ráhangoló játékot, olyan csoportalakító játékot válasz-
szunk, amely a korosztálynak megfelel.

Otthoni gyűjtőmunka egészítheti ki a nap tematikáját, a megadott és a vetítések alkalmával tisz-
tázott alapfogalmakra fókuszálva. 

Önkéntes alapon kérhetünk fotóesszét, képgyűjtést. Kérjük meg a diákokat, hogy töltsék fel ké-
peiket a közös tárhelyre.

Képek, mellékletek
Melléklet: Geometria az építészetben  
Melléklet: Építészet-ruha  
Melléklet: Felületek  
Melléklet: Fogalommagyarázat  
Melléklet: Az értékelés szempontjai  
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TÉRJÁTÉK, 4. NAP

CÍM TÉRPRÓBA

KÉSZÍTETTE Latin Anna, Hajdu László

TÉMA A tematikus hét negyedik napján előkészítik a tanulók a pedagógussal, a segítővel, a ven-
déggel az ötödik napra elkészülő valós méretű téralakítást.
A fő feladat – a már megismert tervezői gondolkodás módszere szerint haladva – az 
ötletek mérlegelése, kiválasztása, makettkészítés már célirányosan a munkaterv felépítése 
alapján, közösen.
A hangsúly az összehangolt munkaszervezésen van.

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK rajzterem vagy szabad alkotásra alkalmas terem, külső helyszín
projektor, számítógép, digitális adathordozó eszköz, fényképezőgép/telefon
internet, munkanapló

A TERVEZETT  
TEVÉKENYSÉGEK  
HOSSZA

5 tanórányi idő, 225 perc + szünetek szakaszolva
1.   60 perc
2.   40 perc
3.   60 perc
4.   60 perc
5.     5 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK A negyedik tematikus nap az elméleti és a gyakorlati megtapasztalásra is hangsúlyt helyez. 
Ember alkotta objektumok vizsgálata, értelmezése, összehasonlítása, precíz munka,  
a plasztikai megjelenítés képessége. A korábbi ismeretek tudatos alkalmazásával a prototí-
pus készítésének fázisát segíti.

KOROSZTÁLY 9–10. évfolyam

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK Megfigyelés, az épített környezet felmérése, kooperatív alkotás, gyors reakció, kommuniká-
ció, alkotás különböző szempontok alapján, metakognitív stratégia, önszabályozott tanulási 
képesség.

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: művészetek, matematika, technika, életvitel és gyakorlat, magyar 
nyelv és irodalom, természettudomány
Kiemelt fejlesztési területek: megismerő- és befogadóképesség, közvetlen tapaszta-
lás útján szerzett élmények feldolgozása, ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás, 
kommunikációs képességek, kreativitás, alkotóképesség, problémamegoldó képesség, 
önismeret, önértékelés, önszabályozás
Kulcskompetenciák: digitális kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia, 
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség, hatékony, önálló tanulás
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LEÍRÁS
ELŐKÉSZÜLETEK

A foglalkozásokat vezető pedagógusok között szükséges, hogy legyen egy szaktanár, aki 
a vizuális kultúra tanításában gyakorlattal rendelkezik. A segítők szinte bármely területről 
érkezhetnek. 
Vendég fogadásakor: a terem előkészítése kötetlen beszélgetésre alkalmas elrendezés-
ben, székek körben való elhelyezése a vetítő irányába.
Az előző napok készítik elő a hét utolsó két napját a tervezői gondolkodás elméleti és 
gyakorlati megtapasztalásával. 
A tanulók előzetes tudása: téri helyzetek, minőségi jellemzők értelmezése és szöve-
ges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző 
rajztechnikák alkalmazása. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos informá-
ciók gyűjtése. Tárgykészítő, kézművestechnikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló 
előkészítése. Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben. 
Önálló kérdések megfogalmazása.
Az időjárástól függően a gyakorlatok külső helyszínen is megoldhatók.
Az eszközök előkészítése, alapanyagok beszerzése a két napra.
Az előkészületekről „A projekt előkészítése” című fejezetben olvashatunk.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ, 
MELLÉKLET

60

40

60

Bemutatás
Beszélgetés

Befogadás

Tervezés
Ötletelés

1. Látogatás egy tervezőirodában, műhelyben, vagy kreatív munkát 
végző szakember, szülő, önkéntes vendég fogadása, aki szívesen 
beszél a munkájáról, megmutatja portfólióját, munkáit.
A tanulókat biztassuk, hogy tegyenek fel kérdéseket, kezdeményez-
zenek beszélgetést, mondják el gondolataikat, formáljanak véle-
ményt. 

1. 1.  A beszélgetéskor felmerülő kérdések:
Mérnök-dizájner? Mi történik, amíg elkészül egy tárgy, épület? 
Megrendelő? Egyedi – sorozat? Innováció? Kreativitás? Újszerű-
ség? Funkció, fenntarthatóság?
Beszélgetés az innovációról 

2. Az ideiglenes építészet példái, innováció az építészetben 
Elméleti háttér
Kiindulás: minden építészet időszakos, de emberi léptékkel mérve 
az „ideiglenes épületek” élettartama rövidnek mondható (kb. egy év). 
Kérdés: mi történik egy év intenzív használat után?
Cél a tervezésnél

• Olyan beavatkozások tervezése, amelyek egy év után a meg-
változott köznapi használathoz is adaptálhatók. Hogyan lehetne 
sokoldalúan felhasználni? Hol lehet ilyeneket használni?

• Mobil, könnyen mozgatható szerkezetek létrehozása, melyek új 
helyszínen újra üzembe állíthatók, és bontáskor szétszerelhetők. 
Milyenek a szétszerelhető kapcsolatok? 

• Elemeire bontható, újjáépíthető, újrahasznosítható, vagy ha nem 
hasznosítható újra, akkor olcsó, egyszer használatos, a célnak 
megfelelő. Melyek ezek az anyagok?

Tehát a tervezésnél nemcsak a térbeliséget, hanem az időbeliséget 
is figyelembe kell venni.

3. A tematikus hét (az ötödik nap) végére a résztvevők ideiglenes épít-
ményeket készítenek az iskolába. Csoportonként egy készül el valós 
méretben, amelyhez közösen fogalmazzák meg az elvárásokat.
A nap folytatásában a tematikus hét ötödik napját készítik elő a 
tanulók. A negyedik napon a makett, a kicsinyített prototípus készül 
el, ezekből választják majd ki a tanulók és a pedagógus a megvaló-
sítható legjobbat. 
Minden munkafázist a tanulók szerveznek meg, az ötlettől a kivite-
lezésig, az egyéni és a csoportigényeket figyelembe véve. Konszen-
zusra jutnak, érvelnek, vitatkoznak. 
Alapanyag: lécek, fólia, spárga, fonal, papír vetex (szereléshez), 
gyorskötöző, tűzőgép, PVA ragasztó, kétoldalas ragasztó, szerszá-
mok
A makett alapanyaga: 1–1,5 cm hungarocell lap az alaphoz, balsafa 
vagy hurkapálca, fólia, cérna, fonal, skiccpausz, szerszámok
Az előkészítés szakaszolása

3. 1.  Elképzelés, terv
Milyen teret képzelsz el? Magadnak vagy társaidnak is? Milyen 
funkcióval látnád el? Hova tennéd? Milyen lenne? Gondolkozz, 
álmodd meg!
Érdemes előre megbeszélni a funkciót, hogy könnyebb legyen 
az azonos igényű csoportok alakítása (pl. beszélgetés, tanulás, 
egyedül akar lenni, számítógépes játék, vetítés stb.).

projektor, számítógép,  
információs anyag,  
katalógus, tárgyak

Melléklet:  
Ideiglenes építészet

számítógép
projektor
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ, 
MELLÉKLET

60

10

Választás

Felmérés

Brainstorming

Kiválasztás

Mérés

Alkotás

Értékelés

3. 2.  Csoportalakítás, a személyes igények megvitatása után a felada-
tok felosztása
Ehhez a megbeszélt funkciók közül mindenki választ egyet, leírást 
és vázlatokat készít arról – minden részletre figyelve –, hogy 
milyen zugot képzelne el. Kérdéseket tesz fel (nyitható legyen? le-
gyen benne valami?, stb.), majd mindenki leírja kis lapokra azokat 
a jellemzőket, amelyek a legfontosabbak számára az adott térrel 
kapcsolatban (különböző színű filctollal, post-itre).
A csoportok a következőképpen alakuljanak: az előzőkben 
megbeszélt funkciók kerülnek a felső sorba. Mindenki oda rakja a 
lapjait, amelyikhez szeretne csatlakozni. A kialakult térkép mutatja 
a közös célokat és elképzeléseket. Ebben az esetben 3-4 fős 
csoportok is alakulhatnak.
A csoportok összegezzék a közös igényeket, gyűjtsék össze a 
lapokat, tervezzék meg a munka menetét, válasszák ki a felelő-
söket.

3. 3.  Felmérés
Minden csoport elindul, és kiválaszt az iskolában vagy kint egy jó 
helyszínt, ahova az építményt tervezi. Készítsenek fotókat, gyors 
helyszínrajzot, és mérjenek, majd készítsen mindenki vázlatokat 
a munkanaplóba. Segítheti a hatékony munkát, ha a pedagógus 
előzetesen felméri a tér lehetőségeit, fotókat készít és ajánlatokat 
ad. Az előzetes felmérés segítse a megvalósítást.
Ajánlott terek: beépíthető, összeköthető elemekkel, az elemek 
rögzíthetők, könnyen megközelíthető, a funkciónak megfelelő, 
emberléptékű és az adott anyagokból megvalósítható.

3. 4.  Brainstorming
A kinyomtatott helyszínfotókat csomagolópapír közepére ragaszt-
ják, majd új gondolattérképet csinálnak, ötletekkel, tervekkel, a tér 
adottságai alapján. Milyen lesz? Mekkora (emberlépték)? Az adott 
anyagokból mit használnak fel? A fénymásolatra pauszpapírt téve 
készüljenek változatok.  
A legképtelenebb ötlet is jó! Gondoljanak a példákra, inspirációs 
képekre. 

3. 5.  Mérés, műszaki rajz
Válassza ki a csoport a legjobbnak vélt megoldást, majd a helyszí-
ni méréseket felhasználva készítsenek vázlatokat!
Idézzék fel a korábbi években tanult ábrázolási rendszereket: 
Monge, axonometria.

4. Prototípus, makettkészítés 
A mért méreteket kicsinyítsék 1:10 méretben, majd az anyagszük-
séglet felmérése következik a méretek alapján. Kiszámolják, miből 
mennyire lesz szükség, és elkészíti a csoport a makettet.

5. Makettek elkészülnek, másnap reggel közösen megbeszélik, egy 
minikiállítás keretében megmutatják őket egymásnak.

munkanapló
íróeszköz, rajzeszköz

Melléklet: Kérdőív

színes filctoll, 
post-it, falfelület, nagylap

fényképezőgép/telefon, 
mérőeszköz, papírok, 
íróeszköz,
pauszpapír, ragasztó

a helyszínekről nyomtatás
csoport, mérőeszköz 
négyzethálós lapok

alapanyagok, szerszámok

tanterem összetolt  
asztalokkal

Kockázatok, nehézségek
Ha a csoportalakításnál nem sikerül közös jellemzőket találni, akkor a pedagógus válassza ki a csa-
patokat a képességek és az eddigi munka alapján.

Az önszabályozott tanulás támogatása és az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés egyik 
legfontosabb eleme elérni, hogy motiváltak legyenek a tanulók, hogy a tanulási tevékenységüket 
önmagukért, önállóan tervezzék, strukturálják és kontrollálják.

A segítők szerepe egyre nagyobb. Párhuzamos, kreatív munka folyik. A csoportok folyamatos 
munkavégzéséhez szerencsés esetben még legalább egy segítő jelenléte szükséges, aki érdemben 
tud segíteni (önkéntes, szülő, helyi, már végzett tanuló).

Képek, mellékletek
Melléklet: Ideiglenes építészet  
Melléklet: Ötletek ideiglenes építményekhez  
Melléklet: Kérdőív  
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TÉRÉPÍTÉS, 5. NAP

CÍM ÉPÍTS A TÉRBEN!

KÉSZÍTETTE Latin Anna, Hajdu László

TÉMA A témahét befejező napja
Az eddigiek összegzése. A hangsúly a kivitelezésen, az összehangolt munka-
szervezésen és az értékelésen van.
A témanap végén az elkészült építmény kipróbálása és a tapasztalatok meg-
beszélése történik.
Felavatás, birtokbavétel

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK A munkához már az előzőkben kiválasztott tér, szaktanterem vagy olyan hely, 
ahol a szerszámokkal, alapanyagokkal dolgozni tudnak a csoportok (udvar, 
folyosó, közös tér).
Kívánatos a segítők együttműködése (pedagógus, önkéntes).
Projektor, számítógép, digitális adathordozó eszköz, fényképezőgép/telefon
Munkanapló, alapanyagok az építéshez, célszerszámok, védőfelszerelés

A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK HOSSZA 5 tanórányi idő, 225 perc + szünetek szakaszolva
1.  30 perc
2.  15 perc
3.  150 perc
4.  30 perc

TANULÁSI EREDMÉNYEK A tanuló megérti a tervezői gondolkodás lépéseit, és a gyakorlatban is alkal-
mazza azokat. 
Tudja azonosítani a tárgyalkotó területeket. 
Fejlődik a kritikai érzéke, kommunikációja, önbizalma.
A tematikus hét segítheti a pályaválasztást.

KOROSZTÁLY 9–10. évfolyam

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK A használat képességének fejlesztése, a környezet összefüggéseinek megér-
tése, az alkotói és befogadói képességek, készségek fejlesztése, kreativitás, 
alkotóképesség, innovatív megoldások keresése
Tervek készítése meghatározott célok érdekében

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: művészetek, matematika, technika, életvitel és gya-
korlat 
Kiemelt fejlesztési területek: megismerő- és befogadóképesség, közvetlen 
tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása, ismeretszerzés, tanulás, 
térbeli tájékozódás, kommunikációs képességek, kreativitás, alkotóképesség, 
problémamegoldó képesség, önismeret, önértékelés, önszabályozás
Kulcskompetenciák: digitális kompetencia, szociális és állampolgári kompe-
tencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művé-
szeti tudatosság és kifejezőképesség, hatékony, önálló tanulás
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LEÍRÁS Ma elkészül a valós méretű térsarok. A tanulók terveik alapján megfontolt 
döntést hoznak arról, hogy melyik csoport tervét, makettjét fogadják el. A 
pedagógusnak fontos szerepe van, pártatlanul, megalapozott érvekkel kell 
irányítania a kiválasztás folyamatát, és mérlegelnie kell a kivitelezés nehéz-
ségét. 
Az előző napok készítették elő a hét utolsó napját, a tervezői gondolkodás 
elméleti és gyakorlati megtapasztalásával. 
A nap és evvel együtt a tematikus hét zárása, amelyben az eddig tanultak egy 
komplex projektben állnak össze.
A tanulók megtanulják, hogyan szerveződik a munka, megismerik a logisztika, 
az egymásra épülő tevékenységek fontosságát. Kizárják a káoszt, a tervszerű 
munkaszervezéssel időt és energiát tudnak megspórolni. Mindenki munká-
jára szükség van, mindenki saját tehetsége és érdeklődése alapján végzi a 
munkát.

ELŐKÉSZÜLETEK Alapanyagok, szerszámok, eszközök előkészítése
Helyszínek biztosítása, a segítőkkel megbeszélés egy eligazításon
A foglalkozásokat vezető pedagógusok között szükséges, hogy legyen egy 
szaktanár, aki a vizuális kultúra tanításában gyakorlattal rendelkezik. A segí-
tők szinte bármely területről érkezhetnek.
A dokumentáláshoz fényképezőgépek előkészítése 
Az időjárástól függően a gyakorlatok külső helyszínen is megoldhatók.
Az előkészületekről „A projekt előkészítése” című fejezetben olvashatunk.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ, 
MELLÉKLET

30

15

Értékelés 1. A negyedik tematikus napon készült makettjét mindenki kiteszi egy 
jól látható és körüljárható helyre. Mellé kerülnek a hozzá tartozó 
dokumentumok, tervlapok, vázlatok, munkanaplók.
Fotódokumentáció a makettekről és a helyszínről. Montázskészí-
tés
Látványtervkészítés: a makettről készült képeket és a helyszínről 
készülteket egy közös képben montázstechnikával érdemes egye-
síteni. Ezen a helyszínhez képest a makettek valós képet, méretet 
mutatnak. Ez segít a mérlegelésben.
Kiválasztás, értékelés: mindenki egyenként körbejár a helyszínen, 
és az előre meghatározott szempontok alapján értékel.
A cél a két makett kiválasztása, amelyek megfelelnek a következő 
szempontoknak:

• a megfogalmazott célnak megfelel;
• elkészíthető az iskolai térben;
• érdekes, újszerű, innovatív;
• könnyen mozgatható;
• szétszerelhető, összerakható;
• esztétikus;
• olcsó, a célnak megfelelő.

2. A szempontokat táblázatos formában mindenki megkapja és 
kitölti. Az értékelőlapokat összeszedik, kiértékelik. Az eredmény 
alapján mérlegelik a végső választást.

2. 1. Újbóli megbeszélés a kiterjesztett csapatokkal.
A két térsarok elkészítéséhez fontos a munkamegosztás, amely 
történhet az előzőleg felmért  tevékenységek alapján. A mun-
kafolyamathoz az adott térsarok modelljének a munkanaplóját, 
méretezését, készítési fázisait használják. Ez megkönnyíti a 
munkát, nem kell elölről kezdeni mindent, de egyeztetés min-
denképpen szükséges.
Felelősök, feladatok
A helyszín előkészítése: újramérni a helyszínt, egyeztetni a 
tervekkel 
Tevékenység: helyszíni szemle, tervrajzellenőrzés, makett
Mérés, méretezés: a helyszín méreteit felmérni, felnagyítani, a 
makettnél használt méreteket meghatározni azért, hogy lássuk, 
a makett készítésekor felmért anyagszükséglet a felnagyított 
változathoz képest hogyan változik.
Tevékenység: mérés, arányos nagyítás, kiválasztás, anyagmoz-
gatás
Darabolás: a felmérő csapat adatai alapján az adott alapanya-
gok darabolása
Tevékenység: mérés, jelölés, darabolás, fűrészelés, elemek 
előkészítése
Tevékenység: csiszolás, szabás, lyukasztás, illesztés. A felda-
rabolt elemeket szükséges az összeszerelés előtt egymáshoz 
próbálni, ellenőrizni a méreteket.
Tevékenység: ellenőrzés, próba
Szerelés: a leszabott alapanyagokat minőségtől függő technoló-
giával összeszerelni
Tevékenység: gyorskötözés, tűzés, ragasztás, kötözés

együtt
értékelőlapok
fénymásolatok, ragasztó, olló

Melléklet: Makettértékelő lap

csapatban

csoport
értékelőlap
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Munkaterv

Kiválasztás

Megbeszélés

Alkotás

Építés
Értékelés

Borítás: a burkolat elemeit elő lehet készíteni a végleges szerelés-
hez. Érdemes részekre bontani, kisebb elemeket előkészíteni  
a könnyebb szállíthatóság és a helyszíni szerelés segítése céljá-
ból, s így szállítani őket a helyszínre. Ha nem a helyszínen végzik, 
akkor a borítás elkészítése a szerelés utáni utolsó fázis  
a szerkezet szempontjából.
Tevékenység: technológiától függ.
Dekorálás: ha a terven szerepel a végső esztétikai képet erősítő 
dekoráció. Fel kell mérni, mikor érdemes az elemeket külön vagy a 
kész építményt egyben dekorálni. 
Szállítók: akik az elkészült elemeket, alapanyagokat a helyszínre 
viszik.
Munkavezetőt és fotóst is érdemes a kivitelezés előtt választani.
A feliratkozás módszerével érdemes a jelentkezést elvégezni, egy 
táblázatban megjelölve a választott tevékenységet. A munkaterv 
és a táblázat a falra, jól látható helyre kerüljön ki.

3. Az építés ideje 
Építés előtt bemutatót érdemes tartani a különböző alapanyagok 
összeszereléséről.

4.  A témanap végén az elkészült építményt próbálják ki.
Felavatás, birtokbavétel
A témahét tapasztalatainak megbeszélése, értékelése   

Melléklet: Jelentkezési lap

Kockázatok, nehézségek
Ha a csoportalakításnál nem sikerül közös jellemzőket találni, akkor a pedagógus válassza ki a csa-
patokat a képességek és az eddigi munka alapján.

Az önszabályozott tanulás támogatása és az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés egyik 
legfontosabb eleme elérni, hogy motiváltak legyenek a tanulók, a tanulási tevékenységet önmagu-
kért, önállóan tervezzék, strukturálják és kontrollálják.

A segítők szerepe egyre nagyobb. Párhuzamos, kreatív munka folyik. A csoportok folyamatos 
munkavégzéséhez szerencsés legalább még egy segítő jelenléte, aki érdemben tud segíteni (pl. 
önkéntes, szülő, helyi, már végzett tanuló).

Képek, mellékletek
Melléklet: Makettértékelő lap  
Melléklet: Jelentkezési lap  
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