Tantárgy neve
Tantárgy kódja
Meghirdetés féléve
Kreditpont
Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)
Félévi követelmény
Előfeltétel (tantárgyi kód)
Tantárgyfelelős neve
Tantárgy oktatójának neve
Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja

Képzőművészet tanítása
VKO 8001
7
2
0+2
Gyakorlati jegy
Szőke Balázs
VKI

A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása:
A tantárgy elsajátításának az a célja, hogy a hallgatók képesek legyenek:
A képzőművészeti technikák bemutatására, oktatásra az iskolai adottságok mellett az órarendi
időtartam alatt.
A felkészüljenek rajzórán a művészettörténet alapinak tanítására, az alapvető művészettörténeti
kifejezések átadására.
1. hét A félévi munka előkészítése. A félévi program, követelmények, határidők, értékelés.
2. hét A őskor művészete, okkerfestés
3. hét A csiszolt kőkor , bronzkor, vaskor kultúrája. Az agyagművesség, viaszveszejtéses
bronzöntés
4. hét Az ókor művészete, az antropomorf gondolkodás a művészetben Vitruvius nyomán
5. hét A népvándorláskor és a románkor művészete. Az ötvösség a honfoglalás korában
6. hét A gótika művészete a gótika építészeti rendszere, a mérnöki tervezés alapjai
7. hét A középkor festészete, a tempera
8. hét A reneszánsz művészet, az olajfestés, az akvarell és a gouache, fametszet.
9. hét A barokk művészete a freskó és a szekkó, rézkarc
10. hét Az akadémia művészeti irányzatai klasszicizmus romantika realizmus
11. hét Szobrászat mintázás lehetőségei, agyaggal, sógyurmával, digitális programokkal.
12. hét Értékelés
Értékelés a választott előadások, és a mikrotanítások és alapján.
A választott előadások tartama, egy-egy művészettörténeti korszak órai tanítására és egy vagy
több olyan hozzá kapcsolódó képzőművészeti eljárás, technika órai bemutatása, amelyet a
diákok órai körülmények között is kipróbálhatnak.
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Művészettörténet
ENO2101
5
2
2
Zárthelyi dolgozat megajánlott jegy, vagy vizsga
Szőke Balázs
VKI

hét Őskor, Egyiptom művészete.
hét Az ókori kelet művészet, Indus völgy, Perzsa művészet az ókorban.
hét Kréta és a görög archaikus kor művészete, ókori görög építészet.
hét Ókori görög képzőművészet. Róma építészete.
hét Római képzőművészet, Bizánc művészete.
hét A románkor művészete.
hét A gótika művészete a gótika építészeti rendszere.
hét A reneszánsz képzőművészet, reneszánsz építészet.
hét A barokk képzőművészete, a barokk építészet.
hét Az akadémia művészeti irányzatai, klasszicizmus, romantika, realizmus.
hét Impresszionizmus, posztimpresszionista törekvések, kubizmus.
hét Szecesszió, historizmus, modern építészet.
A kortárs művészet irányzatai.
Értékelés
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Zárthelyi dolgozat, megajánlott jegy, vagy vizsga
Szőke Balázs
VKI

hét Őskor, Egyiptom művészete.
hét Az ókori kelet művészet, Indus völgy, Perzsa művészet az ókorban.
hét Kréta és a görög archaikus kor művészete, ókori görög építészet.
hét Ókori görög képzőművészet. Róma építészete.
hét Római képzőművészet, Bizánc művészete.
hét A románkor művészete.
hét A gótika művészete a gótika építészeti rendszere.
hét A reneszánsz képzőművészet, reneszánsz építészet.
hét A barokk képzőművészete, a barokk építészet.
hét Az akadémia művészeti irányzatai, klasszicizmus, romantika, realizmus.
hét Impresszionizmus, posztimpresszionista törekvések, kubizmus.
hét Szecesszió, historizmus, modern építészet.
A kortárs művészet irányzatai.
Értékelés
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Számítógépes grafika III.
BKA 2116
3
2
1+2
Gyakorlati jegy
VKO1021
Szőke Balázs

Egységes grafikai arculat tervezése csoportmunkában.
A vektorgrafikus programok definíciója és működési elve. A vektorgrafikus programok
használatának előnyei.
A 3D modellezés alapjai CAD programokkal.
Pixelgrafikus kép átrajzolása „élesítése” vektorgrafikus programban.
Virtuális terek szerkesztésének alapjai.
Kísérletek a LEONARD3DO térbeli környeztében.
3D objektum létrehozása CAD programmal.
Ismerkedés a Sculptris, ZBrush és Blender programokkal.
Évközi tanulmányi követelmények
A gyakorlaton való aktív részvétel, az órai gyakorlati feladatok elkészítése.
Beadandó feladat: Az órai munka során készített legalább 5 digitális alkotás.
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Számítógépes grafika III.
BKA 2116L
3
2
2X7
Gyakorlati jegy
BKA1021L
Szőke Balázs

Egységes grafikai arculat tervezése csoportmunkában.
A vektorgrafikus programok definíciója és működési elve. A vektorgrafikus programok
használatának előnyei.
A 3D modellezés alapjai CAD programokkal.
Pixelgrafikus kép átrajzolása „élesítése” vektorgrafikus programban.
Virtuális terek szerkesztésének alapjai.
Kísérletek a LEONARD3DO térbeli környeztében.
3D objektum létrehozása CAD programmal.
Ismerkedés a Sculptris, ZBrush és Blender programokkal.
Évközi tanulmányi követelmények
A gyakorlaton való aktív részvétel, az órai gyakorlati feladatok elkészítése.
Beadandó feladat: Az órai munka során készített legalább 5 digitális alkotás.
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Számítógépes grafika V.
BKA 2118L
5
2
3x7
Gyakorlati jegy
BKA2217L
Szőke Balázs

Az előző félévekben tanultak alapján egyéni alkotás az órai egyeztetések alapján.
A digitális technikával készülő diplomamunkák egyeztetése, fejlesztés a választott technikák
irányában.
Nem digitális technikával készülő diplomamunkák esetében a diplomamunkához kapcsolódó
digitális munkák készítése választott technikával.
Évközi tanulmányi követelmények
A gyakorlaton való aktív részvétel, az órai gyakorlati feladatok elkészítése.
Legalább 5 digitális munka bemutatása.
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Számítógépes grafika V.
BKA 2118
5
2
5
Gyakorlati jegy
VKO2217
Szőke Balázs

Az előző félévekben tanultak alapján egyéni alkotás az órai egyeztetések alapján.
A digitális technikával készülő diplomamunkák egyeztetése, fejlesztés a választott technikák
irányában.
Nem digitális technikával készülő diplomamunkák esetében a diplomamunkához kapcsolódó
digitális munkák készítése választott technikával.
Évközi tanulmányi követelmények
A gyakorlaton való aktív részvétel, az órai gyakorlati feladatok elkészítése.
Legalább 5 digitális munka bemutatása.
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Tárgykultúra tanítása
VKO 8003
7
2
0+2
Gyakorlati jegy
Kollokvium
Oktatáselmélet
Szőke Balázs
VKI

A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása:
A tantárgy elsajátításának az a célja, hogy a hallgatók képesek legyenek:
 az anyagi világ, az ember alkotta környezet kialakításának, használatának megismertetésére
 A környezetalakítás örömének, a tervezés élményének átadására
 A környezettudatos magatartás, és a környezet tárgyaival kapcsolatos elemzőképesség
fejlesztésére
Az elsajátítandó ismeretanyag:
1. hét A félévi munka előkészítése. A félévi program, követelmények, határidők, értékelés.
2. hét Újrahasznosítás, környezettudatosság az iskolában.
3. hét A tárgy- és környezetkultúra fogalma. A tárgyakat és az ember alkotta környezetet
meghatározó tényezők. Az ember által alakított környezet. Természetes tér, mesterséges
tér.
4. hét Iskolai ünnepek, az iskolai terek díszítése, dekorálása. Témahetek az iskolában.
5. hét A tárgyalkotó folyamat, és annak lépései. Tervezőtípusok és alkotó módszerek. A
tárgyalkotásban mozgósított képességek és ismeretek szerkezete és fejlődése. A fogyasztói
nevelés célja és módszerei. A tárgyelemzés szempontjai. Dísztárgyak, használati tárgyak
hangszerkészítés adott anyagokból. Giccs. Helyes hozzáállás, esztétikai értékítélet
kialakítása. Tárgytervezési ötletek az iskolában, újratervezés, újraalkotás Csomagolási
feladatok
6. hét Múzeumi óra, múzeumpedagógia, restaurátorműhely látogatása. A használati tárgyak,
mint kortörténeti dokumentumok. (Jósa András Múzeum)
7. hét Település fejlődés, városmakett. Film: A jövő otthonai (okosházak), intelligencia a
jövőben (mesterséges intelligencia)
8. hét Lakás, épület, magán és közterek. Középkori vár makettjének elkészítése iskolai
körülmények között. A motiválás hatékony módjai, a szemléltetés lehetőségei.
9. hét Az alkotó és az elemző képességek fejlesztésének oktatási stratégiája a tárgykultúra
tanításában. A kommunikációs ismeretek szerepe tervezésben és kivitelezésben.
10. hét A tanterv- és tanmenetkészítés a feladatírás a nemzeti alaptanterv és a kerettantervek
alapján. Az iskolai oktatás során jól feldolgozható témák és sikerrel alkalmazható
módszerek
11. hét Mikrotanítások
12. hét Mikrotanítások, A félév, és a beadott munkák értékelése, feladatok bemutatása.
Évközi tanulmányi követelmények
- Órai feladatok elkészítése, azok előkészítése (anyagok, eszközök).

- Tárgytörténeti előadás készítése PPT
- Egy történeti személyiség tárgyai, környezetének bemutatása PPT formájában.
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