
A népművészet helye a NAT 
vizuális kultúra fejezetében

Vizuális Mesterpedagógus Műhely 
24. Műhelyfoglalkozás 

2019. január 26.

Gaul Emil



A népművészet 
Néprajzi Lexikon http://mek.niif.hu/02100/02115/html/3-2147.html

• Tágabb értelemben valamennyi népművészeti ágazat (→ 
népköltészet, → népzene, népi tánc, → díszítőművészet, → 
népviselet) elnevezése. – 2. szűkebb értelemben tárgyak művészi 
megformálása. 

• A népművészetet hazánkban a széles értelemben vett parasztsághoz
köthetjük. Ezek a csoportok mint fogyasztók határozzák meg a 
népművészet körét, mindegy, hogy ki és hol csinálta a használt tárgyat 

• Népművészeti stílusok: régi (XVII, XVIII.), új (XIX), legújabb (XX). 

• A paraszti életforma megszűntével megszűnik a népművészet is. Népi 
iparművészet, folklorizmus.

http://mek.niif.hu/02100/02115/html/3-2147.html


Népművészet az európai tantervekben 1



Népművészet az európai tantervekben 

Ausztria -

Görögország +

Hollandia -

Horvátország +

Lettország +

Nagy-Britannia -

Németország -

Portugália -

Svájc -

Szerbia - V

Szlovénia -

A népművészetet

• 3 (+) ország rajz tanterve tartalmazza

• 8 (–) ország rajz tanterve nem 
tartalmazza

• Egyben választható tantárgy

A többi még nem válaszolt



A NAT 2018 Vizuális kultúra fejezete – fő részek

1.   ALAPELVEK

1.1. CÉLKITŰZÉSEK

1.2. KAPCSOLÓDÁS A 
KOMPETENCIÁKHOZ

1.3. KAPCSOLÓDÁS A TÖBBI 
TANULÁSI TERÜLETHEZ ÉS 
TANTÁRGYHOZ

1.4. ÉRTÉKELÉS  

2.1. 1–4. ÉVFOLYAM 

2.1.1. A TANTÁRGY TANÍTÁSÁNAK 
SPECIFIKUS JELLEMZŐI AZ 1–
4. ÉVFOLYAMON 

2.1.2. FEJLESZTÉSI TERÜLETEK AZ 1–
4. ÉVFOLYAMON

2.1.3. FŐ TÉMAKÖRÖK AZ 1–4. 
ÉVFOLYAMON

2.1.4. ÁTFOGÓ EREDMÉNYCÉLOK AZ 
1–4. ÉVFOLYAMON

2.1.5. A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
EREDMÉNYCÉLOK AZ 1–4. 
ÉVFOLYAMON 



A NAT 2018 Vizuális kultúra fejezete – témák

2.1.3. FŐ TÉMAKÖRÖK AZ 1–4. 
ÉVFOLYAMON 

• Vizuális nyelv, vizuális 
kifejezőeszközök 

• Síkbeli és térbeli művészi 
alkotások 

• Vizuális kommunikáció 

• Médiahasználat 

• Álló- és mozgókép 

• Természetes és mesterséges 
környezet 

Amint látható, a NAT 
olyan szintű 
dokumentum, ami 
műfajokat, korszakokat 
megnevez, de nem említ 
tartalmakat. 



Mit hoz a jövő? 

1. Technika, automatizálás, felesleges emberek (konflis, taxi, SV)

2. Biotechnológia, informatika, mesterséges személyiség…

3. Milyen narratíva? Vallásos (szent háborúk), nemzeti (II. VH), 
szabadelvű (jövedelemkülönbség), szekuláris?

4. Mitől félünk? Háború, betegség, globális katasztrófák (pl. ökológiai), 
kiúttalanság

5. Önállóság, manipuláció, algoritmusok (Google, Amazon, 
kormányok)



Milyen műveltségkép lebeg előttünk? 

Sokféle

• Információ van elég (igaz és hamis) – értelmezés, világkép építés

• Kritikus gondolkodás, kommunikáció, együttműködés, kreativitás

• Alkalmazkodó képesség, személyiség megőrzése, fejlesztése

Yuval Noah Harari (2018): 21 lecke a 21. századra http://tenygyar.hu/2018/08/20/harari-leckeje-a-

jovobol-mire-tanitsuk-a-gyerekeinket/

http://tenygyar.hu/2018/08/20/harari-leckeje-a-jovobol-mire-tanitsuk-a-gyerekeinket/


A jövőnk alakításához mivel 
járul hozzá a népművészet?
Annak melyik része és 
formája?


