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Kedves Kollégák!

Nagy örömmel számolok be arról, 
hogy beérett másfél évnyi munka 
gyümölcse: nyomtatásban is meg
jelennek vizuális kultúra feladat
gyűjteményeim 11. és 12. osztályo
soknak!

A tankönyvjegyzéken mindkettő 
rajta van, rendelhetőek (470 ft/db):

A 11.-es kötet a következő linken 
elérhető: https://www.oktatas.hu/
kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_
rendeles/kir_tkv_jegyzek/!kir_tkv_
jegyzek_portal/Search/Details/
NT00211658

A 12.-es kötet a következő lin
ken elérhető: https://www.oktatas.
hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_
es_rendeles/kir_tkv_jegyzek/!kir_
tkv_jegyzek_portal/Search/Details/
NT00213652

Az új NAT miatt sajnos a 11. osz
tályos kötet csak idén, a 12. osztá
lyos utoljára jövőre rendelhető. Aki 
szeretne belenézni online, írjon 
a zsuzska.meszaros@gmail.com 
címre!

Nézegessétek, rendeljetek, hasz
náljátok! Akár teljes egészében, 
akár a már bevált tanmenetetek 
színesítésére is ajánlom. Kis köny
nyítéssel fiatalabbakkal is elvégez
hetőek a feladatok. Azok számára, 
akik régebben olvassák a Design
pedagógia blogot, ismerős lehet 
néhány projekt, de mindegyiket 
nagyon alaposan átdolgoztuk, 
továbbfejlesztettük, érthetőbbé 
tettük a könyves csapattal együtt
működésben! A kötetek nagy része 
még publikálatlan, régóta dédelge
tett feladat, melyeket szintén sze
retettel ajánlok! 

Tudom, hogy a szaktanterem, esz
köz-, anyag- és időhiány minden vi
zuális kultúra tanárt egyaránt sújt, 
ezért a feladatok zöme minimális, 

könnyen/olcsón beszerezhető fel
szereléssel, átlagos osztályterem
ben is megvalósítható.

Hálás vagyok a felkérésért szerkesz-
tőmnek, a közös munkáért az Okta-
tási Hivatal könyves csapatának, a 
családomnak a segítségért és a tü-
relemért, barátaimnak a lelki támo-
gatásért, a kollégáimnak és a diákja-
imnak a feladatmegoldásokért és a 
visszajelzésekért, a Fazekas Gimnázi-
umnak és a Corvin Rajziskolának pe-
dig a szakmai autonómiáért!

Mészáros Zsuzska, designped.com
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