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A médiatudatosság a tanárképzésben 

 

 

 BEVEZETÉS  

 

Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy egy intézményben a tanárképzési területen mi 

és hogyan támogatja az adott horizontális NAT tartalmak megalapozását, azaz a 

médiatudatosság fejlesztését.  

A tanulmány két részből áll: I. A médiaműveltség fejlesztésének különböző szintjei a 

közoktatásban és II. A tanárképzés: felkészítés a médiaműveltség fejlesztésének feladataira.  

 Az I. fejezetben a médiatudatosság területhez fűződő horizontális pedagógiai 

elemekhez kapcsolódva egyrészt azt vizsgáljuk meg, hogy az oktatáspolitikai dokumentumok 

szerint a tanároknak milyen kompetenciák fejlesztésére kell felkészülniük, másrészt 

áttekintjük a kompetenciafejlesztéshez rendelt tartalmakat. Ez a pedagógusképzés felől 

tekintve azért fontos, mert a felsőoktatási intézményeknek határozott célképzetet ad. A 

médiatudatosság fejlesztése végigvonul az iskoláztatás egészén, tehát a fejlesztési feladatokra 

a pedagógusképzés minden képzési formájában fel kell készíteni a hallgatókat.  

 A fejezetben tehát azt elemezzük, hogy az oktatáspolitikai dokumentumok az iskolák 

számára milyen módon teszik lehetővé vagy írják elő a gyerekek médiatudatosságának 

fejlesztését.  

A médiaműveltség fejlesztésének módjait három megközelítésben tárgyaljuk: egyrészt 

kereszttantervi területként, másrészt tematikai egység minőségében, illetve önálló tantárgyi 

formában, a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy keretében. Ennek megfelelően a 

tanulmány első részének alfejezetei így követik egymást: A médiaműveltség fejlesztése mint 

kereszttantervi feladat, A médiaműveltség a kerettantervekben illetve A médiaműveltség 

fejlesztése tantervi egységekben (A mozgóképkultúra és médiaismeret kötelezően választható 

tárgyként és A mozgóképkultúra és médiaismeret a Művészetek műveltségi terület részeként). 

A tanulmány a tantervi szabályozás jelenlegi helyzetéből indul ki, és sorra veszi azokat 

a módszertani lehetőségeket, amelyekkel a tanulók mozgókép- és médiaértése fejleszthető. A 

három megközelítés ugyan a fejlesztés három szintjét jelenti, hiszen a médiaműveltség 

fejlesztése az első két esetben nem a nevelés elsődleges célja, mégis érdemes őket egységben 

szemlélni. Reményeink szerint tehát azt mutatjuk meg, hogy a médiatudatosság ügyét 



többfajta képzési forma szolgálhatja. A Nat tehát lehetőséget ad a tartalmak rugalmas 

elhelyezésére, a tanulói kompetenciák körültekintő alakítására. Ugyanez a tanulók felől nézve 

a választás bizonyos szabadságát is jelenti. Az volna a szerencsés, ha az alapvető 

tudáselemeket és kompetenciákat valamennyi tanuló megkapná, ugyanakkor az érdeklődők 

továbbléphetnének, a területtel hivatásszerűen foglalkozni szándékozók pedig még magasabb 

szintű oktatásban részesülhetnének.  

 II. A tanárképzés: felkészítés a médiaműveltség fejlesztésének feladataira című 

fejezetben sorra vesszük mindazokat a képzéseket, amelyek a tanárképzésben vagy a 

tanárképzést megalapozó alapszakokon illetve más formákban céljaik között szerepeltetik a 

tanárok – szélesebb értelemben véve: a pedagógusok – kompetenciáinak és szakmai 

felkészültségének megalapozását és kiteljesítését.  

A médiaműveltség fogalmára, illetve a médiaműveltség fejlesztésének elméleti 

meggondolásaira itt nem térünk ki – a fogalmi alapozást a projekt második részéhez tartozó 

tanulmányban indokolt elvégezni.   

Érdemes viszont utalni a médiaműveltséghez kapcsolódó kompetenciákra: a 

médiaműveltséget a kompetenciák rendszerének sokfajta összefüggésében lehet értelmezni, a 

megközelítések egyikének központjában az úgynevezett információs műveltség áll (Varga 

2008), egy másik modell a médiaműveltséget a digitális műveltség kontextusába helyezi 

(Koltay 2009). A médiaműveltség szintjének értékelésére vonatkozó kritériumokat egy 

bizottsági jelentés tartalmazza (Celot–López–González-Thompson 2009).  

 Röviden ki kell térnünk a tanulmány szóhasználatára, pontosabban néhány 

kulcsfogalom helyére a szövegben: az alábbiakban a médiatudatosság, a médiaműveltség és 

médiaértés fogalmát szinonimaként használjuk. A fenti szakirodalom részletesen tárgyalja 

ezen fogalmak és további rokon fogalmak (digitális írástudás, a digitális műveltséghez 

kapcsolódó kompetenciák stb.) jelentését.   

 

 I. A médiaműveltség fejlesztésének különböző szintjei a közoktatásban 

 

A médiaműveltség fejlesztése mint kereszttantervi feladat 

 

A kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, be- 

vezetéséről és alkalmazásáról (Magyar Közlöny 66. szám, 2012. jún. 4. http://www.ofi.hu/nat) 

című rendelkezés tartalmazza a Nat szövegét. 

http://www.ofi.hu/nat


A Nat I. 1. 1. Fejlesztési területek – nevelési célok című fejezete tartalmazza az iskolai 

nevelés úgynevezett kereszttantervi területeit. Ezek sorrendben a következők: Az erkölcsi 

nevelés, Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, Állampolgárságra, demokráciára nevelés, Az 

önismeret és a társas kultúra fejlesztése, A családi életre nevelés, Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség, Fenntarthatóság, környezettudatosság, Pályaorientáció, Gazdasági és pénzügyi 

nevelés, Médiatudatosságra nevelés, A tanulás tanítása.  

A mozgóképkultúra és médiaismeret tanítása tulajdonképpen csaknem valamennyi 

kereszttantervi területet érinti, hiszen a mozgóképes bejátszások sokfajta nevelési célt 

szolgálhatnak. Jelen anyagunkban a médiaműveltség fejlesztését ugyanakkor nem kizárólag 

egy tantárgyhoz kötjük, hanem átfogó feladatként értelmezzük.   

A teljesség igénye nélkül érdemes néhány példát felidézni. Az erkölcsi nevelés 

számára a tantárgy szinte minden fejezetének van mondanivalója, hiszen valamennyi film, 

televíziós műsor vagy internetes tartalom emberi történeteket közvetít, amelyekben a néző 

értékválasztásokkal szembesülhet. A mozgóképes alkotásokra természetesen nem 

tanmeseként tekintünk, hiszen az a bennük ábrázolt emberi viszonyok még a 

legegyszerűbbnek gondolt szappanoperákban is rendkívül ellentmondásosak és sokértelműek. 

A filmes blogok tartalomelemzése megmutatta, hogy az egyes szereplők megítélése rendkívül 

széles skálán szóródik (Szíjártó 2012). Tulajdonképpen valamennyi mozgóképnek vannak 

ezért önismeretet fejlesztő vonatkozásai is. Ezt a blogok némileg közhelyesen úgy 

fogalmazzák meg, hogy a filmek „tükröt tartanak” a nézőnek, azaz a befogadás során a néző a 

fikciós szerkezetben megjelenő viszonyokat valamilyen módon a saját életére vonatkoztatja. 

A nemzeti öntudat formálására irányuló hazafias nevelés nemcsak a magyar vagy a magyar 

vonatkozású filmek tanulmányozásában jelenhet meg, hanem a magyar televíziócsatornák 

műsoraival kapcsolatban is, hiszen ezeknek is vannak nagyon jelentős nemzeti tartalmaik és 

olvasataik (ez vonatkozik akár az Éjjel-nappal Budapest című műsorra és társaira is). A 

tantárgyak feletti területek közül a tantárgynak a legnagyobb érintkezési felülete az 

állampolgári neveléssel van: azt mondhatjuk, hogy a mozgóképkultúra és médiaismeret a 

modern médiapolgár, a nyilvánosságot öntudatosan és felelősséggel használó közönség 

nevelésére szolgál. A tömegmédiumok kínálatából választott mozgóképek mindegyikének 

elemzése tartalmazza az állampolgári ismeretek valamilyen elemét, így tehát szerepet kap a 

demokráciára nevelés és a társas kultúra fejlesztése. A környezettudatosság fejlesztését 

szolgálhatja a mozgóképes bejátszások valóságképének vizsgálata. A mozgóképek kritikus 

befogadásának nagyon jelentős tanulásmódszertani hozadéka van, hiszen ha a tantárgy 

célkitűzéseit megvizsgáljuk, kiderül, hogy az órákon a tanulók a vizuális közlések olvasását 



gyakorolják. Ha tehát feltételezzük, hogy a tanulók a világról szerzett ismereteik jó részét 

mozgóképekből szerzik, akkor a mozgóképértés fejlesztésének nagy hangsúlyt kell kapnia.  

Szempontunkból a Médiatudatosságra nevelés című rovat a legfontosabb, úgyhogy érdemes 

teljes terjedelmében idézni.  

 „Médiatudatosságra nevelés. Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság 

felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A 

médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-

központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is 

befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A 

tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a 

társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a 

bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett 

médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.”  

 A médiaértés fejlesztése – a médiatudatosságra nevelés, a mozgóképértés fejlesztése – 

mint kereszttantervi terület tehát tulajdonképpen átfogja a magyar iskoláztatás egészét. 

Bizonyos műveltségi területeknek, nevelési céloknak vagy tantárgyaknak ugyanakkor 

nagyobb az érintkezési felülete a médianeveléssel, másoknak kisebbek.     

 A kereszttantervi terület szempontunkból fontos tartalma a tömegmédiumok hatáskeltő 

eszközei működésének értelmezése. A mozgóképes szemléltetések szerepe egyebek mellett 

tehát az, hogy a tanulók legyenek képesek értő módon nézni ezeket az internetről, a 

televízióból vagy más felületekről származó bejátszásokat. A leginkább meggyőzőnek tűnő 

természetfilm is használja ugyanis a mediális közlés fogásait, azaz a látszat ellenére nem 

nyers, közvetlen, átalakítás nélküli valóságot tálal a néző elé. A mozgóképekkel teremtett 

valóság vizsgálata a tanulók kritikai szemléletének fejlesztésében kaphat szerepet. 

 A mozgóképkultúra és médiaismeret csak bizonyos évfolyamokon kap külön 

óraszámot, ezért azt is értelmeznünk kell, hogy egyéb tantárgyak rovataiban milyen utalások 

vannak a mozgóképes szemléltetésre, és ami szempontunkból sokkal fontosabb, a 

mozgóképek tanulmányozására.  

Bizonyos értelemben ebben az anyagban az egyéb tantárgyak keresztutalásai 

fontosabbak, mint a pedagógiai szabályozás mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyra 

vonatkozó részei, hiszen ez utóbbiak a tantárgyi módszertan keretei között egységes 

szemléleti keretbe foglalhatók, míg más tantárgyak a médianevelést a saját céljaik alá 

rendelve tekintik. Ha a mozgóképszöveg-értés fejlesztése a mozgóképkultúra és médiaismeret 

keretein kívül történik, akkor abban a mozgóképtanárnak is nagy szerepe lehet, hiszen 



egyrészt adott esetben maga is kétszakos, másrészt megnyílnak a lehetőségek a tantárgyközi 

együttműködésre. Ennek az együttműködésnek a módját a 8. évfolyammal bezárólag kell 

alaposabban kidolgozni, hiszen a 9. évfolyamig a mozgóképkultúra és médiaismeret kizárólag 

kereszttantervi területként szerepel. A médianevelés célrendszerét a következő megoldásokkal 

lehet teljesíteni: a képesítéssel rendelkező tanár segít a szaktanároknak a tanterv 

kialakításában; közreműködik bizonyos órarészletek megtartásában; elképzelhető a 

tevékenységek tömbösítése; bizonyos nevelési célok elérhetők iskolán kívüli – de a tanóra 

részét képező – tevékenységekkel (iskolamozi, iskolán kívüli mozilátogatás, stúdiólátogatás, 

kreatív projektek).  

 

A médiaműveltség a kerettantervekben  

 

Az EMMI 51/2012. (XII. 21.) számú, a kerettantervek kiadásának és jogállásának 

rendjéről elnevezésű rendeletének melléklete tartalmazza az egyes iskolatípusokra, pedagógiai 

időszakaszokra, évfolyamokra, nevelési programokra, tantárgyakra vonatkozó, illetve egyes 

sajátos köznevelési feladatok teljesítéséhez szükséges kerettanterveket 

(http://kerettanterv.ofi.hu/).  

A tanulmányunkhoz kapcsolódó dokumentumelemzésben részletesen bemutattuk, 

hogy a kerettantervekben miként jelennek meg mozgóképes és médiás elemek – a 

dokumentumelemzés három tárgyat érintett: a magyar nyelv és irodalmat, a rajz és vizuális 

kultúrát illetve a földrajzot. 

Jelen tanulmányunkban tehát nem térünk ki mindazokra a lehetőségekre, amelyeket a 

különböző tárgyak – nem csupán a fenti három – tantervi anyaga tartalmaz a médiaműveltség 

fejlesztésére.   

 

A médiaműveltség tantervi egységekben  

 

A továbbiakban a kerettanterv azon helyeit vizsgáljuk, amelyekben meghatározott 

tantervi egységek írják elő a médiaműveltség fejlesztését (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet). A magyar nyelv és irodalom anyagában találjuk meg ezeket a teljes tematikai 

blokkokat, amelyek így szerkezeti helyükkel és tantervi koncepciójukkal emlékeztetnek a 

filmesztétikának, majd filmoktatásnak nevezett témakörök helyzetére, amelyek 1965-től 

tulajdonképpen az első Nat elfogadásáig a magyar nyelv és irodalom tananyagában 

szerepeltek. 

http://kerettanterv.ofi.hu/


Ezeket a szöveghelyeket módszertani és szemléleti jellegű megjegyzésekkel kísérjük. 

A 7-8. évfolyam anyagának bevezetőjében a kerettanterv megelőlegzi a tematikai egység fő 

vonulatait: „Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a 

történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.”  

   Emeljük ki azokat a témaköröket, amelyek kifejezetten mozgóképes és médiás 

tartalmakat visznek a magyar nyelv és irodalom tanításába. Ezek a következők: A média 

kifejezőeszközei (1) Történet és elbeszélés a mozgóképen (3 óra), A média kifejezőeszközei 

(2) A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése (3 óra), A média társadalmi 

szerepe, használata; A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése (4 óra). Láthatjuk, hogy 

tíz óráról van szó. Ennek a tíz órának a tematikája és pedagógiai célrendszere tulajdonképpen 

sűrítve tartalmazza a médiaműveltség fejlesztésének anyagát és feladatait.  

 „A fejlesztés várt eredményei” ennek megfelelően a következőek: „Tisztában van a 

média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a 

média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési 

módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, 

kritikus attitűd.”  

 A továbbiakban a négy tematikai egység hangsúlyos elemeihez szemléltetésre 

alkalmas mozgóképes példaanyagot ajánlunk, továbbá utalunk ezek szakmailag és 

didaktikailag indokolt felhasználására.  

Ábrázolási rend. A tanterv átfogó koncepcionális és szemléleti jellemzője, hogy az 

egyes mozgóképes- vagy médiaszövegeket funkciójukban vizsgálja, azaz igyekszik rámutatni 

azokra a sajátos törvényszerűségekre, amelyek alakítják őket. Az Éjjel-nappal Budapesthez 

hasonló műsorok például dokurealityként, azaz a valóság és a fikció szétválaszthatatlan 

keverékeként határozzák meg magukat, azért sem dokumentarizmust, sem játékfilmszerűséget 

nem érdemes számonkérni rajtuk. Más az ábrázolási rendje a Családi titkoknak vagy a 

Magánnyomozóknak még akkor is, ha az utóbbit ugyancsak szokták dokureality műsorként 

jellemezni, hiszen ezek beállított-eljátszott jelenetekből állnak, azaz nagyobb bennük a fikció 

aránya. A tanulókkal közösen végzett műsorelemzések ugyanakkor a kritikus befogadás 

kialakítására irányulnak, azaz azaz érdemes észrevenni valamennyi hasonló műsor stilizációs 

eszközeit. 

Téridő. A fenti fogalomhoz szorosan kapcsolódik, hiszen arra mutat rá, hogy 

valamennyi mozgóképes szöveg sajátos tér- és időszerkezetet hoz létre. Egy szappanopera 

kevéssé utal a napszakok vagy az évszakok változásaira, a szereplőik életét nem ezek a külső 

rendek irányítják. Ezért van az, hogy a szappanoperák valamiféle időn kívüliségben vagy örök 



jelenben játszódnak. Mindennek a hátterében nyilvánvalóan az áll, hogy az alkotók a filmeket 

igyekeznek elszakítani az órával vagy naptárral mérhető időviszonyoktól, de az azonosítható 

tárgyi környezettől is. A szappanoperák így válnak globális termékké, így fordulhat elő, hogy 

egy-egy filmsorozatot több földrészen egyszerre és talán egyforma sikerrel játszanak.  

Mozgóképnyelv. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy az audiovizuális alkotások 

meghatározott kódot használnak – bár a szakkifejezés tulajdonképpen pontatlan, hiszen a 

mozgókép a szó szoros értelmében nem nyelvszerű. Ezt a kódot – vagy kódokat, hiszen 

láthattuk a fentiekben, hogy sokfajta konvencióról, ábrázolási rendről, műfajról beszélünk – 

kell az órákon elsajátítani a tanulóknak. Egy helyi tanterv éppúgy kiindulhat a kézjegyet 

magukon viselő példákból, mint a populáris kultúra termékeiből, ugyanakkor nyilvánvaló, 

hogy az utóbbiak a tantervben és a tananyagban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak.    

A mozgóképek rendszerezése. A mozgóképes alkotások különféle szempontok alapján 

történő rendszerezését alapvetően az összehasonlítás módszerével végezhetjük el. Az 

összehasonlítást alapozhatjuk történeti elvvel (a tudományos ismeretterjesztés régen és ma, a 

természetfilmek fejlődése az idők folyamán, filmtörténeti korszakok stb.) és szinkron 

szempontokkal is egyaránt (tévéhíradók összevetése, vetélkedőműsorok dramaturgiájának és 

látványvilágának párhuzamos elemzése, internetes oldalak meghatározott szempontok alapján 

történő egymás mellé helyezése stb.).   

Reprezentáció. Tulajdonképpen a tananyag központi fogalma, amennyiben a 

tömegmédiumok valóságképéhez akarunk közelebb kerülni. Hálás téma és vonzó tanulói 

feladat lehet mikrokutatás keretében feldolgozni a nők ábrázolását a reklámokban, sokfajta 

társadalmi csoport megjelenését a legkülönfélébb médiamegjelenésekben. Az ilyen 

minifelmérést alaposan elő kell készítenünk: meg kell határoznunk, hogy a tanulók hány 

szöveget vagy mozgóképes bejátszást vegyenek alapul (háromnál több semmiképpen ne 

legyen), a válogatás milyen szempontok alapján történjen, az elemzés milyen terjedelmű 

legyen (nem javasolnánk fél oldalnál nagyobb munkát).  

Mozgóképírás. A médiaműveltség fejlesztésének alapvető összetevője a kreatív 

feladatok megoldása. A gyakorlati munka terepe lehet természetesen az iskolaújság, a rádió 

vagy a televízió (és ezek számtalan előfordulási formája az iskolai ünnepségek 

megörökítésétől a legkülönbözőbb, pályázatokra, versenyekre vagy tanórákra készült 

diákmunkákig). A kreatív munkák személyiségfejlesztő szerepe nyilvánvaló, a tapasztalatok 

szerint nagy hozadékuk van továbbá a kooperációs készségek kialakításában is.  

 

A médiaműveltség tantárgyi keretben 



  

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy elsődleges feladata a médiaműveltség 

fejlesztése. A tárgy a gimnáziumban két különböző módon kap külön órakeretet. Táblázatos 

formában ezt a következőképpen jeleníthetjük meg.   

 

Óraterv a kerettantervekhez: 9-12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak       9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Vizuális kultúra      1 1     

Dráma és tánc / Mozgóképkultúra és médiaismeret* 1      

Művészetek**                                                                            2           2 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret kötelezően választható tárgyként 

 

A kerettanterv Mozgóképkultúra és médiaismeret fejezetének bevezetője a 

következőképpen fogalmaz a tantárgy óraszámaival kapcsolatban: „A szabályozás szerint a 

gimnázium 9(–10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és 

médiaismeret, míg 11–12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-

zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti el, 

hogy az adott órakeretből mely tantárgyakat és milyen arányban fogja tanítani. 11–12. 

évfolyamon a művészetek műveltségterület kötelező összes óraszámkerete heti 2 

óra/évfolyam. Ennek megfelelően az iskola 11–12. évfolyamon a számára megfelelő 

jellemzőkkel ruházhatja fel a művészeti oktatását azáltal, hogy a számára megfelelő 

művészeti tantárgyak kiválasztásával, vagy akár komplex művészeti oktatásban gondolkodva 

alakítja ki a művészeti tantárgyak struktúráját a helyi tantervében.” 

A kötelezően választható forma óraszáma 32 óra, ami tulajdonképpen egy tanévben 

heti egy órát jelent.  

 A tanterv és az iskolai munka legátfogóbb fogalma a média társadalmi szerepe. A 

tömegmédiumok termékeit az órán tehát azok társadalmi jelentőségében kell vizsgálni.  

 A kulcsfogalmak: mozgóképes kifejezőeszközök, a mozgókép utalásos természete, 

jelbőség és jelentésbizonytalanság, a mozgókép kettős természete, látványszervezés, 



mozgóképírás, műsorfajták, újmédia, kommunikációtörténet, médiaintézmény, médiaszöveg-

használat és etika.  

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret a Művészetek műveltségi terület részeként 

 

A Művészetek műveltségi terület bevezetője a fentiekben idézet bevezetőszöveghez 

képest a következő kiegészítést tartalmazza: „Ebből következik, hogy minden művészeti 

tantárgy, így a mozgóképkultúra és médiaismeret is heti 2 óra/évfolyamra készítette el a 

kerettantervét, ám annak felhasználása az iskola igényeinek függvényében értelmezendő.” 

A tantárgy céljait a fenti formák összefüggésében a szöveg így fogalmazza meg: „…a 11. és 

12. évfolyamokon a médiajelenségekkel kapcsolatos elvontabb társadalomtudományi 

gondolkodás fejlesztése és a konvenciókon túlmutató művészi alkotások, az új média-

nyelvhasználat értő befogadása a célja.” 

A tantárgy ebben a megjelenési formájában négy félévre van tervezve, heti két órával. 

Ez a lehető legmagasabb óraszámmal beállított változat, ám elképzelhető egy, kettő és három 

féléves megoldás is.  

Az óraszámok félévekre lebontva a következőképpen alakulnak: 32+32+34+34. 

A kulcsfogalmak a következők: a kifejezőeszközök felismerése, értő befogadása, 

adekvát használata; a média társadalmi szerepe; tudatos médiahasználat; kifejezőeszközök, 

szövegépítkezés a hagyományos és az újmédiumokban, történetmesélés, nyilvánosság, 

médiaipar, tömegkultúra és elitkultúra, reprezentáció, tömegkommunikáció, 

befogadáselméletek, etika, szabályozás, fejezetek a szerzői és a tömegfilm történetéből.   

 

II. A tanárképzés: felkészítés a médiaműveltség fejlesztésének feladataira 

  

 Ebben a részben azt vizsgáljuk, hogy a képzések miként készítenek fel a Nat 

horizontális tartalmainak oktatására – figyelmünket természetesen a tanárképzésre 

összpontosítjuk, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül az alapképzéseket sem, hiszen ezek 

elvégzése nélkül nem lehet átlépni a pedagógusképzésbe, tehát a BA képzéseknek is 

szerepük van a tanári kompetenciák kialakításában és a médiatudatossággal kapcsolatos 

tanári feladatokra való felkészülésben. Az első alfejezetben a törvényi hátteret mutatjuk be, 

a másodikban pedig tulajdonképpen teljességre törekvő képet szeretnénk nyújtani azokról a 

képzési formákról, amelyek érintkezést mutatnak a médiatudatossággal.   

 



 II. 1. Törvényi háttér  

 

A tanárképzést meghatározó legfontosabb rendelkezés a 8/2013. (I. 30.) EMMI 

rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 

kimeneti követelményeiről (net.jogtar).   

A törvény 1. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez című része tartalmazza a 

tanárképzés általános követelményeit. Eszerint „A képzés célja tanárok képzése, akik széles 

körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és 

gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti 

alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési 

feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, 

a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá 

arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a 

köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott 

kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, 

felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen 

szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá 

megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési 

programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók 

megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk 

differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; 

rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális 

és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés 

intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult 

értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni 

tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat 

birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.”  

A törvény 2. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez című fejezete foglalja 

össze a tanári felkészítés követelményeit. A tanári felkészítés követelményei közül azokat a 

részeket emeljük ki, amelyek valamilyen módon összefüggésbe hozhatók a médiatudatosság 

fejlesztésével. Ezen a ponton tehát a törvény mellékletének sajátos olvasatát, különleges 

metszetét adjuk.  

Az 1.2.3.-as, Attitűdök című fejezet: „A szakképzett tanár elkötelezett az alapvető 

demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység, segítőkészség jellemzi. Előítéletektől 



mentesen végzi tanári munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni. 

Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus 

gondolkodásra és magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt.”  

 Láthatjuk, hogy a tanári attitűdökkel kapcsolatban a szöveg itt olyan elemeket 

határoz meg, amelyek összecsengenek a médiatudatosság kereszttantervi területben 

megfogalmazottakkal: a demokratikus értékek iránti elkötelezettség (ezért hívja a 

szakzsargon a mozgókép- és médiaoktatást elektronikus környezetismeretnek – a 

médiaértés szorosan összefügg az állampolgári neveléssel, hiszen végső soron a 

demokratikus értékeket a középpontba helyező elképzelésről van szó; ezt az elképzelést 

szolgálja a médiaműveltséggel kapcsolatos valamennyi szöveg).   

1.3.2. Képességek: „A szakképzett tanár szakmai témában képes szakszerűen kifejezni 

magát mind szóban, mind írásban. Képes a szaktudományi, továbbá az általános pedagógiai-

pszichológiai képzésben tanult módszerek, eljárások szaktárgyi alkalmazására, a különböző 

tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások 

felismerésére, a szaktárgyi integráció megvalósítására. Képes a szaktárgyának megfelelő 

tudományterületeken a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüggések megteremtésére, 

közvetítésére. Képes szaktudományi, szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi 

tudásának hatékony integrálására. Képes az alkotó információ- és könyvtárhasználatra és az 

információkommunikációs technológia használatára.” 

Láthatjuk, hogy az IKT-eszközök használatával kapcsolatos képességek integratív 

jellegűek, azaz valamennyi területen megjelennek – a médiatudatosság fejlesztése éppen az 

elektronikus eszközök értő, ugyanakkor kritikus használatát tekinti szemléleti alapnak. Fontos 

ugyanakkor megjegyeznünk, hogy a fentiek értelmében többfajta oktatási formában 

megjelenő terület még a tantárgy kereteiben sem technikaközpontú. A középpontban az 

eszközök értő kezelése, az elektronikus eszközökhöz való kritikus viszony áll. Ha ugyanis 

kitekintünk a számítógépek, a különböző elektronikus eszközök és mobiltelefonok világán 

túlra, akkor lehetőségünk lesz ezt az univerzumot némi iróniával szemlélni.    

1.5.2. Képességek: „A szakképzett tanár képes a különböző céloknak megfelelő,  

átgondolt stratégiákhoz a motivációt, a differenciálást, a tanulói aktivitást biztosító, a 

tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését 

segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. Képes nyugodt, 

biztonságos és az eredményes tanulást támogató tanulási környezet megszervezésére. Képes 

az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a 

végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is. Képes a szaktárgy 



speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek felismerésére és 

kezelésére. Képes a hagyományos és az információ-kommunikációs technikákra épülő 

eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására.” 

 A tanároktól elvárt képességek közül három olyan képességet érdemes kiemelni, 

amelyek rendszeresen visszatérnek a mozgóképkultúra és médiaismeret óráin, illetve a 

médiaértés fejlesztését érintő egyéb foglalkozásokon: a tanulók aktivizálása, a tananyag 

felhasználása a problémamegoldási készségek fejlesztésére, a diákok együttműködési 

hajlandóságának fejlesztése. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a médiatudatosság területe 

alkalmas ezeknek az elemeknek a kidomborítására.  

 

 II. 2. A médiatudatosság fejlesztését szolgáló képzések – a törvényi lehetőségek és 

a gyakorlat 

 

 Az alábbiakban műveltségi területenként vesszük sorra a médiatudatosság fejlesztését 

valamilyen módon érintő képzési formákat. Az alfejezetek kétfajta anyagra támaszkodnak: 

egyrészt a tanárképzés kimeneti és képzési követelményeit meghatározó törvényre, másrészt a 

szakok akkreditációs anyagaira, kreditlistáira és nyilvános leírásaira – ez utóbbiak forrása: 

http://felvi.ektf.hu/. Az alábbiakban nincs kitöltve az alfejezetek valamennyi rovata – 

reményeink szerint a szöveg szerkezete mutatja meg a médiatudatosság fejlesztésének 

lehetőségeit és gyakorlatát, így nem szükséges valamennyi alfejezetben és rovatban apró 

részletekre kitérni.     

A fejezetben az egri főiskolán létező képzésekre és szellemiségre támaszkodunk, ezek 

összességéből próbálunk tágabb összefüggéseket megmutatni. A hangsúlyt természetesen 

azokra a szakterületekre helyezzük, amelyek a médiatudatosság fejlesztésének természetes 

szövetségei: magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, földrajz, tanító – differenciált 

szakmai modul, kommunikáció- és médiatudomány, történelem. A mozgóképkultúra és 

médiaismeret illetve a hozzá kapcsolódó tanárképzés a dolog természeténél fogva a 

mozgóképírást és –értést hivatásszerűen gyakorló szakemberek területe, ilyenként tehát a 

területet művelők munkaköri kötelességéhez tartozik.    

 

 Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

 

Magyartanár 

http://felvi.ektf.hu/


A törvény szövegében a magyar nyelv és irodalom tanáraival kapcsolatban felbukkan 

az a mondat, amely egyébként valamennyi idegennyelvi tanárszak fejezetében megtalálható: 

„Képes iskolaújság, iskolarádió, iskolai és egyéb közösségi honlapok létrehozásának, szakmai 

működtetésének támogatására.” Ez azt a feladatot jelzi, amelyet a különböző szakos tanárok a 

kreatív médiaírás területén közösen láthatnak el.  

A másik oldalon azonban észre kell vennünk, hogy a Nat-ban megfogalmazott 

tartalmak nem jelennek meg a magyartanárok tevékenységében – emlékezhetünk rá, hogy a 

fentiekben beszéltünk a magyar nyelv és irodalom felső tagozatos anyagában található 

mozgóképes és médiás tananyagelemekről. Nos, ezeknek a tananyagegységeknek az ellátása, 

szakmai és módszertani megformálása nem köszön vissza a törvény megfelelő fejezeteiben. 

Ezeket a tananyagelemeket tehát a magyar nyelv és irodalom tanárainak kellene tanítaniuk a 

Nat szerint, ám a fentiek szerint ennek nincsenek meg a törvényi garanciái. Ez a helyzet 

sajnos azt idézheti elő, hogy a Nemzeti alaptantervben foglalt és a fentiekben részletesen 

tárgyalt tananyagegységek kisebb figyelmet kapnak, esetleg elsikkadnak az oktatási 

folyamatban.    

 

Idegennyelvi műveltségi terület 

 

Valamennyi nyelv anyagában természetszerűleg szerepel a kommunikációs készségek 

fejlesztése, ami magában foglalja a mediális kommunikációt is. Az idegen nyelvek tanárainak 

szánt szöveg és a Nat között ugyancsak találunk feszültséget – a Nat nagyobb hangsúlyt 

helyez az egyes nyelvek gazdag film- és médiakultúrájára, míg a rendelet melléklete ezt nem 

tartalmazza. Itt is a dokumentumok között megmutatkozó feszültségekre kell tehát 

rámutatnunk.    

 

Ember és társadalom műveltségi terület 

Alapképzések 

 

Informatikus könyvtáros 

Az informatikus könyvtáros alapszakkal kapcsolatban azokat a specializációkat 

(korábbi elnevezéssel: szakirányokat) érdemes kiemelni, amelyek nagy felületen érintkeznek 

a médianeveléssel.  

Az Információbróker specializáció célja elsősorban „olyan információs szakemberek 

képzése, akik tudományos és szakkönyvtárakban, dokumentációs intézményekben, nagy 



közművelődési könyvtárakban, vállalatok információs részlegeinél, kis- és 

középvállalkozásoknál szolgáltatnak a termékek fejlesztéséhez, gyártásához, a kutatáshoz 

piaci, pénzügyi és jogi információkat. Naprakész tájékoztatást nyújtanak a kereskedelmi 

előírásokról, szabványokról, szabadalmakról és mindezeket magukban foglaló 

szolgáltatásokról, függetlenül azok nyelvétől, megjelenési helyétől és adathordozójától.” 

A specializációval összefüggésben elsősorban az információs társadalom 

adatrengetegében való értő eligazodást érdemes kiemelni. Hasonló tartalmakat hordoz a 

következő specializáció is – az iskolai könyvtáros szerepe szempontunkból azért fontos, mert 

azokkal a gyerekekkel dolgozik, akiket a tantárgyunk illetve a médiatudatosság fejlesztése 

tágabb értelemben érint.   

Iskolai könyvtáros specializáció célja tehát „olyan informatikus könyvtárosok képzése, 

akik szaktudományos és informatikai ismereteik mellett szakmódszertani képzésben is 

részesülnek, ami alkalmassá teszi iskolakönyvtárakban végzendő speciális munkák hatékony 

ellátására; akik képesek az információs társadalom kihívásainak magas szinten megfelelni, és 

az egész életen át tartó tanulás elkötelezett híveként a jövő generációját is e szellemben 

nevelik.” 

Web-publikátor specializáció: „olyan szakemberek képzése a cél, akik az itt szerzett 

ismereteik birtokában képesek az információs társadalom alapját képző informatikai 

infrastruktúra hálózati lehetőségeit és az információkeresés on-line módszereit készségszinten 

alkalmazni.” 

 Arról lehet szó, hogy a web-publikátorok azokat a médiaelméleti ismereteket 

gondolják tovább és alkalmazzák a gyakorlatban, amelyek elválaszthatatlanok a 

médiaműveltségtől.   

A hasonló képzések vetik fel tehát a mozgóképkultúra területének összetettségét és 

interdiszciplináris megközelítésékre alkalmat adó jellegét: a fenti szak és szakirányok az 

eszközökkel kapcsolatos felhasználói kompetenciákra összpontosítanak, míg más, itt említett 

formák a terület más részleteire. 

 

Kommunikáció és médiatudomány  



A szakra olyan hallgatók jelentkezését várják, akik érdeklődnek a 21. század 

tömegkommunikációs lehetőségei és technikái iránt, akiket érdekel rádiózás, televíziózás, az 

online újságírás és az új média, illetve ezek elmélete és gyakorlata. Az ilyen hallgató a szak 

koncepciója szerint „szeretne többet megtudni a public relations, a marketing, a reklám 

kommunikációs alkalmazásáról”. 

A tájékoztató anyag a végzett hallgató munkáját általánosságban így írja le: „a végzett 

hallgató a kommunikáció és tömegkommunikáció területén próbálhatja ki képességeit; 

szakértője annak, hogy teremtsen és tartson kapcsolatot emberekkel, intézményekkel, részt 

vesz a szervezetek és cégek kommunikációs, marketing és PR stratégiájának kidolgozásában.” 

A kommunikációs szakemberekre igény van a szöveg szerint „a közigazgatásban, a 

nyomtatott és elektronikus médiában és az üzleti szférában egyaránt. Az idegen nyelveket jól 

tudó szakemberek természetesen előnyt élveznek, s el tudnak helyezkedni az Európai Unió 

különböző intézményeiben is. Országos és helyi hatósugarú szervezetek és intézmények is 

igényt tartanak a kommunikáció és médiatervezés gyakorlatában jártas szakemberekre.” 

Láthatjuk, hogy tulajdonképpen a médiaértés gyakorlati területeiről van szó – ugyan 

nem tanárképzésről beszélünk, de a médiatudatosság társadalmiasításának egyik módja éppen 

a fenti szak működtetésének gyakorlata. 

A fenti szöveghelyekből kiderülhet a mozgóképkultúra és médiaismeret illetve a 

kommunikáció és médiatudomány közötti néhány különbség: az előbbiben több a filmes és 

televíziós tartalom, míg az utóbbiban megjelenik a nyomtatott és az elektronikus sajtó.     

 

Kétciklusú tanárszak 

  

Ember és társadalom műveltségterületi tanár 

 Az eddigiekben többször beszéltünk arról, hogy a médiaértés tulajdonképpen 

társadalomismereti kompetencia, és mint ilyen, a gyerekeket illetve a hallgatókat állampolgári 

ismeretekkel és készségekkel ruházza fel. Ez visszhangzik az ember és társadalom osztott 

tanárképzés célkitűzéseiben: „A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: a 

társadalomtudományi tárgyak magas színvonalú oktatására; a tantervekben előírt kötelező 

társadalomtudományi ismeretekhez kapcsolódó tantárgyak oktatására; a 

társadalomtudományhoz közel álló tantárgyak (pl. társadalmi ismeretek, állampolgári 

ismeretek, filozófia) iskolai oktatására, a tanári pályán kívül más szakterületeken (pl. 

kommunikáció, politológia) is érvényesíthető ismeretek alkalmazására.” 

 



 Etikatanár 

A kétciklusú etikatanár szakon a differenciált szakmai ismeretek tantárgyai között 

találunk olyanokat, amelyek érintkeznek tárgyalt területünkkel, így indokolt lenne a 

szemléltetőanyagot összefüggésbe hozni médiatartalmakkal: Szociáletika - a másság etikai 

problémái (Alkalmazott etika I.), Környezeti- és bioetika (Alkalmazott etika II.), A 

művészetek és az erkölcsi nevelés, A gyermekfilozófia etikai vonatkozásai. 

 

 Kommunikációtanár 

Mindez fokozottabban vonatkozhat a kommunikációtanár képzésre, amelynek fő 

tárgyai a következők: szakmai ismeretek: a kommunikáció és interdiszciplináris kapcsolatai; a 

kifejezőképesség fejlesztése; a hatékony kommunikáció, érveléstechnika; a kommunikáció 

lehetséges terepei, formái. Szakmódszertani ismeretek: a kommunikáció tanításának 

módszertana; kommunikációs gyakorlatok, tréningek vezetésének módszerei; iskolai tanítási 

gyakorlat.  

A szak leírása tulajdonképpen társadalmi összefüggésbe helyezi azokat az ismereteket 

és kompetenciákat, amelyeket a kommunikációtanár elsajátít a képzésen, és amelyeket 

munkája során felhasznál: „a kommunikáció az emberi társadalom, az emberi közösségek 

kialakításának és működésének az eszköze. A kommunikációs kultúra részben az egyén 

szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek 

érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülésének döntő tényezője. 

Mindennek tudatos szemlélője, kutatója és alakítója a kommunikációtanár.” 

 Különösen meggyőző a leírásnak az a része, amely a szaknak a tanárképzésben 

betöltött helyét írja körül: „Mivel egyre több iskolában vezetnek be kommunikációs tartalmú 

tantárgyat, a kommunikációtanárok elhelyezkedése – felkészült szakemberek híján – a 

közeljövőben egyszerűbbnek látszik. A kommunikációtanárok elhelyezkedhetnek valamennyi 

szintű közoktatási intézményben (általános, szakközép- és szakiskolában, gimnáziumban, 

magániskolákban stb.), ahol a gyermekek, fiatalok vagy felnőttek kommunikációs ismereteit, 

készségét kívánják fejleszteni. Emellett lehetőségük nyílhat kommunikációs gyakorlatok, 

tréningek vezetésére, különféle cégek, intézmények, iskolák külső-belső kommunikációjának 

segítésére is.” 

 

Osztatlan tanárszakok 

 



Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára  

A történelem és állampolgári ismeretek tanára osztatlan képzés leírásában ugyan 

kifejtetten nem jelennek meg a médiaértés tartalmai, de nyilvánvalónak tűnik, hogy a 

képzés tantárgyainak forrásanyagát szolgáltathatják megfelelően kiválasztott és értelmezett 

médiatartalmak. A szöveg szerint: „Olyan történelem szakos tanárokat képzünk, akik a 

világtörténelem nagy korszakainak tanulmányozása során elsajátítják a legfontosabb 

szakmai ismereteket, és annak birtokában a gazdaság-, társadalom-, politikatörténeti 

folyamatokat, az eszme- és kultúrtörténet jelentőségét; eredményeit képesek egyetemes 

összefüggésekben értelmezni és értelmeztetni. Ismerik a magyar nép történelmének 

kiemelkedő eseményeit a legújabb tudományos eredmények tükrében, képesek a 

történelem szakkal szemben támasztott társadalmi igények kielégítésére. Szakmai és 

módszertani ismereteik birtokában megfelelnek a közoktatás elvárásainak, képesek 

ismereteik bővítésére, megújítására.”  

 

Informatikatanár  

Elemzéseinkben rámutattunk arra, hogy a médiaértés és a számítógépes 

kompetenciák közös nevezőjét az infokommunikációs technológiák teremtik meg. 

Érdemes idézni az informatikatanár osztott szak céljaiból: „Olyan szaktanárokat képzünk, 

akik informatikusi ismereteik birtokában alkalmasak alapfokú szakképzettségnek 

megfelelő szakmai tantárgyak oktatására, pedagógiai kutatási és tervezési feladatok 

megoldására, iskolai informatikai eszközök, oktatási információs és kommunikációs 

technológiák alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátására.” 

 

Erkölcstan- és etikatanár 

Az erkölcstan- és etikatanár szakkal kapcsolatban érdemes idézni a törvény 

mellékletének néhány fejezetét. Eszerint a szak tanára „A szakmai együttműködés és a 

kommunikáció terén Ismeri a kapcsolódó műveltségi területek, rokon tantárgyak 

rendszerében előkerülő átfogó, integráló, morális kérdéseket. Az erkölcstan, etika tantárgy 

által közvetített általános és specifikus készségek és képességek a következők: „Az 

erkölcsiség legfontosabb sajátosságainak kialakítása, az értékelvek feltárása, fogalmilag 

megragadhatóvá tétele. A morális szókészlet helyes használata. A jó és rossz közötti 

különbségtétel, mint az értékorientáció elsőleges kategóriájának bemutatása történelmi és 

az életkornak megfelelő irodalmi, illetve konkrét társadalmi példákon keresztül. A helyes 

magatartás, valamint a jó döntés elveiről kialakított álláspontok kritikus, elemző 



megítélése. A morális problémák felismerése, értelmezése, a lehetséges válaszok 

megfogalmazásának képessége. A lényeges és a lényegtelen mozzanatok, jelenségek 

megkülönböztetése. Az ok-okozati összefüggések felismerése. A cselekedet és a 

következmény összefüggéseinek figyelembevétele. A morális helytállás értelmének 

sokoldalú megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és az önismeretre, 

lelkiismeretességre törekvés igényének kialakítása. A problémaérzékenység fejlesztése, az 

igazságérzet és a becsületesség képességének formálása.” 

Láthatjuk, hogy mindezeket a tartalmakat nagyon könnyű megfogalmazni a 

tömegmédiumok vivőanyagának segítségével.  

 

Hon- és népismerettanár 

A hon- és népismeret tanára a törvény melléklete szerint a tanulói csoportok 

közösségek alakításának segítése, fejlesztése terén „Felkészült iskolai évfordulók, 

ünnepségek megszervezésére, az iskolán kívüli művelődés (múzeum, színház, mozi, 

kiállítás), tanulmányi versenyek, kirándulások, tanulmányutak tervezésére, szervezésére, 

kivitelezésére, iskolamúzeum, -újság, -rádió, -televízió létrehozására.” Mindenesetre 

érdekes, hogy az iskolai közéletről hírt adó, tehát sok nevelési célt szolgáló közösségi 

médiumok irányítását a rendelkezés többfajta szak tanárai feladatává teszi – ez önmagában 

akár erősítheti is a hasonló tanári munka szerepét, de erősen kétséges, hogy akár a hon- és 

népismeret tanára felkészült a feladatra.  

 

Könyvtárostanár 

A rendelkezés kiemeli, hogy a könyvtárostanár a gyermekek és a felnőttek digitális 

írástudásának, információs kompetenciáinak, továbbá a szövegértés, az értő olvasás 

fejlesztésének feladatait látja el, és ez látható módon rokonságba hozza a könyvtárostanár és a 

médiatudatosság fejlesztésével foglalkozó szakemberek tevékenységét. A továbbiakban ezt 

olvashatjuk: A szakmai együttműködés és a kommunikáció terén „Ismeri és alkalmazza a 

feladatok ellátásához szükséges szervezési, marketing, kapcsolattartási és -építési, tervezési, 

projektvezetési, minőségfejlesztési, humán erőforrás fejlesztési alapfogalmakat, alapelveket a 

közkönyvtári, különösen a gyermek- és ifjúsági könyvtári, valamint az általános iskolai 

környezetben. Együttműködik a nevelőtestület minden tagjával az információs műveltség 

összehangolt, minden tantárgyat érintő fejlesztése érdekében.” A könyvtárostanár 

tevékenysége eszerint tágabb fogalmi hálóba illeszkedik: az információs műveltség a 

médiaműveltséghez közel álló, annál valamivel szélesebb terület.  



 

Közösségi művelődés tanár 

A közösségi művelődés sok szálon kapcsolódik a médiatudatosság fejlesztéséhez, 

hiszen a médiatudatosság kapcsolódik szabadidős, nem formális keretekben végzett 

tevékenységekhez. A tanulói csoportok, közösségek alakításának segítése, fejlesztése terén 

a közösségi művelődés tanára ennek megfelelően „szervezi a tanulói közösségek, 

nonformális és informális tanulási alkalmakat.” Milyen alkalmak lehetnek ezek? A mi 

szempontunkból nézve szóba jöhetnek filmklubok, közönségtalálkozók, film- és televíziós 

fesztiválok. A szakmai együttműködés és a kommunikáció terén a közösségi művelődés 

tanára „együttműködik helyi, területi, megyei és országos közművelődési, ifjúsági, 

társadalompolitikai szolgáltató intézményekkel; közösségi szakmai fórumokkal; alkotó 

munkaközösségekkel, szakdidaktikai műhelyekkel. Együttműködik az ifjúsági 

szervezetekkel, a diákönkormányzattal. Kapcsolatot teremt közművelődési intézmények 

(múzeumok, történelmi játszóházak, helytörténeti gyűjtemények) szakembereivel 

(múzeumpedagógusok, muzeológusok, más közművelődési szakértők).” 

 

Földünk-környezetünk műveltségi terület 

 

Földrajztanár  

„Olyan földrajztanárokat képezünk, akik a hagyományos szakmódszertani anyago-

kon túlmenően maximálisan kihasználják a virtuális világ új lehetőségeit, mint az 

ismeretek kimeríthetetlen forrását és azok együttes térbeli értékelését (térinformatika). A 

geográfia tárgykörén belül kiemelt figyelmet fordítunk a természeti és társadalmi 

tendenciákra, a kockázatok társadalmi kezelésére”. Láthatjuk, hogy a földrajz két ponton 

kapcsolódik a médiaértéshez: egyrészt közös bennük a társadalmi problémák értő 

kezelésének szándéka, másrészt a földrajztanárok nagyon szívesen használnak 

mozgóképes szemléltetőanyagokat – ezek megfelelő megközelítéséhez és kritikus 

értelmezéséhez szükség van a médiatudatosság kompetenciáira.   

 

Informatika műveltségi terület 

 

Alapképzés 

 



Az informatika alapszak tartalmaiból a következő elemeket érdemes kiemelni: 

komputergrafika, dinamikus webprogramozás. 

 

 

Művészetek műveltségi terület 

Felsőoktatási szakképzés 

 

Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzési szak  

A képzésnek ugyan nincsenek tanárképzési elemei, de a hallgatók átléphetnek a 

mozgóképkultúra és médiaismeret vagy a kommunikáció és médiatudomány alapszakra, majd 

onnan a tanárképzésbe.  

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik műsorvezetői, riporteri, 

publicisztikai, rendezői, operatőri ismereteik és fejlett kommunikációs képességeik, valamint 

a mozgóképek kifejező eszközeinek ismerete birtokában képesek részt venni műsorok 

készítésében. Olyan szakemberek képzése, akik a televíziós műsorkészítés valamennyi 

szakaszában képesek asszisztensi feladatkörök ellátására. 

 

Alapképzések 

 

 Képi ábrázolás 

A képzés célja: lehetőséget nyújtson olyan szakemberek képzésére, akik átfogó 

elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek mind a tradicionális, mind az újabb 

lehetőségek, a kortárs képalakítás és képalkotás terén. A képzés olyan szemléleti bázist épít 

fel, amely biztos alapokat nyújt a jelenlegi vizuális világunkban való tájékozódásban. 

  

Mozgóképkultúra és médiaismeret alapszak (BA) 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti ismereteik birtokában 

képesek tájékozódni a tömegkommunikációs médiumok között, ismerik a mediális közlés 

sajátosságait és képesek a mediális közlésmódot használó tartalmak értelmezésére. A 

végzettek alkalmassá válnak a mozgóképes illetve multimédiás szövegek előállításával 

kapcsolatos gyakorlati feladatok ellátására. 

Intézményi háttér: nyomtatott és elektronikus kiadványok ill. műsorfolyamok: 

Líceumi Paletta, Webrádió, Líceum Televízió, Multimédia Kutatólaboratórium, 14 

szaktanterem internet-eléréssel, projektoros vetítővel; videostúdió. A szakmai gyakorlat 



helyszíneinek infrastruktúrája ugyancsak a hallgatók képzését szolgálja: a 2013-ban átadott 

műteremben a hallgatók a belső felvételeket gyakorolhatják, 2014 őszén elkészül az 

animációs műhely.   

A szak hangsúlyos tantárgyai a következők: Magyar és egyetemes filmtörténet, 

filmelmélet, filmelemzés, mozgóképelemzés, műfajismeret, médiumismeret, Video I. (A 

digitális film alapjai), Video II. (Storyboard-írás), Video III. (Hang és fény), Animáció I. 

(Szoftverismeret), Animáció II. (Modellezés, texturázás), Animáció III. (Animáció 

utómunka), Elektronikus dokumentumok feldolgozása, Hírműsorok előállítása, 

Magazinműsorok előállítása, Dokumentumműsorok előállítása, webdesign, belső és külső 

gyakorlat.   

A hallgatók az első tanév végén választhatnak szakirányt (2014 szeptemberétől: 

specializációt). A két specializáció a mozgóképkészítő (digitális film) és az animáció. A 

szakirányok jellegzetességei: a mozgóképkészítő (digitális film) szakirányt a filmezés, a 

televíziózás, a webdesign, a multimédiafejlesztés és a rajzfilmkészítés gyakorlati kérdései 

iránt érdeklődőknek ajánljuk. Szakirány választása nem kötelező, ugyanis a szakirányra szánt 

50 kreditet másik szak (magyar, rajz és vizuális kultúra, könyvtár-informatika stb.) 

részismereti modulja terhére is el lehet végezni.  

A hallgatóknak ajánlott egyéb tevékenységek: részvétel a főiskola alkotóműhelyeiben 

(Líceum Televízió), tanulmányi kirándulások (televíziós társaságokhoz, filmstúdiókba, filmes 

intézményekbe), részvétel rendezvényeken (filmfesztiválok, filmbarát találkozók), részvétel 

filmes és televíziós alkotói pályázatokon, Tudományos Diákkör, nemzetközi workshopok, 

filmklubprogramok, konferenciák. 

Az elsajátítandó szakmai kompetenciákat a szak kimeneti és képzési követelményeiből 

érdemes idézni.  

a) Az alapképzési szakon szerezhető ismeretek 

- magyar és egyetemes filmtörténeti ismeretek 

- médiatörténeti ismeretek  

- a technomédiumok hatáskeltő eszközeire vonatkozó ismeretek 

- a digitális eszközök technikai és kulturális ismeretei 

- a mozgókép-előállítás legfontosabb műveleteinek ismerete 

- filmforgalmazási ismeretek  

- televíziós műsorkészítési ismeretek 

- piackutatás, reklám- és marketingismeretek 



Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak: 

- a különböző médiaszövegekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatok 

megoldására 

- önállóan használni a rendelkezésre álló technikai eszközöket 

- önállóan tájékozódni a különböző mozgóképszövegek között 

- mozgóképszövegek önálló értelmezésére 

- mozgóképkészítői feladatok teljesítésére, analóg és digitális utómunkálatok 

elvégzésére 

- műsorkészítés szervezésére 

- szerkesztőség munkájában történő aktív együttműködésre 

- művészi végzettséggel rendelkező szakemberek mellett referensi feladatok 

ellátására. 

b) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

- készségek fejlesztésére, új kompetenciák kialakítására irányuló igény 

- vizuális eszközök kreatív használata 

- vizuális intelligencia 

- jó együttműködési- és kommunikációs készségek 

- kreativitás.  

Az országban az elmúlt években indított képzések sikere azt mutatja, hogy a 

technomédiumokkal (filmmel, televízióval, hálózati kommunikációs eszközökkel), illetve a 

mediális kommunikációval foglalkozó kurzusok iránt a hallgatók részéről tömeges érdeklődés 

van. A szakot elvégző hallgatók a következő területeken helyezkedhetnek el: a mozgóképes 

szakmák intézményi hálózata (gyártás, terjesztés, nemzetközi kapcsolatok); a filmkészítés 

gyakorlati területei (helyi televíziók, mozgóképkészítő vállalkozások és cégek) 

médiaintézmények (műsorszervezés és –gyártás); közművelődés (művelődési intézmények, 

múzeumok, archívumok, könyvtárak); civilszervezetek; kultúra (mozik, könyvkiadás, 

rendezvényszervezés, kulturális szolgáltatások); kulturális újságírás a nyomtatott, az 

elektronikus és az online sajtóban; kiadványszerkesztés, multimédiafejlesztés (közoktatás, 

könyvkiadás, reklámcégek, designcégek); közoktatás (az általános és középiskolákban 

bevezetett mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tanáraiként – a megfelelő, tanári 

képesítést adó MA-szak elvégzése után). 

A mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakot elvégző hallgatók jellemzően ezekre a 

mesterszakokra léphetnek át: mozgóképművész diszciplináris MA, mozgóképkultúra- és 

médiaismeret-tanár; filmtudomány, kommunikáció és médiatudomány, etika, andragógia, 



magyar nyelv és irodalom, filozófia, művészettörténet, szociológia, kulturális antropológia 

irányultságú MA szakok – valamennyi szak esetében javasoljuk, hogy a hallgatók 

tájékozódjanak az MA-ra való belépés követelményeiről.  

 

Elektronikus ábrázolás 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az elektronikus ábrázolás területén 

megfelelő elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. A megszerzett ismereteik 

birtokában képesek tanult szakmájuk sokoldalú inter- és multidiszciplináris, gyakorlati-

elméleti művelésére, közvetítésére és alkotószellemű kreatív alkalmazására, valamint 

irányító-szervezető feladatok ellátására az Európai Kulturális Térségben. 

Három specializációt érdemes kiemelni. Az elektrográfia specializáción végzett 

hallgató digitális képfeldolgozással, sokszorosítással foglalkozó cégek, vállalkozások 

sokoldalú szakembere, aki a klasszikus alkalmazott grafikai ismereteit kellő szakmai 

kompetenciával képes az elektronikus képalkotás területére konvertálni. A képanimátor 

specializáció: az analóg képi információk digitalizálásával, a digitális és a mozgóképes 

anyagok szakszerű animálásával foglalkozó szakember, aki főként az elektronikus médiumok 

képi információinak magas szintű prezentációját alakítja és felügyeli. Felkészült kiadvány-

előkészítő, szerkesztői feladatokra. A webdesign specializáció: a korszerű internetes képi 

tartalmak koordinátora, aki a honlapok képi megjelenésének értő, kreatív szellemiségű 

szakembere. Kompetenciája elsősorban a webes látványvilág szerkesztői és tervezői 

feladatainak ellátására összpontosul. 

 

Diszciplináris mesterszakok 

 

Mozgóképművész (diszciplináris MA) 

A képzés célja: olyan művészeti szakemberek képzése, akik a mozgókép történetéről, 

elméletéről szerzett ismereteik, valamint a mozgóképes technikák birtokában képesek a 

hagyományos mozgóképes területek mellett új technológiák alkalmazására az üzleti és a 

művészeti életben, valamint a professzionális műsorkészítésben. Olyan szakemberek képzése, 

akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő 

folytatásához. 

Ismeretkörök a szak tantervében: társadalomtudományi és művészeti ismeretek, a 

mozgóképművészet elméleti és történeti kérdései társművészetek, mozgóképtechnikai 

gyakorlatok (kamera, világítás, vágás, effektek, hang), forgatókönyvírás, dramaturgia 



gyakorlatok, gyártási, produceri ismeretek, kreatív művészeti gyakorlatok (nem-fikciós 

műfajok a filmben, a televíziózásban és az újmédiában), szerkesztési gyakorlatok.  

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: a filmkészítés gyakorlati területei (filmgyártás 

helyi televíziók, mozgóképkészítő vállalkozások és cégek, médiaintézmények, a mozgóképes 

szakmák intézményi hálózata (műsorszervezés, terjesztés, nemzetközi kapcsolatok), 

összművészeti produkciók, a médiadesign területei, közművelődés (művelődési intézmények, 

múzeumok, archívumok, könyvtárak), egyéb kulturális szolgáltatások. 

  

Kétciklusú tanárszakok 

 

Vizális- és környezetkultúra-tanár 

A képzés célja: a képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség 

keretében szerzett szakképesítésre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan vizuális és 

környezetkultúra tanárok képzése, akik magas fokú képzőművészeti és pedagógiai ismereteik 

birtokában alkalmasak a közoktatás művészeti-kulturális területein minden a témával 

kapcsolatos tantárgy oktatására, beleértve a rajz és téralakítás, környezetkultúra, 

médiaismeretek, művészettörténet területeit.  

A szakmai diszciplináris egység törzstantárgyai: a képi gondolkodás és esztétikai 

ítéletalkotás a vizuális nevelésben, Kreativitási modellek a vizuális nevelésben, A 

művészettörténet és műelemzés tanításának módszertana,Tanítási gyakorlat, Kreatív tervezés, 

A környezet- és tárgykultúra helye a vizuális nevelésben. A differenciált szakmai ismeretek 

tantárgyai: képalkotó műtermi gyakorlat, színes képalakítás, téralkotás, vizuális médiumok. 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: képzőművészeti oktatás feladatainak 

szakmailag színvonalú ellátása, szakkörök, szabadidős tevékenységek szervezése, 

művészetterápia, reklám, kereskedelmi kommunikáció, kiadói tevékenység, média, politikai 

kommunikáció, szellemi szabadfoglalkozású vizuális szakember, kritikus, művész. 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: általános iskolák, középiskolák, gimnáziumok, 

főiskolák, egyetemek, kulturális intézmények, minden vizuális kommunikációval foglalkozó 

intézmény, vállalkozás, média. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár  

A képzés célja: az alapképzésben vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett 

szakképzettségre illetve ismeretekre alapozva felkészítés oktatási, pedagógiai kutatási, 



tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő 

folytatására. 

  A szak előzményei: A tanárképzésben nappali tagozaton a korábbiakban nem volt 

mozgóképkultúra és médiaismeret szak. A Nemzeti alaptanterv azonos elnevezésű 

tantárgyának oktatására a posztgraduális Mozgókép- és médiakultúra szakirányú 

továbbképzési szak készítette fel a hallgatókat. Előzményként tarthatjuk számon a filmelmélet 

és filmtörténet tanári szakot is, hiszen a tanárok fiatal nemzedéke erről a szakról került ki. A 

tanári mesterszak tehát a tanárképzésben jelenleg meglevő hiányt pótolja, azaz a tárgy 

oktatására szakmailag és módszertanilag felkészült pedagógusokat bocsát ki.  

A szakon végzők iránti regionális és országos igény: A mozgóképkultúra és 

médiaismeret tantárgy bevezetése (1995) óta az ország valamennyi iskolájában szükség van 

szakirányú végzettséggel rendelkező tanárra. A tanári MA-t elvégző hallgatók tehát a 

közoktatásban helyezkedhetnek el, az általános és középiskolákban bevezetett 

mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tanáraiként. További elhelyezkedési lehetőségek: 

a mozgóképes szakmák intézményi hálózata; a filmkészítés gyakorlati területei; 

médiaintézmények; közművelődés; civilszervezetek; kulturális intézmények; kulturális 

újságírás. 

A szak hangsúlyos tantárgyai: Filmelemzés, formanyelv gyakorlatok, utómunka-

gyakorlatok, a mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertana, iskolai gyakorlat. 

 Az elsajátítandó szakmai kompetenciákat legcélszerűbb a szak képzési és kimeneti 

követelményeiből idézni. 

- A kommunikáció formái. 

- Mozgóképi szövegek; az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok, mozgóképolvasás; az 

elemi mozgóképi szövegalkotó kódok alkalmazása, mozgóképírás. 

- Egyszerű (időben és térben egybefüggő) cselekmények képsorozatokkal történő 

megjelenítése, tagolása. 

- Sztereotípiák és konvenciók a mozgóképi szövegkörnyezetben. 

- Mozgóképi szövegek értelmezése. 

- Értelmezés, elemzés; mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt egyszerű (teret és 

időt formáló) képkapcsolatok értelmezése; mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt 

kép-hang kapcsolatok értelmezése. 

- A média társadalmi szerepe, működési módja. 

- Médiakategóriák. 

- Médiahasználati szokások. 



- Médianyelvek. 

- Egyszerű mozgóképi szövegek létrehozásával kapcsolatos ismeretek. 

- Elektronikus médiumok (videó, számítógép) alapfokú alkotó használatával 

kapcsolatos ismeretek. 

Szakmódszertani ismeretek: 

- A médiapedagógia elméleti tudnivalói és gyakorlati ismeretei. Nemzetközi tendenciák 

és a magyarországi gyakorlat. 

- A fejlesztési céloknak (megismerő, alkotó, elemző, ítélőképesség, ízlés, érzelmi 

intelligencia, kooperativitás) megfelelő módszerek ismerete. 

- Tanítási módszerek és stratégiák: frontális, egyéni, csoportos, projekt, felfedezéses, 

differenciálás. 

- Tanítási munkaformák: egyéni munka, páros, csoportos, frontális munka. 

- A tanítás tervezése: jogszabályok, kerettantervek, pedagógiai program, helyi tanterv, 

tanmenet, óravázlat. 

- Értékelési célok: tudás, diák, tanár, iskola. A tanulás értékelési formái: formatív, 

diagnosztikus, ősszegző. Szóbeli, írásos, megbeszélés, kiállítás. Mérés. 

- Taneszközök, számítógép, vetítők, cd-készítés, PowerPoint. 

- Iskolai gyakorlatok (hospitálás, tanítás) a kezdő tanár problémái. 

 

Osztatlan tanárszakok 

 

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár  

A rajz- és vizuáliskultúra-tanár szak olyan szaktanárokat képez, akik magas fokú 

képzőművészeti és pedagógiai ismereteik birtokában alkalmasak a közoktatás művészeti-

kulturális területein minden a témával kapcsolatos tantárgy oktatására, beleértve a rajz és 

téralakítás, környezetkultúra, médiaismeretek, művészettörténet területeit, valamint 

jártasak a művészetterápiában, a kereskedelmi- és politikai kommunikációban, a kiadói 

tevékenységben és a médiatudományban. 

 

Ének-zene tanár 

Az ének-zene tanár munkájával kapcsolatos követelményeket a törvény 

mellékletében megtaláljuk. Itt csak a területünkkel kapcsolatos szöveghelyeket idézzük. A 

tanár eszerint „felkészült az infokommunikációs társadalomban elérhető gazdag média-



tartalmakat a tanulók számára közvetíteni, illetve a tanulók iskolán kívül szerzett ismereteit 

az órák során felhasználni. 

 

Művészettörténet-tanár 

„4.2.2. A művészettörténet-tanár szakon a szakterületi ismeretek: A szakterületi 

ismeret a művészettörténet mesterképzési szak, tanári szakképzettséghez tartozó 

szakterületi ismereteit foglalja magába. A művészettörténet-tanár a festészet, a szobrászat, 

az építő- és az iparművészet, valamint a modern média területén megszerzett ismeretei 

birtokában tájékozott”. 

 

Dráma- és színházismeret-tanár 

A dráma- és színházismeret-tanár rovatából a rendelkezésből elsősorban a 

társművészetekkel kapcsolatos ismereteket érdemes kiemelni.  

 

Média-, mozgókép- és kommunikációtanár  

A képzés célja: a hallgatók felkészítése a médiával, a mozgóképpel és a 

kommunikációval kapcsolatos tantárgyak tanítására illetve foglalkozások megtartására a 

közoktatásban és a felnőttképzésben. 

Jellemző tantárgyak a képzésben: A média társadalomtörténete, Műfajismeret, Magyar 

filmtörténet, Egyetemes filmtörténet, Hírműsorok előállítása, Magazinműsorok előállítása, 

Dokumentumműsorok előállítása, Vizuális kommunikáció, Az elektronikus újságírás 

technikai alapjai, Kultúraközi kommunikáció, Műsorszerkesztés, Kommunikációs technikák, 

Televíziós műsorok elemzése, Médiajog és médiaetika, Formanyelvi gyakorlatok.   

  Az elsajátítandó szakmai kompetenciák a törvény idézett melléklete szerint:  

„A tanulói személyiség fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése terén: Képes a 

tanulók kreativitásának, kommunikációs kompetenciájának és asszertív kommunikációjának 

fejlesztésére, az ön- és társismeret fejlődésének támogatására. Törekszik a médiatudatosság, 

médiaműveltség kialakítására, a tudatos és értékek mentén történő médiatartalmak 

befogadására, a társadalmi kommunikációhoz való kritikai attitűd kialakítására. Felkészült az 

e-szolgáltatások igénybevételére, a különböző virtuális fórumokon való aktív és tudatos 

ténykedésre, a hálózati kommunikációban való tudatos és etikus részvételre. Képes az 

önkifejezés támogatására önálló médiaszövegek alkotásával, egy probléma sajátos, egyedi 

mediatizált ábrázolásával. Képes az önreflexió képességét a legkülönbözőbb kommunikációs 

helyzetekben fejleszteni. 



Tanulói csoportok, közösségek alakításának segítése, fejlesztése terén: képes az 

együttműködés, a konfliktuskezelés és a közösségalkotás lehetőségeit kiaknázza a 

kommunikációs gyakorlatokban, a kommunikációs tréningeken, a kreatív médiafeladatokban 

(projektek, iskolaújság működtetése, iskolarádió stúdiójában való tevékenykedés, mozgóképi 

ábrázolás), valamint az iskolai rendezvények mediatizálásában. Felkészült a lokális 

nyilvánosságban való aktív részvételre (etika, magánszféra védelme, információs 

önrendelkezés joga).  

Szaktudományi, szakmódszertani és szaktárgyi tudás terén: tájékozott a médiaismeret 

és kommunikáció tantárgyak tanításának nemzetközi helyzetéről, a tantárgy Nemzeti 

alaptantervben megjelölt tanítási követelményeiről, a tantárgyi programokról és a területen 

használható tankönyvekről, szakkönyvekről. A média és a társadalmi kommunikáció 

folyamatosan változó tényanyagát aktualizálja, gyűjti, rendszerezi, archiválja, a tanításban 

kreatívan felhasználja. Alkalmazza a médiaműveltség és kommunikáció folyamatosan bővülő 

fogalomtárát, a médiatartalmak előállításához szükséges új eljárásokat, technikákat. Ismeri a 

kreatív médiafeladatok tervezési és szervezési módszereit, gyakorolja a kritikai tudatosság 

alakítását. Ismeri és értelmezi a műfajiság, a művészi kifejezés eszközkészletét. Elemzi és 

szakszer en fejleszti a személyközi, továbbá a társadalmi kommunikáció különböző formáit. 

Nyitott az új technikákra, technológiákra, technikai jártasság, a társadalmi kommunikáció új 

formáinak értő befogadására és alkalmazására. Alkalmazza az oktatásban, a nevelésben a 

hagyományos és az új médiumokat. Tudatos a műsorválasztásban és a médiafogyasztásban. 

A pedagógiai folyamat tervezése terén: ismeri a médiaismeret, a kommunikáció 

tanítását szabályozó törvényi hátteret, a vizsgakövetelményeket, és összehangolja a tanítási-

tanulási folyamatot. Képes a tananyagtervezés, tananyagszervezés szaktárgyi, pedagógiai, 

pszichológiai, szakmódszertani szempontok szerinti megvalósítására, a tananyag 

kiválasztásban és a tananyag feldolgoztatásban ezen szempontok együttes  érvényesítésére. 

Ismeri a médiaismeret és kommunikáció tanítását segítő szakkönyveket, tankönyveket. Képes 

azokat kritikusan értékelni és kreatívan alkalmazni. Az oktatás folyamatában alkalmazza 

médiaműveltség kialakítását szolgáló egyéb digitális eszközöket és tartalmakat. Képes 

projektek tervezésére, szervezésére, kivitelezésére, egyéni tanmenetek, tematikus tervek és 

óratervek elkészítésére, a tanulók egyéni érdeklődése, valamint képessége szerint differenciált 

tervezés megvalósítására, alkalmazására. 

A tanulási folyamat támogatása szervezése és irányítása terén: Ismeri a tanulás 

támogatásának mozgóképes, illetve digitális lehetőségeit, a szaktárgy iskolai és iskolán kívüli 

tanítása, koordinálása során az e-tartalmak felhasználását a hatékonyabb tanulás érdekében. 



Felkészült a kommunikáció és médiaműveltség alakítására legalkalmasabb tanulási 

stratégiákból, technikákból, módszerekből. Kiaknázza a médiaismeret és kommunikáció 

sajátos módszereiből adódó tanulási sajátosságokat az egyéni és a csoportos hatékonyság 

növelése érdekében. A tanulók életkorához, érdeklődéséhez valamint a tantárgyi tartalom 

sajátosságaihoz legjobban alkalmazkodó tanulási módszereket alkalmazza a gondolkodás, a 

problémamegoldás, a kritikai attitűd, illetve a mediatizált térben zajló informálódás és 

tájékozódás iránti pozitív attitűd kialakítása érdekében. Segíti a tanulási nehézségek 

leküzdését és felkelti a tanulási érdeklődést a kreatív médiafeladatokban rejlő differenciálási, 

együttműködési lehetőségek kihasználásával. Alkalmazza a segítő kommunikációt a 

megismerés, a tanítási tartalom és a tanulók iránti nyitottság fenntartása a hatékony tanulás 

érdekében. 

A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén: Szakszerűen alkalmazza az 

értékelés funkcióját, formáit, módszereit a kommunikáció és a médiaműveltség alakításának 

folyamatában. Alkalmazza a kommunikációs kompetenciát, a kritikai attitűdöt, a 

médiatartalmak előállításának képességét leghatásosabban segítő értékelési eljárásokat, az 

egyéni ütemet, a differenciálást, az individualizált és a csoportteljesítményt maximálisan 

figyelembe vevő értékelést. A folyamatos visszajelzés, értékelés során törekszik a reális 

önbecsülés és önértékelés kialakítására. 

A szakmai együttműködés és kommunikáció terén: Ismeri a pedagógiai 

kommunikáció személyiségfejlődésben betöltött szerepét, jellemzi a tanulókkal, kollégákkal, 

szülőkkel való asszertív kommunikáció és együttműködés képessége, a segítő kommunikáció, 

a dialógus gyakorlása a jó tanár tanuló kapcsolat megalapozása érdekében. Képes a partnerek 

életkorának, kultúrájának megfelelően, szakmai szituációkban a nyílt és hiteles 

kommunikációra, felismeri a kommunikációs felkészültségek minőségéből fakadó 

problémákat, önreflexióra képes és törekszik a személyes kommunikáció folyamatos 

javítására. Felismeri és kihasználja a kreatív médiafeladatokban rejlő egyéni és csoportos 

kommunikációs fejlesztési lehetőségeket, biztonságosan használja a szakterminológiát, képes 

szakszöveg alkotásra. Képes együttműködni a média és a társadalmi kommunikáció 

legváltozatosabb szereplőivel, a velük kialakított kapcsolatokat képes beépíteni a pedagógiai 

tevékenységbe. Együttműködik a legváltozatosabb tantárgyi tartalmak kreatív 

médiatartalmakkal történő feldolgozásában. A pedagógiai kommunikációt a saját és a tanulók 

személyiségfejlesztésének, valamint a lelki egészség megőrzésének rendeli alá. 

Autonómia és felelősségvállalás: képes a médiaismeret és kommunikáció tanításával 

kapcsolatos pedagógiai tapasztalatok és nézetek értelmezésére, elemzésére, értékelésére. A 



médiaismeret és kommunikáció tanítási tapasztalatainak reflektív elemzésére, a szakmai 

szereptanulás problémáinak felismerésre, a szakmai fejlődés irányainak, területeinek 

azonosítására, ehhez kötődően a szükséges lépések megtervezésére, a saját szakmai 

szerepvállalás meghatározására. Képes a felmerülő szakmai problémákhoz adekvát 

szakirodalom keresésére, felhasználására. Elkötelezet a pedagógiai munka rendszeres 

tudományos elemzése iránt, nyitott az új kutatási, fejlesztési eredményekre, valamint a 

médiaismeret és kommunikáció tanítására vonatkozóépítő kritikákra, törekszik az innovatív 

gondolkodásra. 

  

 További képzési formák 

  

Tanító alapszak 

 

Mozgóképkultúra – differenciált szakmai ismeretek a tanító szakon 

Ezen a helyen a tanító szakon indított mozgóképkultúra című, a differenciált szakmai 

ismeretek egyik választható sávjaként indított képzési formát ismertetjük azzal a céllal, hogy 

érzékeltessük a médiaértés jelenlétét azon a szakon, amelynek végzősei különösen fontos 

szerepet töltenek be a gyerekek nevelésében. A tantárgyak tartalma és követelményrendszere 

jól mutatja ezeknek a hallgatóknak a felkészítését. A tantárgyak háromfajta szakmai tartalmat 

mutatnak: vannak szaktudományos jellegűek, szakmódszertaniak illetve kreatív jellegűek – 

ezzel a tíz kredit keretében tulajdonképpen bemutatjuk, ha nem is a szakterület teljességét, de 

arányait és szerkezetét. A tantárgyak ugyanakkor úgy vannak összeválogatva, hogy 

bekapcsolják a tanító szakosokat az alapszakon folyó munkába, a tanárképzésbe illetve a 

televíziós-filmes alkotótevékenységbe.    

Bevezetés a filmesztétikába – előadásról van szó, amely kollokviummal végződik. Az 

előadássorozat célja: áttekintést nyújtani a mozgókép elméletének alapvető kérdéseiről.   

Tartalom: 1. A mozgókép hatáskeltő eszközei I., 2. A mozgókép hatáskeltő eszközei 

II., 3. A mozgókép hatáskeltő eszközei III., 4. Valóságábrázolás a mozgóképen, 5. Elméletek 

a film történetéről, 6. A mozgókép szemiotikája, 7. A mozgókép narratológiájának alapjai, 8. 

A szerzői elméletek, 9. Feminizmus és filmelmélet, 10. Elméletek a film műfajairól, 11. A 

kognitív filmelmélet, 12. Film és irodalom, 13. A mozgóképszövegek elemzésének módszerei 

14. Filmes szakkönyvek, folyóiratok.  



A mozgóképkultúra tanításának gyakorlata – gyakorlati jeggyel végződő szeminárium, 

amelynek tartalma megegyezik a kétciklusú és az osztatlan tanárszak hallgatóinak 

kurzusaiéval.  

Tartalom: segéd- és szemléltetőanyagok a mozgóképoktatásban: módszertani 

mintaórák, a Sulinet Digitális Tudásbázis, a szöveggyűjtemény, a kislexikon, az érettségire 

felkészítő programcsomag, a feladatgyűjtemény, a tankönyvek, a szakirodalom. Gyakorlatok 

a tankönyv használatával kapcsolatban. Néhány kutatás a tanulók média- és filmfogyasztási 

szokásairól. A tanár szerepe a mozgókép- és médiaoktatásban. Mikrotanítási gyakorlatok: az 

óra kezdése, zárása. A minta-tantervek kínálata; tantervírási gyakorlatok. Az óravázlat; 

óravázlatírási gyakorlatok. Mérés és értékelés a mozgókép- és médiaoktatásban: tesztírási 

gyakorlatok. 

Követelmény: három munka elkészítése és bemutatása.  

1. Egy forgalomban levő magyar oktatási segédanyag bemutatása (tankönyv, 

feladatgyűjtemény, szemléltetőeszköz). Az érvényes engedéllyel használt segédanyagok 

listáját lásd az OH honlapján. Szempontok: a Nat betűjének és szellemének való megfelelés, a 

mozgóképes/médiás tartalmak aránya, szemlélet, szerkezet, stílus, nyelvezet, a szaknyelv 

használata, a képek minősége és viszonya a szöveghez, munkáltató jelleg. Az elemzés 

terjedelme egy oldal. Bővebben A tankönyvelemzés szempontjai című sillabuszban. 

2. Egy mikrotanítási vázlat elkészítése. A tananyag: egy bekezdésnyi szöveg egy 

általános iskolai vagy gimnáziumi tankönyvből. Ezt az órára mindenki hozza magával. A 

mikrotanítási vázlat az óra szemléltetőanyagát (élményi hátterét, indukciós anyagát) 

tartalmazza – ez legyen egy mozgóképes bejátszás vagy néhány újságcikk. A vázlat nem lehet 

több egy oldalnál, a tankönyv kiválasztott részéhez (a benne megjelenített problémához) 

kapcsolódjon. A tanítási helyzet: az óra végére a tanulók megértik és megtanulják a tankönyv 

vonatkozó bekezdését.   

  3. Tudáspróba készítése egy Nat-szerű tananyaghoz. A teszthez szükséges 

segédanyagot a hallgatók megkapják. A tananyag: egy bekezdésnyi szöveg egy általános 

iskolai vagy gimnáziumi tankönyvből. Ezt az órára mindenki hozza magával. A teszt: 

változatos feladatok; a kérdéssor az egész szöveget fedje le. A teszthez készüljön megoldási 

útmutató, javítókulcs, osztályozási útmutató. 

A tantárgy neve: A médiaismeret tanításának gyakorlata – gyakorlati jeggyel végződő 

szakmódszertani szeminárium.  

A félév témája: a mozgóképértés fejlesztésével foglalkozó mintaórák feldolgozása 

Követelmény: öt munka kidolgozása és ismertetése az órák egyikén. A munkák 



egyoldalasak, a közösen elemzett mintaórák szakmai és módszertani megoldásainak egyikével 

foglalkoznak. Ajánlott szempontok: az óra logikai felépítése; az óra szakmai tartalma; 

háttéranyag az óra témájához; a tanár és a hallgatók kommunikációja, az óra didaktikai 

felépítése. Az egyoldalas minielemzések ismertetése az órákon. 

A mintaórák:  

Filmórák, médiaórák. Módszertani videókazettasorozat. Inforg Stúdió, 2000. 

1. Ponyva-e a Ponyvaregény, avagy mitől szerzői a szerzői film? (Az órát tartja: Szíjártó 

Imre) 

2. A tömegkultúra korában. A filmműfajok feldolgozása az általános iskolában (Az órát 

tartja: Búzáné Tóth Judit) 

3. Hány kocka egy másodperc? Az animáció tanítása a mozgásjavító iskolában (Az órát 

tartja: Szabó Zsuzsanna) 

4. Bevezetés a reklám világába (Az órát tartja: Muhi Klára) 

5. A közönség, a televízió és a sorozatok (Az órát tartja: Arató László) 

A mozgóképértés fejlesztése. Oktatási segédanyag. 12 dvd-ből álló, magyar és angol nyelvű 

kiadvány. Szerkesztő: Szíjártó Imre. Az EKF Mozgóképkultúra Tanszéke 2014 

A mozgóképértés fejlesztése tantermi környezetben 

1. Állatkert a hátizsákban – a valóság mediális ábrázolása. Módszertani óra a 

földrajztanár mesterszak hallgatóival (tanár: Szíjártó Imre, rendező: Borbás László) 60’ 

2. Az Éjjel-nappal Budapest mint morális tanmese. Módszertani óra az andragógia és 

a szociálpedagógia szak hallgatóival (tanár: Szíjártó Imre, rendező: Monory Mész András) 

60’ 

3. „A szerző halott. Éljen a szerző!” – az alkotói én a mozgóképen. Módszertani óra a 

mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár mesterszak hallgatóival (tanár: Szíjártó Imre, 

rendező: Varjasi Tibor) 60’     

  Formanyelvi gyakorlatok – gyakorlati jellegű szeminárium, amely gyakorlati jeggyel 

zárul.  

Kompetenciák:  

- Egyetemes emberi értékek 

- Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése 

- Szakmai együttműködés és kommunikáció 

Tudás: 

- A hallgató elsajátítja a médiumok alkalmazási, felhasználási területeit. 



- Megismeri a videóval történő alkotási folyamat eszközeit (kamerák, mikrofonok, 

világítás, állványok, vágóprogramok). 

- A hallgató elsajátítja a digitális- és analóg videózás technikai és műfaji ismereteit. 

Attitűdök/nézetek: 

- Alakuljanak ki azok nézetek, amelyek segítik az eligazodást a videó-alkotások, 

alkalmazások világában. 

- Legyen tudatos az eszközkiválasztás az alkotási folyamatban. 

- Alakuljanak ki azok a nézetek, amelyek hozzájárulnak a médiahasználat gyors 

változásainak értelmezésére. 

Képességek: 

- Rendelkezzen az alkotási folyamat egészére vonatkozó eszköz- és dokumentációs 

ismeretekkel. 

- Képes legyen különbséget tenni az egyes műfajok között. 

- Legyen jártas a videózás eszközrendszerének használatában. 

- Képes legyenek művek létrehozására az ötlet megszületésétől, annak kibontásán át a 

kivitelezésig. 

A tantárgy célja: megismertetni a hallgatókkal a tömeg és telekommunikációs 

médiumok elterjedésének hatásaként kialakult új információközvetítési, illusztrációs 

formákat. Elsajátíttatni a médiakompetencia fejlesztésének lehetséges formáit. A 

videotechnika felhasználási területeinek megismerésén túl megismertetni a videotechnika 

kreatív alkalmazásának lehetőségeit. Készség szintjén – a mű és az eszköz viszonyának 

megismerésén keresztül – sajátítsa el a hallgató alkotási folyamat általános szabályait. Legyen 

képes feltárni a mű megjelenése, befogadása közötti kapcsolatot. Legyen képes önálló videó-

mű tervezésére, készítésére 

Tartalom: A mű és az eszköz viszonyának megismerése. A film és videó műfaji 

sajátosságai. Az elektronikus képhordozók fajtái, felhasználási területei. Médiahasználat. A 

médiakompetencia fejlesztésének lehetséges formái. A videó, mint eszköz az 

alkotófolyamatban. A videó-kép sajátosságai. A videotechnika felhasználásának, kreatív 

alkalmazásának területei. Az analóg és digitális videózás sajátosságai. Az alkotási folyamat 

általános szabályai. A videotechnika és a televíziózás viszonya. A videó nyelve. Videó 

műfajok. Videó-mű tervezésének, elkészítésének folyamata. 

Módszerek: előadás, stúdiógyakorlat, csoportos projektmunka. 



Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: az elméleti ismereteket magába 

foglaló feladatlap eredményes kitöltése. Önálló médiahasználati kutatás elvégzése, 

dokumentálása. 

Választható gyakorlati feladatok: egy 10-15 perces interjú alapú videó-mű elkészítése. 

3-5 perces klip készítése. 

 

Kétciklusú tanárképzés 

Kizárólag második szakként felvehető tanárszakok 

 

A következő szakokról van szó: játék- és szabadidőszervező, az inkluzív nevelés 

tanára, kollégiumi nevelőtanár, a multikulturális nevelés tanára, tehetségfejlesztő tanár. Azt 

mondhatjuk, hogy valamennyinek van érintkezése a médianeveléssel.  

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Ha tanulmányunk két főfejezetének tanulságait összegezni akarjuk, akkor meg kell 

állapítanunk, hogy az oktatáspolitikai dokumentumok és az oktatásirányítás dokumentumai 

nagyon sok lehetőséget tartalmaznak a médiatudatosság (médiaműveltség, médiaértés) 

fejlesztésére. Ez érvényes a különböző korosztályokra, hiszen a médiatudatosság az 

iskoláztatás egész időszakát átfogja, sőt, van mondanivalója az iskoláztatás előtti 

korosztályoknak és a felnőttoktatásnak is. Érvényes továbbá számos szakterületre, mert a 

médiatudatossággal mint alapvető ismeretanyaggal kapcsolatban nagyon sok utalást találunk a 

matematikától egészen a szakképzésig. Ugyanez igaz azokra a kompetenciákra, amelyek a 

dokumentumokban megjelennek – a médiaértési kompetenciák az állampolgári lét alapvető 

kompetenciái.  

 A felsőoktatás ugyanakkor a vizsgálataink szerint nem használja ki kellőképpen 

ezeket a lehetőségeket. Az egyes szakok képzési és kimeneti követelményei között ugyan 

rendre megjelennek a médiatudatosság elemei, de ugyanezen szakok hallgatóknak szánt 

tájékoztatóiban illetve az akkreditációs anyagokban és a kreditlistákban már csak elvétve 

találjuk meg őket. Úgy tűnik, hogy a médiaértéssel komolyan csak az úgynevezett 

szaktanszékek foglalkoznak. A helyzet megváltoztatásával kapcsolatos, az egész intézményre 

kiterjedő megoldásokat a projekt második részéhez tartozó tanulmányban fejtjük ki.    
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