
Szíjártó Imre:  

 

Ajánlások a médiatudatosság fejlesztéséhez – megoldások, módszerek és modellek 

 

Tanulmányunk első részében azt vizsgáltuk, hogy intézményünkben a tanárképzési 

területen jelenleg milyen szervezeti és szakmai megoldások támogatják a médiatudatosság 

fejlesztését, és ez a fejlesztőmunka miként zajlik. A horizontális NAT tartalmak 

megalapozását vizsgáltuk tehát, részben tapasztalataink felhasználásával – az akciókutatás 

sajátos módszereivel –, részben dokumentumelemzéssel.  

A tanulmány jelen részében a nevelési célokhoz kapcsolódó ajánlásokat dolgozzuk 

ki, amihez a pedagógusképzés résztvevőinek tapasztalatait elemezzük. Célunk az, hogy 

intézményi fejlesztési tapasztalataink felhasználásával modellajánlásokat adjunk a magyar 

pedagógusképzés résztvevőinek. Nyilvánvaló, hogy tapasztalatainkat egészében nem lehet 

felhasználni, hiszen azok egyfajta sajátos szervezeti rendszerhez, szakmai arculathoz és 

képzési kínálathoz kapcsolódnak, de tanulmányunk bizonyos tanulságai – és ami 

lényegesebbnek látszik – a szellemisége remélhetőleg hasznosítható a tanárképzésben.    

Tanulmányunkhoz a következő forrásokat használtuk: a fejlesztőmunkában 

résztvevő egységek akadémiai anyagait (akkreditációs beadványok és ezek háttéranyagai), 

az oktatást szolgáló írásos anyagokat (kreditlisták, szakleírások, a képzések ismertetői), 

projektek tervezeteit és írásos eredményeinek összefoglalóit, kutatási programok 

koncepcióit és zárótanulmányait (publikációk kivonatos változatait), a főiskolai élethez 

kapcsolódó egyéb tevékenységek anyagait (rendezvények leírásai, beszámolók stb.), 

szakembereink szélesebb értelemben vett tevékenységének dokumentumait (népszerűsítő 

előadások és kiadványok, civilszervezetekben végzett tevékenység anyagai).      

Jelen tanulmányt két szerző jegyzi, de le kell szögeznünk, hogy az itt ismertetett és 

értelmezett tevékenységekben az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika 

Intézetében működő Mozgóképkultúra Tanszék valamennyi oktatója résztvett.  

 

A tanulmány felépítése 

 

Tanulmányunk összegző jellegű, amennyiben szeretnénk bemutatni mindazokat a 

tevékenységeket, amelyek a médiaértés fejlesztését a szó legszélesebb értelmében 



szolgálják. Tanszékünk olyan médiapedagógiai műhelyként határozza meg magát, 

amelynek kereteiben a kreatív munka, az elméleti reflexió és a módszertani tudatosság 

egységet alkot. Innen tehát a tanulmány címének első eleme: a médiatudatosság szintjének 

emelésével kapcsolatos erőfeszítéseink során kidolgozott megoldásokat foglaljuk össze. 

A fentiek értelmében a tanulmány valamennyi fejezetében módszertani 

megjegyzések és ajánlások kapnak helyet. Ezek a módszertani szempontok azért fontosak, 

mert munkánkban a ’hogyan’ legalább olyan hangsúlyos szerepet kap, mint a ’mit’. 

Az egyes fejezetek tartalmaznak továbbá utalásokat arra is, hogy a megfelelő 

tevékenységek milyen szervezeti keretekben képzelhető el – ez tehát a szakmai és 

szervezeti modellek vonulata a tanulmányban, azaz igyekszünk rámutatni a 

tevékenységeink továbbfejlesztésének lehetséges útjaira.  

 

A vizsgálat koncepciója, keretei 

 

A tanulmány számításba veszi azokat a munkákat is, amelyek az alapképzésen vagy 

a diszciplináris, azaz nem-tanári mesterképzésen folynak. Miért nem csak a 

pedagógusképzésről beszélünk?  

- Mert a pedagógusképzést nem lehet elszakítani az alapképzéstől: az osztott 

rendszerű tanárképzés a BA-ra épül, tehát a BA nélkül értelmezhetetlen; az 

osztatlan rendszerben tanuló tanárjelöltek az órák nagyrészében 

ugyanazokra az órákra járnak, mint az alapképzéses hallgatók, azaz a 

képzésük nagy átfedést mutat; a tanárképzésbe a részismereti modul 

elvégzése után is át lehet lépni, az 50 kredites modul pedig a BA-s képzés 

része.    

- Mert a mesterképzésen sok átjárás van a diszciplináris és a tanárszakos 

hallgatók képzése között – a mozgóképművészek és a tanárjelöltek több 

órát együtt hallgatnak; vannak olyan diákok, akik a mindkét képzést 

elvégzik.   

- Mert a tanszékünk szervezetileg és szakmailag egyszerre tanárképző 

tanszék (a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karhoz tartozik, tanárképző 

szakokat visz) és szaktanszék.  

- A médiatudatosság fejlesztése nem csupán a tanárképzésen feladatunk, sőt, 

az erre irányuló tevékenységnek túl kell nyúlnia a formális oktatás keretein, 



azaz a főiskola falain. Ez egyébként vonatkozik azoknak a tanároknak a 

tevékenységére is, akik nálunk végzik a tanárszakot. 

 

A médiaműveltség és a médiatudatosság fejlesztésének elméleti háttere  

 

A médiaműveltség fogalma 

 

Médiaműveltségen a médiához való hozzáférést, a média és a médiatartalmak értését 

és kritikus szemmel való vizsgálatát, valamint a különféle kontextusokban megvalósuló 

kommunikációra való képességet értjük, ami kiterjed a média valamennyi válfajára. A 

befogadó ennek birtokában képes tudatosabban szemlélni azokat a médiaüzeneteket – 

műsorokat, filmeket, képeket, szövegeket, hangokat és weboldalakat – amelyek a 

különböző kommunikációs adathordozókon jelennek meg. A médiaműveltség fogalmát a 

legteljesebb módon az Európai Bizottság 2009. augusztus 20-i Ajánlása fogalmazza meg 

(2009/625/EK). 

 

A médiaműveltség társadalmi szerepe 

 

Az Európai Bizottság Információs társadalom és média főigazgatóságának 

Médiajártasság csoportja nemzetközi összefüggésbe állítja a médiaműveltség vizsgálatát 

(EAVI). Az alábbiakban összefoglalt tanulmány célja a médiajártasság fogalmának átfogó 

bemutatása, valamint a médiajártasság európai szintjének értékelési lehetőségeinek 

körvonalazása. 

Az Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv beszámolási 

kötelezettséget ír elő az Európai Bizottság számára a médiajártasság szintjének mérésével 

kapcsolatban az Európai Unió tagállamaiban. A médiajártasság számos különböző 

formájának értékelése olyan eszközök és mutatók kifejlesztését és kialakítását teszi 

szükségessé, amelyek képesek rálátást biztosítani az európai médiajártasság állapotára, 

státuszára és elterjedtségére. A tanulmány célja, hogy megvilágítsa és tisztázza a 

médiajártasság fogalmi összefüggéseit, valamint létrehozza a médiajártasság európai szintű 

mérésére szolgáló alkalmas eszközt. 

Az EU médiaműveltséggel kapcsolatos kezdeményezésének átfogó célkitűzései: 

elősegíteni a kritikai gondolkodást, a problémamegoldó képességet, az állampolgári 



tudatosságot, a szólásszabadság támogatásának sokkal általánosabb céljával együtt, az 

információhoz való jogot, és a média felhasználók interkulturális párbeszédeit valamint 

kritikai öntudatukat. A tanulmány tehát átfogó elemzést ad a médiaműveltségről, valamint 

javaslatot tesz arra, hogy a média műveltség különböző szintjeit hogyan kellene felmérni 

Európában. 

A tanulmány fő célkitűzései: kritériumrendszer kidolgozása a Bizottság számára, 

mely lehetővé teszi a média műveltség mérését; az EU 27 tagállamában tapasztalható 

médiaműveltség eltérő szintjeinek értékelése; a különböző médiaműveltségi szintek és 

politikák gazdasági és társadalmi hatásának értékelése a tagállamok és európai szinten; 

lehetséges politikai intézkedéseket javasolni európai szinten, amelyek elősegíti a 

tagállamok intézkedéseit és tevékenységét.  

A tanulmány felvázolja a médiajártasság értékelési kritériumainak struktúráját. Az 

egyéni kompetenciákat a piramis második szintje mutatja, ami a használattal kezdődik, ez a 

médiaműveltség fejlődésének másodlagos előfeltétele. A használat az elérhetőség és az 

operatív képességek metszéspontjánál található. Ezt követi a kritikai 

megértés/értelmezés/felfogás (critical understanding), mely a médiakontextus és tartalom 

megértését és ismeretét jelenti, valamint azt, hogy ez hogyan nyilvánul meg a 

viselkedésben. Magában foglal minden kognitív folyamatot, mely a felhasználói 

gyakorlatra hatással van. A használat tudást igényel, ami pedig meta-tudást (tudásról való 

tudást) feltételez. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a média különböző 

aspektusait értékelje, összehasonítva az információ különböző típusait és forrásait, és így 

levonja a következtetést annak alkalmasságáról és igazságáról. 

A piramis csúcsa a kommunikációs képességeket reprezentálja, melyek a 

médiaműveltségi szintek megnyilvánulásai és a minőség, mely az alacsonyabb szintek 

sikerén vagy bukásán alapszik. Ezek olyan képességek, melyek a kommunikációban és 

társadalmi csoportokban való részvételben nyilvánulnak meg a médián keresztül. Ez a 

média műveltség legmagasabb foka. 

A médiaműveltség az alap (elérhetőség és kontextus) és a csúcs (kommunikációs 

képességek) közötti dinamikus folyamatok eredménye. 

A tanulmány előzetes következtetései alapján Európában a médiajártasság szintje 

nem homogén. Az északi országok, különösen a skandináv államok magas társadalmi és 

oktatási színvonallal, ugyanakkor viszonylag alacsony népességgel rendelkeznek, ennek 

következtében magas szintű médiakompetenciát mutatnak. A közép-európai régió országai, 



ideértve a térség EU-tagállamait, a közepes kompetencia-kategóriába esnek, míg Dél- és 

Kelet-Európában a médiajártasság korlátozott és csupán alapszintű. Jelentős összefüggés 

van az egyéni médiajártasság és a környezeti tényezők között. 

 

A médiatudatosság fejlesztése – körkép egy médiapedagógiai műhely 

tevékenységéről  

  

1.Szakos képzések  

 

Munkák súlypontját természetesen azok a képzések jelentik, amelyeket mi 

gondozunk. A doktori képzéssel együtt tíz évfolyamot látunk el, ami az alábbiakban 

szereplő, gazdagnak mondható portfóliónak köszönhető. A képzési kínálat tehát a 

következő: Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzési szak (FOSZ), 

Mozgóképkultúra és médiaismeret alapszak (BA), Mozgóképművész (diszciplináris MA), 

Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár (tanári MA), Média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár (osztatlan tanárképzés). 

 Láthattuk, hogy a felsorolt képzések közül kettő tartozik szorosan a tanárképzés 

keretei közé, a bevezetőben azonban hangsúlyoztuk a képzések összefonódását és 

egymásra épülését – a tanárképzés tehát nem képzelhető el a többi formától, hiszen 

egységes koncepció határozza meg valamennyit, részben továbbá ugyanazok a hallgatók, 

végül pedig tulajdonképpen ugyanaz az oktatói gárda is.    

 

Módszertani szempontok 

  

Láthattuk, hogy a fentiekben ismertetett ötfajta képzés – valamennyi képzési 

formának van levelezős változata is; a doktori iskoláról a következőkben beszélünk – 

szakmai és módszertani szempontból erősen összefügg. Az általános didaktikai elv az, 

hogy egyrészt a hallgatók mindent próbáljanak ki a gyakorlatban, másrészt az úgynevezett 

elméleti és az úgynevezett gyakorlati tárgyak illetve a tárgyakat tanító tanárok között 

szoros együttműködés van. A tanegységek tartalmát a félévek elején összehangoljuk, a 

szorgalmi időszakban pedig folyamatosan egyeztetünk. Az egyeztetés tanszékek között is 

folyik.     

 



Modellek – az ebben a fejezetben értelmezett tevékenység továbbfejlesztésének 

módjai  

 

Nyilvánvaló, hogy az a képzési kínálat, amelyet viszünk, nem lehet modellszerű, 

hiszen ez a portfólió az intézményünk és egységeink különleges szerkezete nyomán alakult 

ki. Modellajánlásunk az oktatói munka néhány rendkívül fontos részletére terjedhet ki.  

A cél a szakmai munka a fentiekben ismertetett mind hatékonyabb összehangolása. 

A változtatások irányának és jellegének érzékeltetésére vázlatosan felidézünk néhány 

olyan módosítást, amelyet a TKTK Kari Tanácsa az eddigiekben jóváhagyott: az 

előfeltételek törlése bizonyos tárgyak esetében (nem volt indokolt, hogy a hallgatók ne 

tetszés szerinti sorrendben vegyék fel a filmtörténeti tárgyakat), más tárgyaknál előfeltétel 

beiktatása (a cél a tárgyak egymásra épülésének hangsúlyozása volt), a szabadon 

választható kreditek listájának módosítása (fontos lépés: a szabadon választott tárgyakat a 

hallgatók a főiskola teljes kínálatából felvehetik; ezzel erősítettük a szakok közötti 

együttműködést), a gyakorlati tárgyak félévenkénti elosztásának megváltoztatása (a cél 

egyrészt a hallgatók terhelésének egyenletesebbé tétele, másrészt a kurzusok 

előrehaladásának biztosítása), a médiapedagógia előadás helyett szeminárium (a kurzus 

gyakorlati jellegének megerősítése céljából). 

A továbblépést a szakirányok korszerűsítése jelenti – ennek jegyében indítottuk az 

animáció specializációt.  

       

2. Doktori képzés 

 

A neveléstudományi doktori iskola elektronikus tanulási környezetek 

alprogramjának vannak érintkezései a médiapedagógia felé. Az alprogram továbbá 

szorosan kapcsolódik a tanárképzéshez is, hiszen egyik vállalt feladata a kutatótanárok 

képzése – ilyen értelemben tehát a doktori iskola a magyar tanárképzés legmagasabb 

szintjét jelenti.   

Az Eszterházy Károly Főiskola napjainkra több évtizedes tudatos építkezés és 

szerves fejlődés eredményeképpen országos kisugárzású, ismert és elismert tudományos 

műhellyé vált az információs és kommunikációs technológia oktatási alkalmazása és az 

elektronikus tanulási környezetek kutatásának területén. 



Az elektronikus tanulási környezetek doktori alprogram az elektronikus információs és 

kommunikációs technológiák szerepét és hatásrendszerét vizsgálja az oktatás, a tanulás, 

általában a humán erőforrás fejlesztés területén, interdiszciplináris megközelítéssel.  

A program elsődleges célja annak a lehetőségrendszernek a tudományos igényű 

tanulmányozása, amelyet az elektronikus információ- és kommunikációtechnikai eszközök 

a tanítás és tanulás elmélete és gyakorlata számára jelentenek. 

A doktori program egyetlen kurzusát mutatjuk be itt azzal a céllal, hogy 

érzékeltessük a felsőoktatási szakképzéstől a doktori tanulmányokig terjedő képzési 

portfólió egységét és építkezésének logikáját.   

 

A tantárgy címe: Film- és médiapedagógia 

A tantárgy előadója: Szíjártó Imre 

A tantárgy 

kreditértéke: 5 

Félév: VI. 

 

A tantárgy jellege: 

szeminárium 

A tantárgy célja: A film- és médiapedagógia helyének kijelölése az elektronikus tanulási 

környezetekkel foglalkozó szakterületek között. A film- és médiapedagógia cél- és 

eszközrendszerének bemutatása az infokommunikációs technológiák összefüggésében. A 

film- és médiapedagógia történetének, nemzetközi irányzatainak, a magyar film- és 

médiaoktatási modell sajátosságainak feldolgozása. A film- és médiapedagógia 

tudományos hátterének, a terület személyiség- és képességfejlesztési céljainak és 

feladatainak feldolgozása. A film- és médiapedagógiai kutatások módszertani készletének 

kipróbálása.   

A tantárgy tartalma: 1. A film- és médiapedagógia nemzetközi irányzatai, trendjei, 

gyakorlata. 2. Szakirodalmi tanulmányok: a film- és médiapedagógia alapvető 

szakirodalma világnyelveken és ún. kis népek nyelvein.  

3. A magyar modell története, jelene, gyakorlata – törvényi szabályozás, tantervi rendszer, 

szemléltetőanyagok. 4. Egy ország film- és médiapedagógiai rendszerének feldolgozása – 

az oktatás szakmai alapjai, pedagógiai célrendszere, helye az oktatás egészében. 5. 

Összehasonlító pedagógiai kutatások és elemzések. 6. A film- és médiapedagógia 

pedagógiai tartalmai. 7. Kulturális kánonok az oktatás tartalmaiban. 8. A filmműveltség 

tartalma. 9. A médiaműveltség tartalma. 10. Az új médiumok helye a film- és 

médiaoktatásban. 11. A mozgóképi szövegértés mérése. 12. A film- és médiaoktatás helye 

az elektronikus tanulási környezetek tanulmányozásában. 13. Terepgyakorlatok – a film- és 

médiapedagógia gyakorlatának tanulmányozása. 14. Terepgyakorlatok – a film- és 

médiapedagógia mint a kultúra tanulmányozásának módja.          

Követelmény: A film- és médiapedagógia nemzetközi dokumentumainak tanulmányozása 

(beszámolók, előadások készítése a megadott vagy önállóan felkutatott irodalmak alapján). 

Szakirodalmi tanulmány készítése megadott tematika alapján.  Önálló kutatások vagy ezek 

egy eleme elvégzése (dokumentumelemzés; empirikus felmérések: kérdőívezés, interjúzás, 

akciókutatás; projektmunka).  

A mozgóképi szövegértéssel kapcsolatos vizsgálatok: befogadásvizsgálatok, szövegértési 

stratégiák vizsgálata, mérés-értékelési eszközök kidolgozása és kipróbálása.   A kutatási 



eredmények megfelelő értékelése és közreadása (írásbeli tudományos dolgozat, amely 

eleget tesz a tudományos publikációk követelményeinek). 
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 Érdemes felidézni, hogy a doktori iskola – egyébként jellemzően nem 

médiapedagógiával foglalkozó – hallgatóinak milyen kutatási témákat ajánlunk. A 

doktorjelöltek tehát bekapcsolódnak a tanszék életébe – ezt a projektekkel és a 

kutatásokkal foglalkozó fejezetekben ismertetjük részletesen. 

- A film- és médiapedagógia elméletével és gyakorlatával kapcsolatos 

vizsgálatok  

- Összehasonlító pedagógiai kutatások: a médiaműveltség fejlesztésének 

gyakorlatai és modelljei; a tanári hatékonyság elektronikus tanulási 

környezetekben Magyarországon és külföldön 

- A film- és médiapedagógia módszertani kérdései  

- Osztálytermi megfigyelések: kooperatív eljárások az iskolai gyakorlatban; 

a projektmunka tapasztalatai; személyiségfejlesztés a médiaműveltség 

keretei között   

http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_04_tel/08_media_tantargy_a_magyar_kozoktatasban
http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_04_tel/08_media_tantargy_a_magyar_kozoktatasban


- A tanórai szemléltetés a film- és médiapedagógia területén  

- Terepmunka: szakdidaktikai eljárások megfigyelése és értékelése a 

fejlesztőmunka eredményességének szempontjából  

- A médiakompetencia, médiaműveltség fejlesztése különböző életkorokban  

- Kérdőíves és interjús kutatások: vizsgálatok tanulók, tanárok és egyéb 

szereplők körében  

- A képernyőn keresztül történő tanulás vizsgálata 

- Dokumentumelemzés, terepmunka, akciókutatás: a műveltségkép 

szerkezetének változásai, a műveltség kánonjainak átalakulása 

 

Módszertani szempontok 

 

A doktoris órák didaktikai arculata természetesen semmiben nem különbözik az 

egyéb képzéseken tartott órákétól. A fenti tantárgyleírásban látszik, hogy a foglalkozások 

nagymértékben építenek egyrészt a hallgatók előismereteire és érdeklődésére, másrészt a 

hallgatók tevékenységére.   

  

Modellek – az ebben a fejezetben értelmezett tevékenység továbbfejlesztésének 

módjai 

 

 A neveléstudományi doktori iskolák nagy eltéréseket mutatnak az országban, tehát 

ebben a formában különleges és egyedi szerkezetet írtunk le a fentiekben. Ugyanakkor 

valóban modellszerű lenne, ha a neveléstudományi programok befogadnának legalább egy 

olyan kurzust, amely a médiaértéssel foglalkozik – ezt a téma aktuális mivolta és a 

médiapedagógia tudományközi jellege is indokolja.    

 

3. A mozgóképkultúra és médiaismeret részismereti modul   

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret részismereti modullal elérkeztünk azokhoz a 

képzési formákhoz, amelyek tulajdonképpen bármilyen szakos hallgató számára nyitottak. 

50 kredites oktatási forma, amelyet a főiskola minden hallgatója felvehet.  

A képzési formának a médiaműveltség fejlesztése szempontjából két fontos eleme 

van: egyrészt a hallgatók szélesíthetik az elektronikus médiumokkal kapcsolatos tudásukat, 



másrészt a modul elvégzése után lehetőségük van átlépni a mozgóképkultúra és 

médiaismeret tanári MA szakra. Az elmúlt öt évben mintegy ötven hallgató vette fel és 

végezte el a modult, közülük körülbelül tíz hallgató lépett át a tanárszakra, azaz ennyien 

szereztek tanári képesítést. A diákok jellemzően a következő szakokról hallgatnak át: 

elektronikus ábrázolás, magyar nyelv és irodalom, kommunikáció és médiatudomány (az ő 

jelenlétük azért fontos, mert a modult egyéni érdeklődésből választják, ők ugyanis a modul 

nélkül is beléphetnek a tanárszakra), informatika, ének-zene.      

Az alábbiakban ismertetőt közlünk a mozgóképkultúra és médiaismeret 

részismereti modulról. 

Út a mozgóképkultúra és médiaismeret-tanári MA-ra (és a mozgóképes 

ismeretekhez). 

 A Mozgóképkultúra Tanszék minden tanévben meghirdeti 50 kredites részismereti 

modulját. A részismereti modul elvégzése a mozgóképkultúra és médiaismeret tanári MA-

ra való belépés egyik feltétele (a másik belépési feltétel a tíz kredites tanári előképző 

modul).  

(Figyelem: a mozgóképkultúra és médiaismeret valamint a kommunikáció és 

médiatudomány alapszakról közvetlenül át lehet lépni, tehát az ezeket a szakokat 

elvégzőknek nem kell részismereti modult végezni a belépéshez.)  

Az MA elvégzése után természetesen nem kötelező tanárnak lenni – aki azonban mégis 

pedagóguspályára lép, korszerű, a diákok számára vonzó, szép feladatokat kínáló 

tantárgyat taníthat. A tanári MA-t első és második tanári szakként is fel lehet venni, ami 

azt jelenti, hogy a pedagógusjelöltek tulajdonképpen két szak tanítására kapnak képesítést.  

A szakválasztásnak tehát többfajta logikája van. Néhány ezek közül: a) Első 

tanárszakom a mozgóképkultúra és médiaismeret, ami mellé olyan szakot választok, amely 

csak ún. második szakként vehető fel – az ilyen szakra való bejutáshoz nem kérnek 

előképzettséget. b) Első tanárszakom a mozgóképkultúra és médiaismeret, ami mellé olyan 

szakot választok, ami ún. első tanárszak is lehet (ilyen a magyar, az angol, a történelem 

stb.) – az ilyen szakokra való bejutáshoz 50 kredites részismereti modult kérnek. c) A 

mozgóképkultúra és médiaismeretet második tanárszakként választom (a magyar, az angol, 

a német stb. mellé).    

A szakot elvégző hallgatók alapvetően az általános és középiskolákban bevezetett 

mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tanáraiként helyezkedhetnek el, de várják őket 

a mozgóképes intézmények (a gyártással, terjesztéssel, nemzetközi kapcsolatokkal 



foglalkozó cégek), a filmkészítés gyakorlati területei, a médiaintézmények, a művelődési 

intézmények (múzeumok, archívumok, könyvtárak), a területtel foglalkozó 

civilszervezetek, a mozik, a könyvkiadás intézményei, a rendezvényszervező cégek, a 

kulturális szolgáltató intézmények, a kulturális újságírás fórumai, a reklám- és 

designcégek.  

A részismereti modul elvégzése során lehetőség van a hallgatók korábban elvégzett, a 

tantervben szereplőkhöz hasonló tematikájú tantárgyak elismertetésére. A kreditbeszámítás 

rendjéről a főiskola külön tájékoztatásokat ad ki.  

Ezek tehát a jelentkezés feltételei. A mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár MA-ra 

való bejutáshoz alkalmassági vizsga és felvételi beszélgetés van. Ezek feltételeivel, a 

pontszámítással és minden egyébbel kapcsolatban kérjük megnézni a TIK hirdetményeit. 

Az MA képzési ideje 2-5 félév. Ennek részleteiről a jelentkezők szintén tájékozódjanak 

a főiskola anyagaiban. A képzést nappali és levelező formában hirdetjük.   

A részismereti modul kreditlistája: 

   

A tanegység 
Köv. 

Heti 

tanóra 
előfeltétel Kredit 

Ajánlott 

félév kódja neve 

NBP_MK159K2 
Bevezetés a 

filmesztétikába 
K 2  2  

NBP_MK158G3 Bevezetés a filmelméletbe Gy 2  3  

NBP_MK160G3 
Bevezetés a 

filmelemzésbe 
Gy 2  3  

NBP_MK123K3 

Magyar filmtörténet I. 

(1970-ig) 
K 2  3  

NBP_MK124G3 

Magyar filmtörténet I. 

(1970-ig) 
Gy 2  3  

NBP_MK125K3 

Magyar filmtörténet II. 

(1970-1989) 
K 2 

 
3  

NBP_MK126G3 

Magyar filmtörténet II. 

(1970-1989) 
Gy 2 

 
3  

NBP_MK108K3 

Egyetemes filmtörténet II. 

(Az újhullámok) 
K 2 

 
3  

NBP_MK109G3 

Egyetemes filmtörténet II. 

(Az újhullámok) 
Gy 2 

 
3  

NBP_MK110K3 
Egyetemes filmtörténet 

III. (Kortárs) 
K 2  3  

NBP_MK113G3 
Egyetemes filmtörténet 

III. (Kortárs) 
Gy 2  3  

NBG_KO122G3 Hírműsorok előállítása Gy 2  3  

NBG_KO138G3 
Magazinműsorok 

előállítása 
Gy 2  3  



NBG_KO116G2 
Dokumentumműsorok 

előállítása 
Gy 2  2  

NBP_IK178G4 
Számítógépes grafika és 

animáció 
Gy 4  4  

NBP_MI821G2 Médiainformatika Gy 2  2  

NBP_MI788G2 
Hálózati 

médiakommunikáció 
Gy 2  2  

NBG_KO108G2 
A médiakutatás 

módszertana 
Gy 2  2  

 50  

 

Módszertani szempontok  

 

A részismereti modult végző hallgatók jelenléte módszertani szempontból azért 

érdekes, mert egyrészt a hallgatók különböző előképzettséggel veszik fel a tárgyakat, 

másrészt az eredeti szakuknak megfelelően különleges színt adnak a csoportnak – az ének-

zene szakosok résztvesznek a hallgatói munkák zenei oldalának megformálásában, az 

informatika szakosok a többieknél sokkal többet tudnak a számítógépes munkákról stb. A 

tanárok a csoportok összetételét nagyban kihasználják a stábok összeállításában.  

 

Modellek – az ebben a fejezetben értelmezett tevékenység továbbfejlesztésének 

módjai  

 

A részismereti modul általános tanulsága lehet, hogy tulajdonképpen bármilyen 

szakos hallgató felveheti – a képzés hasonló, mozaikos jellege egyébként a Bolognai 

rendszer egyik alapgondolata.  

A 205-2016-os tanévtől kezdve a részismereti modul programját összehangoljuk a 

Média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanárképzés programjával, azaz az 

utóbbi kreditlistájából válogattuk össze az előbbi kínálatát. A részismereti modult 

elvégző hallgatók ennek megfelelően úgy léphetnek át az osztatlan tanárszakra, hogy az 

50 kredites modul teljes egészét el tudjuk nekik ismerni. Ilyen módon a részismereti 

modul és az osztatlan tanárképzés tartalmai a lehető legközelebb kerülnek egymáshoz, 

tehát a részismereti modul tulajdonképpen a tanári felkészítés egyik képzési formájává 

válik.   

  A részismereti modul módosított kreditlistája (érvényes a tanulmányaikat 2015 

őszén megkezdő hallgatóknak):  



 

A tanegység 
Köv. 

Heti 

tanóra 
előfeltétel Kredit 

Ajánlott 

félév kódja neve 

NBP_MK159K2 
Bevezetés a 

filmesztétikába  
K 2  2 1 

NBP_MK160G3 
Bevezetés a 

filmelemzésbe  
Gy 2  3 1 

NBP_MK124G3 

Magyar filmtörténet I. 

(1970-ig) 
Gy 2  3 2 

NBP_MK126G3 

Magyar filmtörténet II. 

(1970-1989) 
Gy 2 

 
3 3 

NBP_MK127K3 
Magyar filmtörténet III. 

(1989 után) 
K 2  3 4 

NBP_MK130G3 
Magyar filmtörténet IV. 

(Tematikus félév)  
Gy 2  3 5 

NBP_MK109G3 

Egyetemes filmtörténet 

II. (Az újhullámok) 
Gy 2 

 
3 2 

NBP_MK110K3 
Egyetemes filmtörténet 

III. (Kortárs) K 2  3 6 

NBP_MK111G3 
Egyetemes filmtörténet 

III. (Kortárs)  Gy 2  3 6 

NBG_KO122G3 

Hírműsorok előállítása

  
Gy 2 

 
3 3 

NBG_KO138G3 
Magazinműsorok 

előállítása 
Gy 2 NBG_KO122G3 3 4 

NBG_KO116G2 
Dokumentumműsorok 

előállítása  
Gy 2 NBG_KO138G3 2 5 

NMP_MK115G2 
Televíziós műsorok 

elemzése  
Gy 2  3 7 

NMP_MK110G4

  

Formanyelvi 

gyakorlatok  
Gy 4  4 8 

NBG_KO118G2 
Empirikus 

médiaelemzés 
Gy 2  2 2 

NBG_KO193K3 Vizuális kommunikáció K 2  3 3 

NBG_KO237G4 Műsorszerkesztés I. Gy 4  4 4 
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4. Szabadon választott tárgyak  

 

A szabadon választott tárgyakat valamennyi szakon az intézmény teljes kínálatából 

fel lehet venni. Tulajdonképpen nem pluszfoglalkozásokról van szó, azaz ezeket a 

tárgyakat a tanszéken nem a mintatanterven kívül hirdetik, hanem a kreditlista olyan 

elemeiről, amelyek egyébként a vonatkozó szakon kötelezőek. Ez – tudniillik a képzések 

kreditjeinek kinyitása valamennyi hallgató számára – egyébként az intézményi 



óraszámgazdálkodás takarékossági eleme is. A szabadon választott sáv terhére tehát 

minden hallgató felvehet a médiaértés fejlesztését célzó órákat, és a tapasztalatok szerint 

ezt meg is teszik. Ilyenkor az adott hallgató csupán belekóstol az érdeklődését felkeltő szak 

kínálatába. Tanulmányunkban külön fejezetet szenteltünk a filmklubozásnak mint 

szemléletfejlesztő és tulajdonképpen félig-meddig szabadidős tevékenységnek – a 

szabadon választott tárgyak között filmklubos foglalkozásokat vesznek fel a hallgatók, de 

természetesen másokat is. A filmklubokat azért érdemes kiemelni, mert a hallgatók 

döntésében szerepet játszhat az is, hogy a hírek és pletykák szerint ezeket könnyű 

elvégezni (a diákzsargonban: „kreditszaporítás” a dolog elnevezése). Mi ezt egyáltalán 

nem bánjuk, mert meggyőződésünk szerint kellemes hangulatban is lehet krediteket 

gyűjteni, nemcsak kínkeservesen (másrészt pedig – és ez hamar kiderül a hallgatók 

számára – egyáltalán nem „potya” tantárgyról van szó, mert a filmklub igenis odafigyelést, 

tájékozódást és munkát kíván).     

 

Módszertani szempontok  

 

Az értekezleteken mindig megbeszéljük, hogy a tanárok valamennyi névsort 

tekintsék át azok összetétele szempontjából, és az első órákon tisztázzák a résztvevők 

szándékait. Az adott tárgyat választhatóként felvevő hallgatónak ennek megfelelően 

egyrészt alkalmazkodnia kell a kialakult szokásokhoz, másrészt különleges bánásmódot is 

követel. A dolgot a másik oldaláról is meg szoktuk nézni: egy a csoportjaink 

szellemiségétől eltérő felfogású hallgató sokat adhat hozzá az órák tartalmához, 

hangulatához és sikeréhez.  

 

Modellek – az ebben a fejezetben értelmezett tevékenység továbbfejlesztésének 

módjai  

 

A szabadon választott tárgyak rendszere és szellemisége valamennyi képzés fontos 

eleme. A rendszer továbbfejlesztése a hallgatók minél hatékonyabb tájékoztatásával 

képzelhető el.  

 

5. Átoktatások 

 



Az átoktatások munkánk fontos részét képezik, hiszen a főiskola tanszékeinek kérésére 

tartott órák lehetőséget adnak arra, hogy elképzeléseinket és szaktudásunkat a 

legkülönfélébb szakos hallgatókkal folytatott munkában érvényre juttassuk – az 

átoktatások rendszere egyébként behálózza az intézményt; mi is kérünk a kollégáinktól 

órákat. Az átoktatások keretében tartott órákra éppen azért van szükség, mert a tanárok 

ezekben különleges, az adott tanszéken hiányzó felkészültségüket viszik bele a másik 

képzésbe. Hozzávetőleges listánk azt mutatja, hogy az elmúlt néhány évben jellemzően 

milyen tárgyakat és milyen tanszékeken tanítottunk. 

Az átoktatásban tartott órákat a hallgatók a szabadon választottakkal szemben nem 

egyénileg veszik fel, hiszen ezek jórészt a kötelező programjuk részei.      

Rádiós gyakorlat, Televíziós gyakorlat, Hírműsorok előállítása (Ének-zene Tanszék), 

Dokumentumműsorok előállítása, Magazinműsorok előállítása, Az elektronikus újságírás 

technikai alapjai, Videó II. (Kommunikáció- és médiatudomány Tanszék) Videó II., 

Speciális videó, Film és irodalom, Televíziós műsorok elemzése (Vizuális Művészeti 

Tanszék), a televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés tárgyai (Comenius Kar, 

Sárospatak).  

 

Módszertani szempontok  

 

Az átoktatások során természetesen az adott szak hallgatónak felkészültségéhez, 

előismereteihez és az adott tanszéken meghonosodott szokásokhoz kell igazodnunk. Ne 

felejtsük el, hogy a hallgatók rendkívüli módon túl vannak terhelve, továbbá nyilvánvalóan 

a szakjukhoz szorosan kapcsolódó tárgyaikra összpontosítanak. Az átoktatások óráinak 

tehát kiemelten élményszerűnek és a kreativitást megmozgatónak kell lenniük.  

   

Modellek – az ebben a fejezetben értelmezett tevékenység továbbfejlesztésének 

módjai  

 

Az átoktatás a médiaértés – és a legkülönbözőbb kompetenciák – fejlesztésének 

kiváló műfaja. A hasonló szak-, tanszék- és karközi együttműködések továbbfejlesztése 

minden szereplő elemi érdeke.     

 

6. Filmklubok  



 

Tulajdonképpen sajátos formában zajló tárgyakról van szó, amelyek egyszerre 

lehetnek kötelezőek és szabadon választottak. A filmklubozás a médiaműveltség 

fejlesztésének különleges, és a hallgatók számára nagyon vonzó módja, mert a közös 

filmnézés mindig beszélgetéssel kapcsolódik össze, ezek kívül mód van az alkotókkal vagy 

filmtörténészekkel való találkozásra. A tematikus sorozatok az egyes filmeket új 

összefüggésbe helyezik, ami a tapasztalataink szerint nagy lökést ad a hallgatók 

tájékozódásának a filmkultúra területén.  

A filmklubokat minden alkalommal kötelező tárgyak kódján hirdetjük meg, tehát a 

hallgatók egyrészt kreditet kapnak a részvételért, másrészt lehetőség van arra, hogy a 

kurzust szabadon választott tárgyként vegyék fel.   

A gyakorlat szerint hetente három filmklubot hirdetünk, ezek az úgynevezett hétfői, 

keddi és szerdai vetítések.   

A tematikus sorozatokat ezen kívül minden alkalommal kinyitjuk a város 

közönsége felé is, pontosabban az egyes félévek programját meghatározott nézői 

rétegeknek hirdetjük: az orosz metafizika sorozatra például rendszeresen jártak az Egerben 

élő orosz származású közösség tagjai, valamint az orosz kultúra iránt érdeklődő nézők; az 

egri tematikájú filmekre szintén sokan jártak a városból stb.   

2010 óta a következő sorozatokat hirdettük: 

A szlovák film 

„Üdvözlet Egerből” – Egerben és környékén forgatott, Egerben és környékén játszódó, 

Egerhez és környékéhez kötődő alkotók részvételével készült filmek 

„Emelem poharam” – Mulatozás és társadalomrajz a magyar filmben 

A kelet-közép-európai országok kortárs filmje – a bevezetőt Bogusław Bakuła professzor, 

filmtörténész, a poznańi egyetem tanára tartotta 

„1+1”: kortárs magyar film, kortárs magyar irodalom” – vendégünk volt Ferenczi Gábor 

filmrendező 

Az orosz metafizika – vendégünk volt Forgács Iván russzista, filmtörténész 

Szabó István munkássága – vendégünk volt Szabó István 

A magyar műfaji film 

Kísérletezés a magyar filmben 

 

Módszertani szempontok  



 

Fontos meggondolás, hogy a filmklubozás szabad és nyitott műhelyként működnek 

– ez még akkor is igaz, ha a filmklub kreditje akár kötelező bizonyos hallgatói 

csoportoknak. A filmelemzések valahol a szabadidős beszélgetések és a szakmai 

eszmecserék között helyezkednek el: egyrészt természetesen a szakmaiságot minden 

alkalommal szem előtt tartjuk, másrészt az esti időpont és a csoportok összetétele 

kötetlenebb formát feltételez. A külsős érdeklődők jelenléte mindig ösztönzőleg hat a 

résztvevőkre.  
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módjai  

 

A filmklubozás módszertana tetszőleges filmklubos rendezvényre kiterjeszthető, 

tehát ezt a formát megfelelő szakértelem és tapasztalat megléte esetén minden 

intézménynek ajánlhatjuk.  

 

7. Mesterkurzusok 

 

Mesterkurzusaink ugyancsak sajátos keretet jelentenek a mozgóképértés 

fejlesztésében. Ezeket rendszerint saját tanáraink tartják, de elképzelhető vendégelőadók 

meghívása is – ez utóbbi egy a főiskolán már lefutott támogatási programnak köszönhetően 

vált gyakorlattá; neves elméleti szakembereket és alkotókat volt módunk meghívni. A 

mesterkurzusokon való részvételt kredittel ismerjük el, de mindenkinek lehetősége van 

bejárni az órákra.     

Ehelyt vázlatosan kétfajta mesterkurzust ismertetünk. Koltai Lajos operatőr-

rendező kollégánk a Kepes Intézetben levő műteremben szokott hasonló kurzusokat 

tartani, amelyek témája a világítás, a dramaturgia és a rendezés fogásai. A mesterkurzusok 

új folyamát alkotják Süveges Gergő órái, aki a következő címszavakkal hirdeti fellépéseit: 

hírek és álhírek, a megfélemlített és a rettegett riporter, a műsorvezető magányossága, 

csaták és háborúk: mi a cél és mi az eszköz?, politika a kamerák előtt, minden interjú csata: 

mindenki győzelemre törekszik; de vajon mit jelent a győzelem?, milyen eszközökkel 

vívják a háborút?, mit nyer a győztes és mit veszít a vesztes? 

 



Módszertani szempontok  

 

A hasonló mesterkurzusoknak módszertani szempontból két kulcsmozzanata van. 1. 

Az órákat a megfelelő helyeken kell hirdetni, a hirdetményekben pontosan – vagy 

legalábbis a fentiekben idézett módon – kell megjelölni a tematikát. Ez a célközönség 

kialakítása illetve a várakozások előkészítése szempontjából fontos, hiszen ilyenkor ismert 

embereket látunk vendégül. 2. Az előadókat a megfelelő tapintattal kell felkészíteni, hiszen 

tudniuk kell, hogy milyen a tervezett és várható közönség összetétele.  

Természetesen a fenti meggondolások figyelembevételével is adódhatnak 

meglepetések, amelyeket azonban rutinos előadóink rendszerint jó érzékkel kezelnek.   

 

Modellek – az ebben a fejezetben értelmezett tevékenység továbbfejlesztésének 

módjai 

 

 Hasonló mesterkurzusokat valamennyi intézményben tartanak, tehát egyáltalán nem 

mi találtuk ki őket. Rendezvényeink modelljellege elsősorban a tematikákban és az 

előadók különleges arculatában ragadható meg.  

 

8. Tanórán kívüli foglalkozások  

 

Ismertető a Líceum Televízió munkatársainak tanórán kívüli foglalkozásairól: 

A tanórán kívüli hallgatói foglalkozások az alábbi témakörökre próbálnak mélyebb 

betekintést nyújtani a főiskola valamennyi hallgatójának, de különösen a Mozgóképkultúra 

és médiaismeret valamint a televíziós műsorkészítő asszisztens szakos hallgatóknak. 

A hallgatók rendszerszemléleti kompetenciáinak erősítése a fő célkitűzés ezeken az 

órákon. Itt csoportszinten illeszkednek be a munkafázisokba. A foglalkozások gyakorlati 

jellegét mutatja, hogy a munkakörök egymásra épülését tartja szem előtt. A cél: a hallgatók 

képesek legyenek egy adott műsor technikai rendszerének beállítására, annak 

levezénylésére, felvételére. 

Azon hallgatók, akik ezeken a foglalkozásokon részt vesznek, jobban tudnak 

beilleszkedni e munkafolyamatokba, valamint a későbbiekben biztosabban kezelik a 

berendezéseket. A minél több gyakorlat és elszántság lehet az alapja, hogy a napi szintű 

televíziós, filmes munkákba is jobban bevonhatók. 



Teammunka 

- A teammunka alapjai, szabályai 

- A munkafolyamatok, a gyártás ütemezése 

- Forgatások szervezése 

Televíziók rendszertechnikai működése, működtetése 

- szabványok, rendszerek 

- rendszerszemlélet kialakítása 

- stúdiórendszerek felépítése, kiépítése 

- mobil stúdiórendszerek használata, működtetése, védelme 

- eszközök rendszerbe való beillesztése 

- a stúdióhasználat rendszerszerű üzemeltetése 

- rendszerszoftverek használat: a képújságos rendszertől, az adás-lebonyolításig 

A külön foglalkozásokat hetente tartjuk. 

A hallgatók résztvesznek a televíziós külső kitelepülések lebonyolításában. Ezen a 

téren is rendelkeznek már 5 referenciával. Legutóbb az Eger kis csillagai című színházi 

előadást vezényelték. 

  

Módszertani szempontok 

  

A hasonló foglalkozásokért a hallgatók értelemszerűen nem kapnak kreditet, tehát a 

legelkötelezettebb csoport szokott ezekre összegyűlni. A lemorzsolódás viszonylag nagy 

ezekben az esetekben, ezt tehát valamilyen módon kezelni kell.  

 

Modellek – az ebben a fejezetben értelmezett tevékenység továbbfejlesztésének 

módjai 

 

Hasonló foglalkozásokat feltehetőleg valamennyi intézményben tartanak. 

Elsődleges szempont ezek meghirdetésében az intézmény adottságainak figyelembevétele.  

 

9. Egyéb képzési formák 

 



Olyan képzési formákról van szó, amelyek szoros rokonságban vannak a 

felnőttképzéssel, a posztgraduális formákkal és a nem-formális tanulás formáival. Kettőt 

ismertetünk közülük, mert ezek nagyon friss kezdeményezéseink: az egyik felnőttképzés, a 

másik pedig pedagógus-továbbképzés.   

 

9. 1. Helyismereti dokumentumfilm-készítő képzés 

 

Tartalom: Videotartalom-szolgáltatás, Hagyományos és új médiatechnológiák, 

Videoszerkesztés, Dokumentumfilm-utómunka, Dokumentumfilmek elemzése, A 

helyismereti dokumentumfilm-készítés örökségi forrásai.  

A képzést elvégző hallgatók szakmai ismeretei: Helyismereti dokumentumfilmek 

előkészítése, forgatása, utómunkái, piaci terjesztése, részvétel a munkafolyamatokban. 

A képzést elvégző hallgatók az alábbi területeken helyezkedhetnek el: helyismereti 

dokumentumfilmek előállításával, utómunkáival és terjesztésével foglalkozó 

magánvállalkozások, önkormányzatok, turisztikai cégek, vendéglátással foglalkozó 

intézmények 

 

9. 2.  A médiaműveltség fejlesztése 

 

A képzés célja: A tanárok felkészítése a tanulók médiaértésének fejlesztésére. A 

mozgóképértés fejlesztését szolgáló szakmai ismeretek áttekintése, a módszertani eljárások 

áttekintése, a mozgóképírás alapjainak áttekintése. 

Azok a tanárok, akik szerepet vállalnak a tanulók médiaértésének fejlesztésében: 

alsó tagozatos nevelők, felső tagozatos tanárok (elsősorban magyarszakosok), középiskolai 

tanárok. 

Ajánlott szakképzettségek: magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, 

történelem, nyelvszakok, néprajz, kulturális antropológia, informatika, tanító, 

művelődésszervező, andragógia, játék- és szabadidőszervező, kollégiumi nevelőtanár. 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:  



A továbbképzést elvégzők a médiavilág átalakulását értelmezni tudó segítőkké 

válnak, akik nyitottak és kreatívak a médiaszövegek használatában. Képesek a tömegmédia 

szövegeinek kritikus befogadására és feldolgozására. 

 

Módszertani szempontok 

  

A hasonló képzésben résztvevők fontos sajátossága, hogy egyrészt felnőttek, tehát a 

képzést munka után és mellett végzik, másrészt adott esetben fizetnek a képzésért. 

Mindezen körülményeket figyelembe kell venni a tervezésnél és a képzés lebonyolítása 

során. Különösen fontos, hogy a hallgatók előre megkapják a tematikát és a követelmények 

leírását. Fontos továbbá a hallgatók túlterhelésének elkerülése.  
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Hasonló képzéseket valamennyi intézmény hirdet. A fenti két képzés tartalmainak 

köszönhetően lehet modellszerű.  

 

10. Alkotóműhelyek 

  

Tájékozottság a médiaértés fejlesztésének körében. A résztvevő képes megfelelő 

feladatokat kiválasztani a médiaműveltség fejlesztésének területén meghatározott nevelési 

célokhoz. A tanulásszervezésben alkalmazza a kooperatív tanulási módszereket, a 

mindennapi tanítási gyakorlatába is beépíti azokat.  

A médiaszövegértés, a szövegalkotás, valamint a kommunikációs képességek fejlesztése 

során alkalmazza a tanulói kompetenciák fejlesztését szolgáló módszereket. A tanár legyen 

képes a tanulók mozgóképértési képességeinek fejlesztésére, a mozgóképíráshoz szükséges 

kompetenciák kialakítására és fejlesztésére.   



Olyan alkotókörökről van szó, amelyek a tehetséggondozás terepei lehetnek.  

Rövid ismertetőt közlünk ezek egyikéről. Egri Fiatal Filmkészítők Stúdiója – Illés 

György emlékére. A stúdió tevékenysége 2007 novemberében indult heti rendszeres 

találkozókkal és az első nemzetközi pályázaton való részvételre való felkészüléssel 

(Microsoft film pályázat).  

A stúdió filmes műhely, alkotókör az Eszterházy Károly Főiskola filmműhelye.  

Az Egri Fiatal Filmkészítők Stúdiója – Illés György emlékére ápolja és továbbadja Illés 

György szellemiségét és szakmai munkásságát. 

A filmműhely célja: 

- olyan filmes alkotóműhely működtetése, amelyben a főiskola diákjai kiteljesíthetik 

kreativitásukat és alkotókedvüket. 

- filmkészítő alkotóműhely és bázis létrehozása 

 - a hallgatók tudományos diákköri tevékenységében való aktív részvétel          

-  A Líceum Televízió műsorstruktúrájának bővítése (dokumentumfilmek, kisjátékfilmek, 

etűdök, portrék, televíziós sorozat – teleregény stb.)       

-   műhely tagjainak neves filmes szakemberek tartanak előadásokat        

-   nemzetközi és belföldi filmfesztiválok rendezése. 

A műhely eddigi eredményei: OTDK és OMDK-díjak, díjak a Független Filmszemléken, 

fesztiválok megrendezése (a 37. Kelet- és Dél-Magyarországi Független Filmszemle, 

Eszterházy Filmnapok, Illés György születésének 95 éves évfordulója alkalmából 

emléktábla avatása).  

 

Módszertani szempontok 

  

A hasonló csoportosulások önkéntes alapon szerveződnek, mozgatórugójuk a tagok 

közös érdeklődése. A módszertantól távol álló szempontnak látszik, de fontos szempont a 

működés pénzügyi hátterének biztosítása.  
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 Alkotóműhelyek valamennyi olyan intézményben működnek, ahol ilyen jellegű 

tevékenység folyik. Modellértéke a szervezet jellegében van, a szervezet továbbfejlesztése 

újabb célok kitűzésével képzelhető el.  

 

11. Rendezvények 

 

Ebben a fejezetben felsorolásszerűen ismertetjük azokat a rendezvényeket, amelyek 

a médiaértés fejlesztéséhez köthetők: a hallgatóink munkának nyilvános bemutatása (az 

úgynevezett „vetítések”), az oktatók munkáinak bemutatása; Eszterházy Filmnapok, 

Slowfilm Filmnapok; iskolákban rendezett tájékoztatók és workshopok.  

 

Módszertani szempontok 

 

A hasonló rendezvények rendkívül szerteágazóak, módszertani tartalmukat ezért 

nagyon nehéz megragadni. A lényeg talán az lenne, hogy a médiaértés fejlesztésének 

társadalmiasításáról van szó, azaz ezek a nyilvános rendezvények minél szélesebb 

nézőközönség figyelmének megragadását célozzák.  
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 A hasonló rendezvények közvetlen módon modellé nehezen válhatnak, hiszen 

sajátos szakmai arculat és intézményi szerkezet áll mögöttük. Az talán feltételezhető 

viszont, hogy szinte mindenkinek ajánlhatjuk a részvételt, hiszen a nem-formális tanulás 

kiváló alkalmairól van szó.  

   

12. A médiaértés fejlesztése nemzetközi színtéren  

 

Ebben a fejezetben néhány friss külföldi szereplésünket mutatjuk be. Azért tartjuk 

fontosnak a hasonló kapcsolatokat, mert ezek nemzetközi összefüggésben láttaják az 

eredményeinket. Nem térünk ki itt külföldi és idegennyelvű publikációinkra, mert ezek a 

tudományos tevékenységünk részei. Csupán az egészen friss alkalmakra összpontosítunk, 

mert nem célunk fejlesztőcsoportunk teljes kapcsolatrendszerének feltárása.   



Külföldi eredmények:  

-Erasmus utak Poznańba és Krakkóba 2010-től minden évben. Valamennyi útra a 

tanszék két-két oktatója utazott, minden alkalommal bemutattuk a hallgatók munkáit és 

minden alkalommal a mozgóképértés fejlesztésével kapcsolatos órákat tartottunk.  

-2013. május 4-e és 8-a között munkáinkat egy Erasmus-programban létrejött 

lengyelországi út során mutattuk be. A varsói testvérintézményünkben (Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego) nagy érdeklődés mellett tartottuk meg angol és lengyel 

nyelvű foglalkozásainkat.  

- Hallgató munkák bemutatója a prágai filmfőiskolán (FAMU) 2014 tavaszán. 

-2014. április 8-20. között a Campus Hungary támogatásával tizenegy hallgatóval 

tanulmányúton vettünk részt a taganrogi Csehov Pedagógiai Intézetben (Таганрогский 

государственный педагогический институт /ТГПИ/ имени А.П. Чехова, Taganrog 

State Pedagogical Institute).  

A tanulmányút részei voltak azok a hallgatói előadások, amelyek a tanszékünk 

tevékenységéről szóltak, továbbá az orosz hallgatóknak bemutattuk a mintaóráinkat. Az 

előadások nagy sikerrel zajlottak. 

 

Módszertani szempontok 

  

A külföldön tartott hasonló foglalkozások értelemszerűen teljesen más módszertani 

hozzáállást követelnek – ráadásul ezeknek a foglalkozásoknak az egyik része nem is 

hagyományos értelemben vett tantermi óra, hanem inkább közönségtalálkozó, 

fesztiválszerű rendezvény vagy divatos kifejezéssel workshop. Mindenképpen tekintettel 

kell lenni arra, hogy a vendéglátók képzése eltér a miénktől. A külföldi hallgatók tehát 

egyszerre igényelnek tőlünk többet és kevesebbet, mint a hazaiak: alapvető információkat a 

magyar tapasztalatokról, de a csak minket foglalkoztató részletkérdések nélkül. Az órákat 

gyakran tartjuk két vagy három nyelven, tehát nyilván sok információ elvész, de sok új 

megközelítés adódik. Gyakorlatként honosítottuk meg, hogy egy-egy fellépést a két 

magyar vendég egyszerre tartja, ráadásul jelen vannak a vendéglátó tanárok is. Az egész 

rendezvény tehát minden elemében interkulturális.  

Itt nem foglalkozunk azokkal a vendégtanárokkal, akik nálunk oktatnak (Fulbright-

ösztöndíjas, Erasmus-vendégek, vendégek a Visegrádi Alap támogatásával stb.).  
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A fentieket mindenképpen hasznosíthatónak tartjuk. Ilyen irányú tevékenységünk a 

következőmódokon fejleszthető tovább: a kapcsolatok bővítése, új együttműködések, 

diákcserék.  

 

12. Ismeretterjesztés 

 

Címszószerűen soroljuk fel a tanszék oktatónak tevékenységét a főiskolán kívül.  

-Tananyagainkat és szemléltetőanyagainkat mutattuk be Sátoraljaújhelyen egy 

magyar, szlovák, ukrán és román televíziós szakemberek részvételével megrendezett 

továbbképzésen (2014. 09. 23-26). 

-Filmfesztiválok zsűrijében szerepeltünk (BIG).  

-Előadások és részvételek kulturális rendezvényeken (európai közönségnevelés, 

Cinefest, Mediawave, Titanic, Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége). 

 

Módszertani szempontok 

  

A hasonló, nagyrészt informális tanulási alkalmaknak látszólag nincs 

módszertanuk, de szoktunk figyelni a megszólalásaink didaktikai megformálására.  
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A tanszék ismeretterjesztő tevékenységét kétségtelenül bővíteni kell, hiszen ezek a 

rendezvények a médiaértés fejlesztésének társadalmiasítását szolgálják.  

 

13. Vetélkedők, versenyek 

 



Ebben a fejezetben egy úgynevezett filmismereti versenyt mutatunk be. Hozzá kell 

tennünk, hogy hasonló vetélkedőkön természetesen gyakran veszünk részt meghívott 

közreműködőként (utoljára 2015 tavaszán A víz a művészetekben című projektben).  

A középiskolásoknak rendezett, Kakuk Jenő emlékére hirdetett filmismereti 

vetélkedő tervezete: 

Közreműködők: Heves Megyei Pedagógiai és Szakmai és Közművelődési és 

Szolgáltató Intézmény, EKF Mozgóképkultúra Tanszék.  

A vetélkedő témája. Négy klasszikus magyar film ismerete (Álmodozások kora, 

Megáll az idő, Az én XX. századom, Moszkva tér). 

Résztvevők, jelentkezés, feltételek. Az intézet felületet hoz létre, amelyen a diákok 

jelentkezhetnek. A vetélkedőn háromfős csapatok szerepelhetnek – azok vetélkedhetnek, 

akik mind a négy filmet nálunk nézték meg.   

Feladatok. Az intézet tájékozódik az iskolák (egri és megyei középiskolák, 

kollégiumok) részvételi szándékáról. Létrehozza a jelentkezéshez szükséges felületet, tartja 

a kapcsolatot az iskolákkal. A tanszék keres egy alkalmas időpontot a vetítésekhez, 

megszervezi a terem felügyeletét, összeállítja a vetélkedőhöz szükséges háttéranyagokat és 

a vetélkedő kérdéseit. Mind a két intézmény tájékozódik, hogy miként tudunk 

nyereményeket felajánlani.   

A Kakuk Jenő emlékére hirdetett filmismereti vetélkedő leírása.  

Résztvevők, jelentkezés, feltételek: vetélkedőre négyfős csapatok jelentkezését 

várjuk. Azok vehetnek részt a versenyben, akik mind a négy filmet a főiskolán nézik meg – 

erre a vizuális élmény színvonala érdekében van szükség.  

Szempontok az elemzéshez: Álmodozások kora. A szereplők viszonya a 

történelemhez (a világháború, 1956); a főszereplő és az elbeszélő hang viszonya; a 

főszereplő nemzedéke tagjainak sorsa. 

Megáll az idő. Sorsok a filmben (a Köves testvérek, Pierre, az osztályfőnök, az 

iskolaigazgató, Malacpofa és a férje, Rajnák, Bodor úr); a főszereplők viszonya a 

történelmi eseményekhez (1945. április 4., 1956).  

Moszkva tér. A film képe a rendszerváltásról; a főszereplők viszonya a 

rendszerváltás időszakának eseményeihez (Nagy Imre újratemetése, Kádár János halála); a 

film képe a rendszerváltás korszakában érettségizett nemzedék tagjairól. 

  

Módszertani szempontok  



 

Alapvető módszertani meggondolásunk az, hogy a vetélkedőkön mozgatott 

tudásanyagot a résztvevők korához és felkészültségéhez kell mérni. Az effajta 

rendezvények iskolán kívüli formákat képviselnek, tehát inkább szabadidős jellegűek.  

 

Modellek – az ebben a fejezetben értelmezett tevékenység továbbfejlesztésének 

módjai  

 

Az ilyen rendezvények nehezen standardizálhatók, de közös pontjaik vannak, tehát 

elterjesztésük megoldható. Arculatuk nyilván függ azoknak a forrásoknak a 

követelményeitől, amelyektől támogatást lehet szerezni.  

 

14. Projektek 

 

14. 1. Kreatív munkák: oktatási célú filmek 

 

 Pályaorientációs film 

A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV keretében készült film koncepciója: Az új típusú 

videó alapú e-learning tananyagok bemutatása, hazai és nemzetközi oktatók, partnerek 

számára egy PR film készítése - Pályaorientációs film a mérnöktanári mesterképzési 

szakról. A mérnöktanári mesterképzési szak előzménye a felsőfokú műszaki képzés. A 

szak felkészíti a hallgatókat egyrészt az elméletigényes tantárgyak tanítására, másrészt a 

pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra a műszaki szakoktatás területén, 

harmadrészt megalapozza a hallgatók tudását a szakképzési irányultságú tudományos 

minősítés megszerzéséhez. Választható szakképzettségek: okleveles mérnöktanár 

(anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök 

informatikus), okleveles mérnöktanár (műszaki szakoktató). A szakot népszerűsítő film a 

képzést a gyakorló mérnöktanár munkája oldaláról mutatja be. A film áttekintést ad a 

mérnöktanár elhelyezkedési lehetőségeiről. Bemutatja a közoktatásban dolgozó pedagógus, 

az iskolarendszeren kívüli feladatokat ellátó és a szakképzésben dolgozó tanár feladatait. A 

feldolgozás kettős szempontot követ: a képzést folyamatában mutatja be, ugyanakkor képet 

ad a szakma szépségeiről. A film hangoltsága ugyancsak kettős megközelítést alkalmaz: 

egyrészt tárgyszerű képet nyújt a mérnöktanári képzés kínálatáról, arculatáról, szakmai és 



pedagógiai tartalmáról, másrészt életképeket villant fel a pályán levő szakemberek 

munkájáról, a munka szakmai és vonatkozásairól. 

 

 Életpályatervezést segítő, orientáló kisfilm 

A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV keretében készült film koncepciója: Az 

elektronikus tanulási módszer (ismeretterjesztő film). Életpályatervezést segítő, orientáló 

kisfilm készítése. A módszertani film bemutatja a 21. századi korszerű tanulási formák 

gyakorlásához elengedhetetlen tanuláselméleti, oktatásszervezési, módszertani és technikai 

lehetőségeket. A módszertani film didaktizált feldolgozásban azt mutatja be, hogy milyen 

lehetőségeket nyújt az elektronikus tanulás – milyen módszertani sajátosságai vannak, 

mennyiben jelent előrelépést a hagyományosnak nevezett tanulási formákkal szemben. A 

film bemutatja továbbá az elektronikus tanulási formák előnyeit. Bemutatja, hogy milyen 

módon lehet fejleszteni a hallgatók készségeit és tudását. Képet ad a korszerű tanulási 

formák eszközigényéről, valamint azokról a tevékenységekről, amelyeket az hallgatók 

végeznek. A film a feldolgozott ismereteket a felhasználók oldaláról ragadja meg: az e-

learning tanulásban betöltött szerepének tárgyalása során kiemelt fontosságot tulajdonítunk 

a tananyaghasználat pedagógiai, didaktika, ergonómiai szempontjainak.   

A film segítségével betekintést adunk az elektronikus környezetekben történő, 

önálló tanulás pedagógiai-pszichológiai hátterébe, a különböző keretrendszerek sajátos 

világába, a hagyományos (pc)és a hordozható (pl. táblagépek, okostelefonok) eszközökön 

megjelenő tananyagok elsajátításának jellegzetességeibe. 

 

14. 2. Mintaórák a mozgóképértés fejlesztéséről 

 

IKT a tudás és tanulás világában - humán teljesítménytechnológiai (Human 

Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés című, TÁMOP-4.2.2.C-

11/1/KONV-2012-0008 azonosítószámú projekt 4.2. almoduljának keretében elvégzett 

munka. 

4. modul: Valós tanulási szokások elemzése multimédiás környezetben és 

módszerekkel. 4.2. almodul: Mozgóképértés, médiahasználat, médiafogyasztás eltérő 

szociokulturális környezetben 

 

Tizenkét film a mozgóképértés fejlesztése témakörében 



A filmek közös elve a mozgóképértés fejlesztése – ezt a fejlesztőmunkát 

mintaórákon, különféle közösségi közegekben és terepmunkák során végeztük. A filmek 

magyar és angol nyelven készültek, rendezői a tanszék munkatársai.  

 Az alábbiakban egységes szerkezetben mutatjuk be a tizenkét filmből álló kiadvány 

szerkezetét és egyes részeit: A mozgóképértés fejlesztése. Oktatási segédanyag. 12 dvd-ből 

álló, magyar és angol nyelvű kiadvány.  

 

1. A mozgóképértés fejlesztése tantermi környezetben 

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

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

1.2. Az Éjjel-nappal Budapest mint morális tanmese. Módszertani óra az 

andragógia és a szociálpedagógia szak hallgatóival (tanár: Szíjártó Imre, rendező: Monory 

Mész András) 60’ 

1.3. „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’ 

 1.4. Filmválasztási szokások. Módszertani óra a mozgóképkultúra és médiaismeret 

alapszak hallgatóival (Tanár: Monory Mész András, rendező: Borbás László) 45’ 

 

 2. A mozgóképértés fejlesztése terepgyakorlatokon 

 2.1. Kreatív munka alapszakosokkal (rendező: Borbás László) 

 2.2. Kreatív munka mesterszakosokkal (rendező: Monory Mész András)  

2.3. Kockáról kockára. Médiaoktatás Dunaharasztiban. Portrévázlat Korbeli Csilla 

médiapedagógusról. Frame by frame. Media education in Dunaharaszti. Portrait scetch on 

Korbeli Csilla (rendező: Varjasi Tibor) 41’ 

 2.4. Fejlesztőmunka gyerekek körében (rendező: Tóth Tibor)  

 

 3. A mozgóképértés fejlesztése kisközösségekben 

 3.1. A mozgóképek használata a konfliktuskezelésben (Rendező: Monory Mész 

András)  

 3.2. Az első lépések (Rendező: Varjasi Tibor) 

 3.3. A Mozgóképkultúra Tanszék az Agriamédia konferencián (Rendező: Varjasi 

Tibor) 



 3.4. Koltai Lajos mesterkurzusa (rendező: Borbás László) 

  

A mintaórák hasznosulása 

Az órákat részben hazai fórumokon, részben külföldön mutattuk be.  

 Magyarországi eredmények:  

-A médiaismeret tanításának gyakorlata című tantárgy tananyagaként elemezzük a 

tanárszakos hallgatókkal. 

-A módszertani háttéranyagokat a szakmódszertani órákon használjuk.  

 -A földrajz szakos hallgatók módszertani szemléltetőanyagként használják.  

-A tapasztalatok beépültek a mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár MA szak 

hallgatóinak szakdolgozataiba (például: Mozgókép a földrajzoktatásban című dolgozat). 

 

Módszertani szempontok; Modellek – az ebben a fejezetben értelmezett tevékenység 

továbbfejlesztésének módjai  

 

 Ennek a fejezetnek a végén nem térünk ki módszertani szempontokra és a 

tapasztalatok modellé alakításának kérdéseire, hiszen eredendően módszertani jellegű 

munkákat elemeztünk, másrészt pedig a fentiek éppen a tapasztalatok kiterjesztésének 

szándékával fogalmazódtak meg.  

 

15. Tananyagok 

 

Ebben a fejezetben természetesen nem ismertetjük valamennyi tananyagunkat 

illetve ezek felhasználását, hanem arra igyekszünk összpontosítani, hogy a tananyagokat és 

szemléltető jellegű kiadványainkat miként lehet a médiaértés szolgálatába állítani. A 

tanárképzésben résztvevő hallgatóknak szóló tananyagunkat állítjuk a középpontba.   

  

15. 1. A tananyagok koncepciója 

  



A szakanyagok tematikája 

 Négy módszertani ajánlásokról beszélünk először: ezek arról szólnak, hogy a 

különböző tantárgyak tananyagába hogyan lehet beépíteni a mozgóképértés fejlesztését, 

illetve a tanárok milyen módon használhatják szemléltetéshez a mozgóképes bejátszásokat. 

(Fontos megjegyzés: nem arról van szó, hogy az egyes tantárgyak keretében milyen 

szemléltetőanyagokat javasolunk felhasználni, hiszen ez szakmai és szakmódszertani 

probléma, hanem a bejátszott mozgóképek értelmezéséhez szeretnénk segítséget adni. 

Szakanyagaink tehát nem a mozgóképek segítségével megvalósított oktatásról beszélnek – 

a mozgóképek természetének tanulmányozásához szeretnénk támpontokat adni. A 

szemléleti alap tehát: nem a mozgóképekkel segített tanulásról beszélünk, hanem a 

mozgóképeket vizsgáljuk, amelyek bizonyos pedagógiai cél elérésének érdekében kerülnek 

az órákra.) 

 A szövegek célcsoportjai: 1. A tanárok iskolán kívüli feladatainak ellátására 

felkészítő szak hallgatói (család- és gyermekvédő tanár MA és/vagy játék- és 

szabadidőszervező MA). 2. A vizuális és környezetkultúra MA hallgatói. 3. A földrajztanár 

MA hallgatói. 4. A mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár MA hallgatói.  

  

A szakanyagok szerkezete 

I. A tanárképző szak dokumentumainak vizsgálata: a hallgatók mozgóképértése 

fejlesztésének lehetőségei  

- A Nemzeti alaptanterv kereszttantervi fejezeteinek áttekintése, különös 

tekintettel azokra a részekre, amelyek az adott szak pedagógiai céljaihoz közel 

állnak: hogyan lehet ezeket összefüggésbe hozni a médianevelés tartalmaival?  

- A Nemzeti alaptanterv vonatkozó fejezeteinek áttekintése abból a szempontból, 

hogy ezekben milyen utalások vannak mozgóképes szemléltetésre. 

- A kerettantervek áttekintése ugyanebből a szempontból.  

- A tankönyvek vizsgálata. Milyen leckékben javasolnak a tankönyvek filmes és 

televíziós bejátszásokat? Milyen szempontokat javasolunk ezek 

értelmezéséhez?  

- A tantárgyak módszertani kiadványainak vizsgálata. A mozgóképek 

használatával kapcsolatos utalások áttekintése azzal a szándékkal, hogy 

továbbgondoljuk az utalások mozgóképértelmezéssel kapcsolatos tartalmát.  



- A vonatkozó szakok főiskolai módszertani kurzusainak áttekintése – ajánlások 

megfogalmazása a hallgatók mozgóképértés fejlesztésével kapcsolatban. 

 

15. 2. Módszertani segédanyag a földrajztanár mesterszak hallgatói számára a 

tanulók mozgóképértési kompetenciáinak fejlesztéséhez 

  

Bevezetés 

 A módszertani ajánlásnak két fő vonulata van: egyrészt arról beszélünk, hogy a 

földrajz tananyagába hogyan lehet beépíteni a mozgóképértés fejlesztését, illetve a 

földrajztanárok milyen módon használhatják szemléltetéshez a mozgóképes bejátszásokat.  

  

 15. 2. 1. A módszertani filmeken rögzítendő mintaóra óraterve 

 

Módszertani háttér  

Az óra témája – a téma kiválasztásának szempontjai 

Az óra nagyrészt mozgóképszöveg-elemző jellegű, azaz szövegközpontú. A 

kiválasztott bejátszáson kívül az óra menetében lesznek előkészítő és kiegészítő jellegű 

részek, továbbá részösszefoglalások is – az óra részletes tervezetét az alábbiakban 

közöljük. Az órán tehát egy televíziós műsor részletét elemezzük, amelyet az internetről 

töltöttünk le. Ezzel tulajdonképpen modelláljuk azoknak a módoknak az egyikét is, ahogy 

a megfigyeléseink szerint a mozgóképek eljutnak a mai nézőkhöz: a műsor folyamatosan 

látható a magyar televízióban, de a nézők bizonyos része feltételezhetően az interneten 

keresi meg. 

A magyar m2-es csatorna főműsoridejében futó gyerekműsorról van szó, amelynek 

magyar címe Állatkert a hátizsákban. Az órán az egyik epizód youtubon található angol 

változatot használjuk majd. A választás indoklása. – A film így talán könnyebben 

visszakereshető. – Ha a filmet a diákok közvetlenül és önállóan el tudják érni, akkor 

egyszerűbb lesz kiadni nekik a hozzá kapcsolódó feladatokat. – A tanulók ugyan 

feltételezhetően értik a film szövegét, de most nem a szövegre összpontosítunk, hanem a 

film hatáskeltő eszközeire. – Az Állatkert a hátizsákban feltehetőleg viszonylag hamar 

lekerül a televízió műsoráról, az interneten azonban a továbbiakban is elérhető és 

visszakereshető lesz.     



Az elemzendő bejátszás kiválasztásakor célunk volt, hogy az minél frissebb legyen. 

Ez ebben az esetben fontos tájékozódási pont: a magyar televízió gyerekeknek szóló 

csatornája átvette ezt a műsort, tehát ismert, a közönség tudatában élénken élő, sőt, 

nemzetközi pályát is befutott programról van szó. Ez a friss jelleg akkor is igaz, ha a 

műsort a televízió egy idő után nem játssza, hiszen az filmek az interneten feltételezhetően 

éppen a televíziós bemutatónak köszönhetően terjednek.   

A kiválasztás kiemelt szempontja általában az, hogy a film lehetőleg magyar 

vonatkozású legyen. Ez ebben az esetben ugyan nem valósul meg maradéktalanul, egy 

magyarnak mondható szálat azonban említettünk a fentiekben: a műsort az m2 játssza. 

Gyerekműsorról van szó, amelyet feltételezhetően a tanulók többé-kevésbé 

ismernek. A film első jellemzőjéhez: a filmben tetten érhetjük, hogy az alkotók milyen 

tartalmat és a tartalom miféle megformálását szánják a közönségnek. A műsorból ítélve a 

célközönség a 10-12 éves korosztály (ezt a minden epizód végén felbukkanó állatbarát 

gyerekek korából lehet megközelítőleg kikövetkeztetni). Ha az órát a felhasználók a 

középiskolás korosztálynak tartják, ez a korkülönbség feltételezésünk szerint nem okoz 

zavart, mert a középiskolások a megfigyeléseink alapján szívesen néznek olyan filmeket, 

amelyek náluk fiatalabb közönségnek készültek – vagy idősebbnek, de ez külön probléma. 

A gyerekműsor vizsgálata tehát arra is módot ad, hogy önreflexív módon viszonyuljunk a 

korosztály szükségleteihez, érdeklődéséhez és ahhoz is, hogy az alkotók vajon mit 

gondolnak a saját nézőikről. A második jellemzőhöz: ha a műsort a tanulók ismerik, akkor 

lehetőség van arra, hogy a korábbi vélekedéseiket és az órán elhangzott megállapításokat 

összevessék. A kettő közötti különbséghez megintcsak kritikus módon tudunk viszonyulni, 

hiszen a hétköznapi jellegű és a szakszerű mozgóképértés a legtöbb esetben eltéréseket 

mutathat. Ilyen módon tehát afféle befogadástörténeti áttekintést is el tudunk végezni a 

tanulókkal. Ha a tanulóknak vannak a műsorról háttérismereteik, ezeket felhasználhatjuk 

az óra során, tehát az előzetes ismeretek a tanulók bevonását segíthetik. A tanárok 

visszatérő tapasztalata, hogy a filmekről szóló előismereteket (ezeknek a forrása lehet 

reklám, ismertető, trailer, az alkotókkal készült beszélgetés stb.) a tanulók beleolvassák a 

filmbe, azaz az előbbiekben felsorolt, lényegében a marketinget szolgáló anyagokat 

komolyan veszik, az elemzés elvi kiindulópontjaként használják. (Néhány példa: Szabó 

István Álmodozások kora című filmjével kapcsolatos órán a tanulók közül többen 

megemlítették, hogy a film bemutatója különböző okok miatt egy évet késett. Vajon ez az 

információ hozzájárul-e a film jobb megértéséhez? Nem feltétlenül. Idesorolnánk, hogy a 



tanulók a mozgóképekről szóló gondolkodásukban talán a kelleténél nagyobb szerepet 

tulajdonítanak a forgatás körülményeinek, a költségvetés körüli bonyodalmaknak, a film 

elkészültével és utómunkáival kapcsolatos híreknek. Ez nagy valószínűséggel éppen a 

filmekről kiadott ismertetők hatása, hiszen ezek nagyobbrészt hasonló információkat 

tartalmaznak.) Tehát a tanulók előismereteinek felhasználása alkalmat ad a 

mozgóképelemzés szakszerű és kevésbé szakszerű eljárásaival való ismerkedésre.              

A következő meggondolásunk az, hogy a bejátszás hívjon elő olyan elemzési 

szempontokat, amelyek egyszerre izgalmasak a szak és a mozgóképértés tartalmai 

oldaláról. Ez az Állatkert a hátizsákban esetében teljes mértékben megvalósul, hiszen 

természetjáró műsorról van szó, amelyben egy állatbarát testvérpár a legkülönbözőbb 

kalandokba keveredik a legkülönbözőbb állatokkal. Az óra egyik hangsúlyos feladata 

éppen ez: megmutatni azokat a filmnyelvi trükköket, amelyek segítségével a film tálalja a 

főszereplők állatokkal való ismerkedését. Az elemzés a film világ- és természetképét 

vizsgálja majd. 

Célunk az, hogy az elemzés tanulságait a hallgatók általánosíthassák, azaz legyenek 

majd képesek átvinni és alkalmazni más bejátszásokra is. Ennek érdekében elő kell majd 

vennünk azokat a legalapvetőbb mozgóképes hatáskeltő eszközöket, amelyeket a film 

használ.  

Fontos, hogy az óra építsen a hallgatók aktivitására, ezért a foglalkozást úgy építjük 

fel, hogy nagy szerepet kapjon az egyéni megfigyelés, a munkáltatás, a tanulók 

problémaérzékének fejlesztése. Nem szabad elfelejtenünk, hogy módszertani jellegű óráról 

van szó, ugyanis az óra tapasztalatait a tanárjelöltek és a végzett tanárok a reményeink 

szerint felhasználják majd.  

Végül, de nem utolsó sorban rögzítenünk kell, hogy az óra témáját szeretnénk 

összekapcsolni a projekt keretében végzett kérdőíves felméréssel, illetve a felmérés 

eredményeivel. Az órán érintjük majd a felmérés során azonosított mozgóképértési 

problémákat. 

 

A filmrészlet kiválasztásának szempontjai 

 

Az óra törzsét alkotó filmrészlet a youtube ajánlatának élén szerepel, a címe Who’s 

In The Egg – Ki van a tojásban. Tulajdonképpen a műsor bármelyik epizódját 

választhattuk volna, ám a döntést a tanárnak minden esetben indokolnia kell. Az alábbi 



pedagógiai meggondolások jöhetnek számításba. – A részlet ne legyen túl hosszú. Ez a 

film áttekinthetősége illetve a szövegközpontúság érdekében fontos. Olyan hosszúságú 

részlet kell, amelyet többször be lehet játszani, amelyben a tanulók két megtekintés után 

könnyen tájékozódnak. (A televíziós epizódok egyébként körülbelül 12 percesek. Ez túl 

hosszú az óra céljaihoz, azaz nem teljesíti a fenti követelményeket. Itt és másutt célszerű 5 

percnél rövidebb részletet választani.) – A műsorsorozat egészének ismeretében 

mondhatjuk, hogy tanulságos lenne olyan részletet választani, amelyben további szereplők 

tűnnek fel a főszereplő testvérpáron kívül. Ezek a részletek azt bizonyíthatják, hogy az 

egyes az epizódok egyes részeit egymástól távoli helyszíneken (például Indiában vagy 

másutt) forgatták, azaz a filmbeli farmot tulajdonképpen vágási trükkökkel alkották meg, 

vagy helyezték el a térben. – Szempont lehet az állatok szerepeltetése. Több részletben 

olyan vadállatok szerepelnek, amelyek aligha gyalogolnak vagy repülnek be egy 

emberlakta ház udvarára, amivel újra a műsor fikciós mivoltát igazolhatjuk. Tanulságos 

lehet azonban azoknak a háziállatoknak a szereplése is, amelyek farmbeli és valóságos 

viselkedését össze tudjuk hasonlítani. – A számunkra legfontosabb szereplő Zabu a majom. 

Az ő alakjának megformálását az alábbiakban részletesen elemezzük. Olyan epizódot kell 

tehát választani, amelyben a majmot a lehető legjobban meg lehet figyelni.   

 

15. 3. Módszertani segédanyag a média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

szak hallgatói számára a tanulók mozgóképértési kompetenciáinak fejlesztéséhez 

 

Bevezetés 

 Anyagunk módszertani ajánlás, amelynek fő vonulata a tanulók mozgóképértésének 

fejlesztése a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy óráin. Az órákon bejátszott 

mozgóképek értelmezéséhez szeretnénk tehát segítséget adni.  

 

15. 3. 1. A módszertani filmeken rögzítendő mintaóra óraterve 

 

Módszertani háttér  

Az óra témája – a téma kiválasztásának szempontjai 

Az óra címe: Megtervezettség és rögtönzés a mozgóképen – az Éjjel-nappal 

Budapest című műsor példája 



Az óra nagyrészt mozgóképszöveg-elemző jellegű. A kiválasztott bejátszáson kívül 

az óra menetében lesznek előkészítő és kiegészítő jellegű részek, továbbá 

részösszefoglalások is. Az órán tehát egy televíziós műsor részletét elemezzük, amelyet az 

internetről töltöttünk le. Ezzel tulajdonképpen modelláljuk azoknak a módoknak az egyikét 

is, ahogy a megfigyeléseink szerint a mozgóképek eljutnak a mai nézőkhöz: a műsor 

folyamatosan látható a magyar televízióban, de a nézők bizonyos része feltételezhetően az 

interneten keresi meg. 

Az óra törzsét az Éjjel-nappal Budapest egyik műsorának egy részlete adja. A 

műsor és a részlete kiválasztásának ezúttal nem tulajdonítunk módszertani jelentőséget, 

noha más esetben ennek didaktikai szempontból súlya van. Indoklás: egyrészt a sorozat 

folyamatosan halad előre, tehát az adott órán érdemes a legfrissebb részekből válogatni, 

másrészt az óra a mozgóképes rögtönzés és megcsináltság problémáit elvi szinten 

vizsgálja, harmadrészt, az is megtörténhet, hogy a sorozat véget ér és szinte azonnal 

elveszti az érdekességét – ebben az esetben a tanárnak hasonló műsort kell választania. Az 

óra koncepciójának megőrzésének érdekében érdemes a docureality kínálatában 

keresgélni. Érdemes megvizsgálni a részlet kiválasztásának egy másik vetületét is. A 

szemléltetőanyag kiválasztásának egyik elve tehát az, hogy a műsor minél frissebb legyen 

(magyar csatornán menjen, így a visszhangja a tanulók körében élénken élhet). Ebben az 

esetben a tanár felhasználhatja a tanulók összes ismeretét az adott filmről. Ha ezt a 

megoldást választjuk, akkor a fentiekben leírt – és az óravázlatunkban alkalmazott – 

logikát követjük. Mutathatunk azonban olyan bejátszást is, amely egy másik, akár külföldi 

csatornán ment, és a tanulók nem feltétlenül ismerik. Ebben az esetben a megtervezettség / 

megcsináltság problémájának egy másik síkját érvényesíthetjük (egyébként ennek a 

logikának a nyomai az óravázlatunkban is megvannak, hiszen úgy fogalmaztunk a 

fentiekben, hogy a jelenséghez elvi meggondolásokból közelítünk).           

Az órán az egyik epizód a csatorna honlapján található változatot használjuk majd. 

A választás indoklása. – A film így talán könnyebben visszakereshető. – Ha a filmet a 

diákok közvetlenül és önállóan el tudják érni, akkor egyszerűbb lesz kiadni nekik a hozzá 

kapcsolódó feladatokat. – A tanulók ugyan feltételezhetően ismerik a filmet, de most új, 

szakmai, mozgóképelméleti szempontból közelítünk hozzá. – A film hatáskeltő eszközeire 

összpontosítunk, ehhez a részletet többször meg kell majd néznünk (ez egyébként általában 

véve érvényes az órákon használt összes bejátszásra). – Az Éjjel-nappal Budapest 



feltehetőleg viszonylag hamar lekerül a televízió műsoráról, az interneten azonban a 

továbbiakban is elérhető és visszakereshető lesz.     

A fentiekhez érdemes hozzátenni, hogy ismert, a közönség tudatában élénken élő, 

sőt, nemzetközi pályát is befutott műfajról van szó, hiszen a docureality számos 

változatban él a világ nagyon sok tévécsatornáján és internetes fórumain. Frissessége 

feltételezhetően akkor is megmarad, ha a műsort a televízió egy idő után nem játssza, 

hiszen az filmek az interneten éppen a televíziós bemutatónak köszönhetően terjednek.   

A kiválasztás kiemelt szempontja általában az, hogy a film lehetőleg magyar 

vonatkozású legyen. Ez ebben az esetben maradéktalanul megvalósul. Az óraterv erre nem 

feltétlenül tér ki, de a műsor elemzésének egyik szempontja éppen az lehet, hogy milyen 

magyar jellegzetességeket tartalmaz – mivel a műsort és a műfajt nemzetközi licenszek 

szabályozzák, a nemzeti jelleg természetesen rendkívül korlátozottan érvényesülhet.  

Érdemes egy kicsit visszatérni arra, hogy a tanár miként használhatja fel a tanulók 

előismereteit a műsorról. Ha a műsort a tanulók ismerik, akkor lehetőség van arra, hogy a 

korábbi vélekedéseiket és az órán elhangzott megállapításokat összevessék. A kettő közötti 

különbséghez megintcsak kritikus módon tudunk viszonyulni, hiszen a hétköznapi jellegű 

és a szakszerű mozgóképértés a legtöbb esetben eltéréseket mutathat. Ilyen módon tehát 

afféle befogadástörténeti áttekintést is el tudunk végezni a tanulókkal. Ha a tanulóknak 

vannak a műsorról háttérismereteik, ezeket felhasználhatjuk az óra során, tehát az előzetes 

ismeretek a tanulók bevonását segíthetik. A tanulók előismereteinek felhasználása alkalmat 

ad a mozgóképelemzés szakszerű és kevésbé szakszerű eljárásaival való ismerkedésre.              

A következő meggondolásunk az, hogy a bejátszás hívjon elő olyan elemzési 

szempontokat, amelyek egyszerre izgalmasak a szak és a mozgóképértés tartalmai 

oldaláról. Az óra egyik hangsúlyos feladata éppen ez: megmutatni azokat a filmnyelvi 

trükköket, amelyek segítségével a film a magyar és budapesti valóságot tálalja. Az elemzés 

végső soron a műsor valóságképét vizsgálja majd. 

Célunk az, hogy az elemzés tanulságait a hallgatók általánosíthassák, azaz legyenek 

majd képesek átvinni és alkalmazni más bejátszásokra is. Ennek érdekében elő kell majd 

vennünk azokat a legalapvetőbb mozgóképes hatáskeltő eszközöket, amelyeket a film 

használ.  

Fontos, hogy az óra építsen a hallgatók aktivitására, ezért a foglalkozást úgy építjük 

fel, hogy nagy szerepet kapjon az egyéni megfigyelés, a munkáltatás, a tanulók 

problémaérzékének fejlesztése. Nem szabad elfelejtenünk, hogy módszertani jellegű óráról 



van szó, ugyanis az óra tapasztalatait a tanárjelöltek és a végzett tanárok a reményeink 

szerint felhasználják majd.  

Végül, de nem utolsó sorban rögzítenünk kell, hogy az óra témáját szeretnénk 

összekapcsolni a projekt keretében végzett kérdőíves felméréssel, illetve a felmérés 

eredményeivel. Az órán érintjük majd a felmérés során azonosított mozgóképértési 

problémákat. 

 

A filmrészlet kiválasztásának szempontjai 

Az Éjjel-nappal Budapest egyes részei több helyen elérhetőek, például itt: 

http://www.rtlklub.hu/most/musorok/ejjel-nappal_budapest Ha más forrást választunk, 

akkor számolnunk kell azzal, hogy az tulajdonképpen megteremti a műsor értelmezésének 

szövegösszefüggését is: a különféle oldalakon a közönségnek címzett reklámokat, 

marketinges célú kérdőíveket, kommenteket stb. találunk. A tanárnak érdemes 

végiggondolnia, hogy miként őrizheti meg az elemzéshez szükséges távolságot, hiszen a 

hasonló műsorok természetesen azonnal előhívják a rajongás és az elutasítás vagy az utálat 

viszonyulásait. Általában módszertanilag célravezető lehet, hogy a tanár leszögezi és 

képviseli: nem zárhatjuk ki, sőt, az elemzésben egyenesen vizsgálat tárgyává tesszük a 

közönség – amelynek mi is része vagyunk – szenvedélyes megnyilvánulásait, de törekedni 

fogunk a bejátszások szakszerű elemzésére.   

Az óra törzsét alkotó műsor bármelyik epizódját választhattuk volna, ám a döntést a 

tanárnak minden esetben indokolnia kell. Az alábbi pedagógiai meggondolások jöhetnek 

számításba. – A részlet ne legyen túl hosszú. Ez a film áttekinthetősége illetve a 

szövegközpontúság érdekében fontos. Olyan hosszúságú részlet kell, amelyet többször be 

lehet játszani, amelyben a tanulók két megtekintés után könnyen tájékozódnak. (A 

televíziós epizódok egyébként körülbelül 20 percesek. Ez túl hosszú az óra céljaihoz, azaz 

nem teljesíti a fenti követelményeket. Itt és másutt célszerű 8 percnél rövidebb részletet 

választani.) – A műsorsorozat egészének ismeretében mondhatjuk, hogy valamennyi 

epizód ugyanolyan szerkezetű, ugyanakkor az események természetesen állandóan 

zajlanak, a szereplők pedig ugyan nem egyszerre, de állandóan cserélődnek. A kiválasztás 

szempontja tehát igazodjon az óra alapkoncepciójához: olyan részletet keresünk, amelyben 

tetten érhető a rögtönzés és a megformáltság kettőssége.         

 

http://www.rtlklub.hu/most/musorok/ejjel-nappal_budapest


15. 4. A mozgóképértési kompetenciákat fejlesztő mintaóra az andragógia és a 

szociálpedagógia alapszak hallgatói számára  

 

Bevezetés 

 A mintaóra helye a projekt egészében  

A segédanyag az andragógia és szociálpedagógia alapszak hallgatóinak szól. Ebben 

a formában annak a négyrészes módszertani kiadványnak a része, amelynek másik három 

darabja a földrajztanár MA hallgatóinak illetve a gyakorló földrajztanároknak készült 

szöveg; a vizuális és környezetkultúra MA hallgatóinak és a mozgóképkultúra és 

médiaismeret-tanár MA hallgatóinak szóló szakanyag. A négy anyagból három tehát 

tanárszakosoknak illetve gyakorló tanároknak készült, a negyedik pedig a segítő jellegű 

illetve az élethosszig tartó tanulással foglalkozó hallgatóknak – ez utóbbiak az itt 

megszerzett ismereteiket a mentálhigiénés filmklubokban és egyéb, filmes rendezvényeken 

(szociálpedagógia) illetve szabadidős, a legkülönbözőbb korosztályoknak szervezett 

rendezvényeken (andragógia) hasznosíthatják.  

  

15. 4. 1. A módszertani filmen rögzítendő mintaóra 

 

Módszertani háttér  

Az óra témája – a téma kiválasztásának szempontjai 

Az órán közösen kétféle bejátszást elemzünk: egy televíziós műsor részletét, 

amelyet az internetről töltöttünk le, illetve filmek részleteit. Ezzel tulajdonképpen 

modellezzük azoknak a módoknak az egyikét is, ahogy a megfigyeléseink szerint a 

mozgóképek eljutnak a mai nézőkhöz: a műsor folyamatosan látható a magyar 

televízióban, de a nézők bizonyos része feltételezhetően az interneten keresi meg. A 

műsorokat és a filmeket egészben természetesen nem tudjuk megnézni, ezért a részletekkel 

kapcsolatban csak azokat a jelenségeket érintjük majd, amelyek szakmailag 

megalapozottan és érzékletes módon tárgyalhatók. 

Célunk az, hogy az elemzés tanulságait a hallgatók általánosíthassák, azaz a 

tanultakat legyenek majd képesek alkalmazni más bejátszásokra is. Ennek érdekében elő 

kell majd vennünk azokat a legalapvetőbb mozgóképes hatáskeltő eszközöket, amelyeket a 

film használ.  



Fontos, hogy az óra építsen a hallgatók aktivitására, ezért a foglalkozást úgy építjük 

fel, hogy nagy szerepet kapjon az egyéni megfigyelés, a munkáltatás, a tanulók 

problémaérzékének fejlesztése. Nem szabad elfelejtenünk, hogy módszertani jellegű óráról 

van szó, ugyanis az óra tapasztalatait a tanárjelöltek, a végzett tanárok illetve a segítő 

szakmák képviselői a reményeink szerint felhasználják majd.  

Végül, de nem utolsó sorban rögzítenünk kell, hogy az óra témáját szeretnénk 

összekapcsolni a projekt keretében végzett kérdőíves felméréssel, illetve a felmérés 

eredményeivel. Az órán érintjük majd a felmérés során azonosított mozgóképértési 

problémákat. 

 

A filmrészletek kiválasztásának szempontjai 

Az órai szemléltetéshez a szerzőiséget eltérő módon megvalósító bejátszásokat 

választottunk (a Barátok közt egy részlete illetve Szabó István Álmodozások kora című 

filmjének egy részlete). A két szemelvény a szerzőiség kétfajta megjelenését képviseli, 

tehát hatásosan be tudjuk mutatni a rendező és a szerző szerepét. Az Álmodozások kora 

részlete arra is alkalmas, hogy érzékeltessük a rendező, a mesélő és az elbeszélő bonyolult 

viszonyát. Módszertani szempontból szerencsés, ha mindkét részletet többször is 

bejátsszuk, hogy a hallgatók alaposan átgondolhassák azokat a problémákat, amelyeket a 

filmekkel kapcsolatban meg szeretnénk beszélni.     

 

15. 5. Módszertani segédanyag a vizuális kultúra mesterszak hallgatói számára 

a tanulók mozgóképértési kompetenciáinak fejlesztéséhez 

 

Bevezetés 

 A vizuális kultúra órákon használt filmes és televíziós, digitális bejátszások a 

világot mediatizált módon ábrázolják – módszertani segédanyagunk ennek a mikéntjét 

szeretné bemutatni. Az ilyen módon értelmezett vizuális kultúra tanítás a tantárgy 

készségfejlesztési rendszerének része. Jelen anyagunk tehát a vizuális kultúra tanár-jelöltek 

és a gyakorló vizuális kultúra tanárok szemléletének formálását és ismereteik bővítését 

szolgálja.       

A segédanyag a vizuális kultúra tanár MA hallgatóinak illetve a gyakorló vizuális 

kultúra tanároknak szól. 

 



15. 5. 1. „Történetet lelni a festményekben” – a képzőművészet és a film 

kapcsolódási pontjai Groó Diána Tarka képzelet c. kísérleti filmsorozata alapján 

 

Módszertani háttér  

Az óra témája – a téma kiválasztásának szempontjai 

Az óra nagyrészt mozgóképszöveg-elemző, interaktív, „beszélgetős” óra lesz, azaz 

nagyban épít a hallgatók aktív órai részvételére. A kiválasztott két fő film klip bejátszásán 

és közös megbeszélésén kívül az óra menetében lesznek előkészítő és összegző jellegű 

részek, melyekben ugyancsak fontos szerepet játszanak majd az órán a demonstratív 

célokkal felhasznált képzőművészeti, filmes, és újmédiás szövegek – az óra részletes 

tervezetét az alábbiakban közöljük. Az órán két kísérleti filmes szövegrészletet elemzünk, 

amelyet bárki könnyen beszerezhet DVD kiadványokat árusító üzletekben. Bár a DVD 

kiadványok órai használata az e-learning módszerek elterjedése óta kevésbé „forradalmi” 

jellegű, de érdekes módon (és a megszokott mintával ellentétben), a szóban forgó kisfilmek 

még illegális úton (torrent letöltés) sem szerezhetők be az internetről, tehát mellékes 

hozományaként a témának a szerzői jogok védelmének a kérdése is felmerülhet, mint 

releváns téma az adott képzőművészeti és mozgóképes szövegek kapcsán.  

Groó Diána Tarka képzelet című kísérleti film sorozata 2001-ben indult el a 

Vityebszk felett- Chagall álmai című darabbal. A 2003-ban készült Renoir álmai, Bruegel 

álmai, és Rousseau álmai című epizódok DVD-n is megjelentek (ez a kiadvány képezi az 

óra alapját) és a 34. Magyar Filmszemlén rendezői díjat és a diákzsűri különdíját is 

elnyerte ezekkel a filmekkel a rendező. Legutóbb 2007-ben Gulácsy álmai címmel jelent 

meg újabb darabja a sorozatnak. Bár lehetséges lett volna, hogy ugyanezt a témát egy 

releváns nagyjátékfilm elemzésével dolgozzuk föl (az óra záró részeként ezekre is történik 

utalás), a magyar vonatkozás, illetve a kísérleti jellegből (az integrált kapcsolat festészet és 

film között) adódóan mégis a rövidfilmek mellett döntöttünk.  

 

Módszertani szempontok; Modellek – az ebben a fejezetben értelmezett tevékenység 

továbbfejlesztésének módjai  

 

 Ennek a fejezetnek a végén nem indokolt módszertani szempontokat rögzíteni, 

hiszen a fejezet egésze módszertani megközelítésű. Az ebben a fejezetben elemzett 

tevékenység annyiban modellértékű, hogy a médiaértés fejlesztésének ügyét kiterjeszti a 



tanárképzésben résztvevő hallgatókra illetve a segítő foglalkozásokra felkészítő szakok 

hallgatóira. 

 

16. Kutatások 

 

Ebben a fejezetben egyetlen kutatást ismertetünk. A szándékunk nem a kutatás 

egészének és eredményeinek bemutatása – hiszen ezeket magyar és idegennyelvű 

publikációban tettük közzé Magyarországon és külföldön – hanem az, hogy érzékeltessük a 

tudományos tevékenységünk és a médiaértés fejlesztésének kapcsolatát. 

A kutatás általános és középiskolás tanulók médiaértési stratégiáit vizsgálta.    

A Társadalmi Megújulás Operatív Program IKT a tudás és tanulás világában - 

humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és 

képzésfejlesztés címet viselő, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 azonosítószámú 

projekt keretében készült kutatás az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

 

A kutatás nemzetközi összefüggésben 

 

A négy összetevőből álló program illeszkedik a Digitális Menetrend 5. számú 

pilléréhez (DAE: Digital Agenda for Europe). Programunk a „Kutatás és innováció” 

elnevezésű pillér 55. „A tagállamok együttműködése innovatív és megosztható IKT-

megoldások érdekében” elnevezésű akciójához kapcsolódik szorosabban. A program 

egészében és a jelen tanulmányban ismertetett kutatásban felmérjük, hogy az IKT 

eszközök miként alkalmazhatók a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében és a 

társadalmi konfliktusok kezelésében. A kutatás innovatív jellege abban van, hogy az 

eszközöket nem egyszerű információközlésre használjuk, hanem a mozgóképértés (e-

kompetenciák) fejlesztésére. 

Programunk a DAE horizontális elemei közül a következőket érinti: az e-készségek 

fejlesztése (a kutatások vagy azok eredményei segítsék elő a nők, a hátrányos helyzetűek, a 

fogyatékosok, valamint az idős generáció internethez és IKT-eszközökhöz való 

hozzáférését, valamint az IKT-technológiák könnyítsék meg életvitelét); az IKT a szociális 

kihívásokért (azok a kutatási tevékenységek, amelyek az IKT környezeti és társadalmi 



konfliktusok kezeléséhez történő hozzájárulásával foglalkoznak); az IKT a társadalmi 

egyenlőtlenségek csökkentésében; az IKT szerepe a társadalmi konfliktusok kezelésében. 

  

A kutatás eredményeinek összefoglalása 

 

A tanulók értési stratégiával kapcsolatban megállapítottuk, hogy a mozgóképi 

alkotások néhány elemének (műfaj, cselekmény, trailer, cím) különlegesen nagy szerepe 

van a befogadásban és az értelmezésben. A tanulók értési mezőit nagyban befolyásolja a 

kortárs csoportok és az internetes közösségek véleményalakító ereje, találtunk azonban 

olyan befogadói csoportot is, amelynek tagjait az iskolai tudás is formálja.  

Kutatásunk fontos eredménye, hogy a tanulók szociokulturális közege kisebb 

mértékben befolyásolja a tanulók mozgóképértési tevékenységét, mint ahogyan 

feltételeztük  

A tanulók médiafogyasztási- és használati szokásai hatással vannak a 

mozgóképértési stratégiáikra – ezt a filmválasztás indítékainak és a mozgóképek 

megítélése preferenciáinak elemzésével mutattuk ki.  

A tanulók mozgóképértési stratégiáinak kialakulásában az iskolai oktatás 

ellentmondásos szerepet játszik: a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy hatása 

bizonyos összefüggésekben – például bizonyos értelmezői közösségek jelenlétében – 

kimutatható, de az iskola alig tud versenyezni az egyéb szocializációs szereplők hatásával. 

Az iskolai munka szerepe talán éppen itt ragadható meg: az oktatás akkor lehet 

eredményes, ha a mozgóképkultúra és médiaismeret órákon az osztálytermi gyakorlat 

nagyban épít a tanulók előzetes tudására. Ezt a tényezőt figyelembe kell venni a 

médianevelés kereszttantervi feladataival kapcsolatban is.  

Kutatásunk eredményei tehát elsősorban az értési készségek fejlesztésébe 

épülhetnek be. A kutatás a reményeink szerint közelebb vihet minket a diákok 

mozgóképről való gondolkodásának megismeréséhez, ezt a tudást pedig az iskolai 

fejlesztőmunka szolgálatába állíthatjuk.   

 

Módszertani szempontok  

 



Ebben a fejezetben nem kutatásmódszertani szempontjainkat ismertetjük, hanem 

azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kutatási tevékenység és a jelen tanulmányban elemzett 

médiaértés-fejlesztés milyen módon függ össze. 

 

Modellek – az ebben a fejezetben értelmezett tevékenység továbbfejlesztésének 

módjai  

 

 Az itt vázolt kutatást 2005 tavaszán egy újabb projekt keretében folytatjuk. Ezúttal 

az iskolákban folyó fejlesztőtevékenységet vizsgáljuk.  

 

Összegzés 

 

Az összegzésben új metszetben azokat a fejlesztési lehetőségeket tekintjük át, 

amelyekről szó volt a tanulmányban.  

 

I.Képzések tanszéki, intézeti és intézményi keretben 

 

Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzési szak (FOSZ), mozgóképkultúra 

és médiaismeret alapszak (BA), mozgóképművész (diszciplináris MA), mozgóképkultúra 

és médiaismeret-tanár (osztott tanári MA), média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

(osztatlan tanárképzés), doktori képzés.  

 

II. Intézményi szintű együttműködések 

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret részismereti modul, szabadon választott 

tárgyak meghirdetése, áttanítások, közösen indított és gondozott szakok, filmklubok, 

mesterkurzusok, tanórán kívüli foglalkozások.   

 

III. A médiaműveltség fejlesztésének társadalmiasítása   

 

Alkotóműhelyek, a hallgatók munkáinak bemutatói, egyéb vetítések és 

rendezvények, ismeretterjesztő rendezvények, vetélkedők és versenyek, nemzetközi 

kapcsolatok. 



 

IV. Felnőttképzés és posztgraduális képzés  

 

Egyéb képzési formák: helyismereti dokumentumfilm-készítő képzés 

(felnőttoktatás), a médiaműveltség fejlesztése (pedagógus-továbbképzés). 

 

V. Projektek és kutatások 

 

Részvétel projektekben: tananyagírás, mozgóképes oktatási segédanyagok kiadása; 

részvétel kutatásokban.   

 

Tanulmányunk végére kívánkoznak azok az interjúknak a megállapításai, 

amelyeket a Tanárképzési Központ főigazgatójával és a Médiainformatika Intézet 

igazgatójával készítettünk. Ezeket felsorolásszerűen tesszük közzé: projektek, modulok, 

rendezvények a módszertanosoknak és a tanárszakosoknak, a környezettudományokkal 

foglalkozó tanároknak, tanárjelölteknek és hallgatóknak, erdei iskola; a digitális írástudás 

és az eszközhasználat fejlesztése.   

 

Források 

DAE: Digital Agenda for Europe  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-goals/pillar-v-research-and-innovation 

Letöltés: 2015. 04. 24. 

 

EAVI 

http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/studies/eavi_study_assess_crit_media_lit_le

vels_europe_finrep.pdf 

Letöltés: 2015. 04. 24. 

 

2009/625/EK 

Az Európai Bizottság Ajánlása egy versenyképesebb audiovizuális és tartalomipar, 

továbbá egy befogadó tudásalapú társadalom érdekében a digitális környezethez igazodó 

médiaműveltségről. 2009. 08. 20.  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:227:0009:0012:HU:PDF  

utolsó letöltés: 2014. 12. 13. 
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