
A SOROS-ALAPÍTVÁNY  

ÉS A MÉDIAOKTATÁS KÖZOKTATÁSI INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA 

 

 Előzmények 

 A mozgókép és médioktatás lobbycsoportjának tagjaként nem sokkal az 1995 

tavaszán Szombathelyen megrendezésre kerülő Országos Konferencia után vettük fel a 

kapcsolatot a Soros Alapítvánnyal, akkor, amikor a műveltségi részterület NAT-ban 

megjelenő koncepcióját elfogadták. Az együttműködés szakmai keretét egy 

szándéknyilatkozat jelentette, amelyet azért dolgoztunk ki, hogy az 1996 és 2000 közötti 

időszakra meghatározható, áttekinthető és egyeztethető legyen a mozgókép-és médiaoktatás 

közoktatási integrációs programja – vagyis a tárgy iskolai bevezetését megelőző, egymáshoz 

kapcsolódó fejlesztések rendszere.  

A Soros alapítvány történetét és filozófiáját ismerve úgy gondoltuk, hogy pontosan 

ebben az indukciós, a folyamatokat generáló időszakban volna ígéretes az Alapítvány 

részvétele abban a projectben, amely évek óta készíti elő a mozgóképkultúra–médiaismeret 

iskolai debütálását.  

A dokumentumot, amely kilenc alprogramban foglalta össze a teendőket, az 

MKM, az MMA, az NKA és a Magyar Filmintézet illetékesei mellett a Soros 

Alapítvány igazgatója is ellenjegyezete. A programok alapítványi forrása a 

Közoktatásfejlesztési Program vizuális nevelés részprogramja lett. Ebben a formában 

az Alapítvány szakmai kuratóriuma oly módon dönthetett az  1996 és 1999 között 

benyújtott egyedi pályázatokról, hogy mindvégig világosan láthatta annak tágabb 

kereteit, az innovációs folyamat egészét.  

 Visszatekintve az együttműködés keretében támogatott pályázatokra, feltűnő, hogy az 

Alapítvány majd minden esetben az iskolai gyakorlathoz közvetlenebbül kötődő projekteket 

pártolta, míg a terület bevezetését megalapozó “sruktúrális” javaslatokat − egyetlen kivétellel 

−, többnyire elhárította. (Ez a kivétel az ún. kópia-program volt, amelynek keretében a 

Magyar Filmintézet jelentős, az összes egyéb pályázat össztámogatását sokszorosan 

meghaladó segítséget kapott filmek felújítására. Ez annál érdekesebb, mert kópia-

programunkról hamarosan kiderült, hogy lehetetlen az oktatási felhasználást engedélyező, 

kedvezményes forgalmazási jogok biztosítása, és önmagában a kópiafelújítás 100 milliós 

nagyságrendű állami támogatás nélkül aligha segítheti majd az oktatást. Az, hogy az 

Alapítvány végig kitartott e drága, és az oktatás számára közvetlenül hasznot nem hozó ügy 

finanszírozásánál, bizonyára a kultúra szélesebb ívű támogatásának jeleként értelmezhető.) 



 Tekintsük át röviden a támogatott pályázatok körét – ahol lehet felidézve egy-egy 

gondolatot az akkor még csak tervként körülírt javaslatból, ill. a beszámolók anyagából –, 

majd az elutasított projekteket is – a teljesebb összkép kedvéért.  

 

Támogatott projektek 

 

1. tanár-továbbképzés (részlet a pályázatból, 1996-97) 

"…A tanárképzés, és a tanár-továbbképzés a mozgókép oktatásában döntő 

jelentőségű. E területre sohasem készített fel a felsőoktatás szaktanárokat. A képzési stratégia 

döntő lépése, hogy kiválasszuk és továbbképezzük a szaktanároknak azt az első csoportját – a 

"moderátorokat" –, akik a tanítás mellett a továbbiakban egy-egy megyében menedzselik a 

mozgóképkultúra és médiaismeret iskolai megjelenését…”   

 (részlet a képzés után a beszámolóból, 1997) 

 …”A Soros alapítvány ösztöndíjjal támogatta az 1996/97-es évben a moderátorokat, 

vagyis azt a harminc  regionális szakembert, aki az országban segíti, szervezi a terület iskolai 

megjelenését. A jelöltek kötelezettséget vállaltak arra, hogy  a képzéssel egyidejüleg 

megszervezik az ún. Regionális Médiaoktatási Központokat, valamint arra is, hogy a képzés 

befejezése után minimum négy évig oktatják, szervezik és menedzselik a mozgóképoktatás 

közoktatási integrációs programját. 

A résztvevők két szemeszter alatt a 425 tanórát hallgattak a film és médiatörténet-és 

elmélet tárgykörében, mű és műsorelemzési, valamint kreatív médiapedagógiai gyakorlatokon 

vettek részt. Filmes tájékozottságuk gyarapítását 125 órányi vetítés segítette. A hallgatók a 

képzésen túl országos felmérést végeztek, amelynek célja a mozgóképoktatás közoktatási 

integrációjához szükséges valóságos helyzet feltérképezése, valamint az volt, hogy az iskolák 

a helyi tantervek elkészítéséhez a megfelelő információkkal rendelkezzenek a 

mozgóképkultúra és médiaiasmeret  megjelenítéséhez. A kurzus végén a hallgatók tesztet 

írtak, majd záróvizsgát tettek. Az ELTE BTK-n akkreditált filmelmélet és pedagógia szak 

programjával  együtt ennek a képzésnek a tapasztalataira alapozva épült fel a tanár-

továbbképzés standard 120 órás alapozó kurzus-modellje, amely hosszabb távon biztosíthatja 

a tanárok szakszerű felkészülését a tárgy alapfokú oktatására.  

 

2/a filmnyelvi gyakorlatok, módszertan videókazettán  (részlet a pályázatból, 1996) 

 “… A gyerekek ma még szivesen és őszinte érdeklődéssel érkeznek a mozgókép 

órákra. Van akit a technika érdekel, másokat a filmből, tvből áradó mai világ, a képernyős 

valóság friss, lüktető, zavaros de ismerősnek tűnő aurája érinti meg. Még nem tudják, hogy 

mi vár rájuk az órákon, még nem tudják, hogy meg szeretnénk tanítani őket egy különös 

nyelvre − a vászon, a képernyő nyelvére − amelyet mindenki érteni vél, de nagyon kevesen 



értik valójában, s még kevesebben beszélik − annak ellenére, hogy folyamatosan találkoznak 

vele. Mivel az 1996/97-es tanévben Herskó János filmrendező, egyetemi tanár  a 

Közgazdasági Politechnikumban vállalkozott egy középiskolai fakultációs csoportot 

vezetésére, úgy gondoljuk, ez lesz a soha vissza nem térő lehetőség arra, hogy a kurzust végig 

követve bemutassuk leendő kollegáinknak, hogyan lehet – kizárólag a diákok gyakorlati 

munkáit irányítva – tanítani a mozgókép nyelvét…”  

 (részlet a beszámolóból, 1998) 

“…Herskó a technikai-fogalmi appartus tisztázásával nem sokat bíbelődött, hiszen a 

gyakorlati munka során értelemszerűen tisztázódik a legtöbb - táblán vagy papíron szinte 

megfogalmazhatatlan - kérdés. A foglalkozások között a diákok intenzív munkát végeztek. Az 

órák lényegében az általuk készített anyagok közös feldolgozására (megtekintés, értelmezés, 

megvitatás, továbblépési irányok megjelölése) épültek. Herskó minden óra végén (immár 

diákok nélkül) röviden kifejtette a kamera előtt a tárgyalt kérédek módszertani-pedagógiai 

mögöttesét.”  

 

2/b filmórák, médiaórák, módszertan videókazettán   (1998-2000) 

…A készülő kazetta-sorozat a tanárképzésben és továbbképzésben résztvevő tanárok 

számára kíván világos példát mutatni arra, hogy eltérő oktatási közegekben (felszereltség, 

módszerek, létszám, órakeretek) között is lehet érvényes mozgókép-és médiaórákat tartani. 

Az egyes blokkok (2-3 x másfél órás tanórák) témája a reklám, a filmes narráció, a montázs, a 

médiszövegek közönsége, és a tömegfilm-szerzői film… 

Az öt kazettán kiadásra kerülő sorozat jelenleg a szerkesztés stádiumában van, az 

órákat általános és középiskolákban, Pakson, Kaposváron, Debrecenben és Budapesten 

rögzítettük. 

 

3. tankönyv, szöveggyüjtemény, tanári kézikönyv kéziratainak véglegesítése (1996-97) 

Ezek a taneszközök azóta már viszonylag széles körben ismertté váltak. Újdonságuk 

elsősorban a szereplőktől – diáktól-tanártól – elvárt nagyobb kreativitásban rejlik, másfelől 

első ízben történt ezeknek a kiadványoknak a segítségével kísérletet a film és a média 

egységes-felmenő rendszerben való tanítására. 

 

 4.  taneszköz/tankönyv kontroll program (1997-99) 

 Előbb a Városmajori Gimnáziumban, majd a Hajnik Károly Közgazdasági 

Szakközépiskolában és más – a moderátorképzésben részt vett kollegák iskolájában, pl. 

Salgótarjánban vagy Csongrádon került sor a kiadás előtt álló taneszközök és a készülő 

tantervek kipróbálására, egy-egy tanulócsoport részvételével. Ez a támogatás készítette elő a 

most folyó ún. 1+1 bázisiskola programot, amelyben egyszerre 26 iskolában, a megszokott 



órai körülmények között vizsgáljuk a mozgókép-és médiaoktatás bevezetését előkészítő 

eszközrendszer működőképességét – immár minisztériumi forrásból.  

 

5.   A Magyar Mozgókép-és Médiaoktatási Egyesület támogatása az önálló    

internetes médiaoktatási honlap kialakításában (1998-99) 

 Az Egyesület civil szakmai szervezetként kezdettől alapvető jelentőséget tulajdonított 

az önálló internetes honlap kialakításának, amely reális esélyt teremthet a gyors és hatékony 

kommunikációra, tudástranszferre, a személyes részvételre. Az alapítványi támogatás 

segítségével készülő első web-site volt az alapja a Sulinet oktatási portálján ma megjelenő 

mozgókép-médiaoktatási anyagoknak. 

 

Elutasított pályázatok 

 Az Alapítványnál több kísérletet tettünk oktatási mintaállomások, audiovizuális 

anyagok optimális kezelésére alkalmas fejlesztői multimédia-laborok, egyáltalán a szakszerű 

eszközhasználati modellek kialakításának társfinanszírozására – mindig sikertelenül. Ezen a 

terepen ütköztünk először olyan ellenállásba, amely az egyes pályázatokat nem azok 

ügyetlensége, hiteltelensége miatt utasította el, hanem koncepcionális okból: a Soros 

Alapítvány intenzív informatikai eszközfejlesztési rendszerébe nem illeszkedett a külső 

javaslat.  

Nem támogatta az Alapítvány a mozgókép/médiaoktatás multimédiás 

taneszközfejlesztését sem, mivel nem volt lehetőségünk az Alapítvány hasonló tematikájú 

pályázati kiírása szerint megfogalmazni ezeket a terevet. Átalában is látható, hogy azok a 

javaslatok “véreztek” el, amelyek túl közel állnak a tematikailag látszólag rokon alapítványi 

pályázatok köréhez.  

S végül nem sikerült alapítványi forrást elnyernünk a Regionális Médiaoktatási 

Központok fejlesztéséhez (taneszköz, videokazetta, technika) – noha tartalmi és “logisztikai” 

értelemben ez a terv illeszkedett az Alapítvány oktatást támogató filozófiájához. Attól tartok, 

hogy a központok esetében ügyünk – a médiaoktatás – fontosságát nem ítélték a döntéshozók 

elegendően nagy horderejűnek a szükséges ráfordítás mértékéhez képest. 

 Mindazonáltal nincs szó csalódásról. Az Alapítványtól elnyert támogatások olyan 

fejlesztéseket indítottak el – hiszen tudjuk, az első forrás mindig a legfontosabb – amelyek 

többnyire megtalálták a hiányzó pénzeket, és ma már hozzáférhetőek a felhasználók számára. 

Köszönet érte. Köszönet, hiszen a mozgókép-és médiaoktatás az Unesco szerint is a jövő 

sikerágazata lehet az iskolában, és abban, hogy Magyarország ezen a területen nem 

hátránnyal, sőt némi helyzeti előnnyel startolhat, nem kis mértékben a Soros Alapítványnak 

köszönhető.  

Budapest, 2000 márciusában     Hartai László 


