A szombathelyi Országos Mozgóképoktatási Konferencia záródokumentuma

A Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola, az Magyar Mozgókép
Alapítvány és a Mozgókép az Oktatásban Munkabizottság felhívására az
iskolai mozgóképoktatás elõkészítésében közremüködõ pedagógusok,
filmes, közmüvelõdési és tömegkommunikációs szakemberek 1995 április
20-22-ig tanácskozást tartottak.
A tanácskozás résztvevõi (92 fõ) örömmel üdvözölték, hogy a
mozgóképkultúra megjelent a Nemzeti Alaptanterv tervezetében.
Az elektronikus jeltovábbításon alapuló tömegkommunikációs rendszerek
térhódítása befolyásolja gondolkodásunkat és átalakítja a társadalmi
érintkezés bevett formáit. Tudásunk minõségén múlik, hogy az új
kommunikációs eljárások a korlátlan ismeretszerzés és kapcsolatteremtés
feltételeit teremtik meg, vagy éppen ellenkezõleg a kiszolgáltatottságét, és az
elszigetelõdését.
Az iskola feladata, hogy az új audiovizuális környezet értõ, szuverén
használatára neveljen. A hazai közoktatás most teszi ebbe az irányba az
elsõ, elhatározó lépéseket.
A tanácskozás résztvevõi áttekintették azokat a problémákat és tennivalókat,
melyek a mozgóképkultúra iskolai oktatásának bevezetésével jelentkeznek.
1.
A tanácskozás résztvevõi megvitatták a készülõ Nemzeti Alaptanterv
idevágó szakaszát. Egyetértettek a tervezet koncepciójával, amely
kifejezésre juttatja az új müveltségi terület összetettségét. A nyelvikommunikációs készségfejlesztés, müvészeti és müvelõdéstörténeti
ismeretek ugyanúgy helyt kapnak benne, mint a tömegkommunikációs
rendszerek
müködéi
törvényszerüségeit
feltáró
"elektronikus
környezetismeretei" megközelítés.
Az egyes iskolák, tanárok elhatározásán múlik tehát, hogy az elõirt kereteken
belül milyen arányokat tartanak majd kivánatosnak a különféle részterületek
között, valamit az is, hogy önálló tantárgyként, vagy más módon illesztik
tanrendjükbe a mozgóképkultúrát. amely tárgy összetettségének
megfelelõen számos ponton érintkezik a NAT-ban megjelenõ más müveltségi
területekkel (embert és társadalom, informatika).
A konferencia résztvevõi javaslatokat tettek a tervezet pontosítására.
A szerkesztõk ezek, valamint az NAT szerkesztõbizottságához érkezett
iskolai visszajelzések alapján készítették el
a véglegesnek szánt
szövegváltozatot.
2.
A vita során számos észrevétel támasztotta alá, hogy a
mozgóképkultúra csak a megfelelõ személyi és
tárgyi feltételek
megteremtésének méertékében találhat otthonra az iskolában.
3.

A képzés oktatásmódszertani megalapozását sikeres iskolai
tantárgykisérletek készítették elõ. A továbbiakban kivánatos volna a
pedagógiai, film - és médiatudományi mühelyek együttmüködése.
4.
Képzett pedagógus, tanterv és tankönyv nélkül iskolarendszerünk
nem tehet eleget a rövidesen életbe lépõ Nemzeti Alaptantervben
megállapított törvényes kötelezettségeinek. A legsürgõsebb tennivaló a
tanárok felkészítése az új kultúraterület közvetítésére.
A szakirányú képzés feltételeit a felsõoktatásban nappali és posztgraduális
formában párhuzamosan kell megteremteni, különös tekintettel a pályán
mûködõ pedagógusok továbbképzésére..
A mozgóképelmélet és pedagógiai szakok megalapításához nélkülözhetetlen
a kultúrális kormányzat adminisztratív, anyagi és erkölcsi támogatása,
valamint az egyetemek és fõiskolák együttmûködési készsége. (Hivatalos
engedélyezést kíván pl. a szakalapítés, a készülõ tantervek, tankönyvek
szakbizottsági jóváhagyása, a tanári diplomák, jogosítványok kiadása.)
5.
A konferencia számba vette a folyamatban lévõ fejlesztéseket. A
résztvevõk megismerkedtek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
mozgókép-oktatási programjával, a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképzõ Fõiskolán és az esztergomi Vitéz János Római Katolikus
Tanítóképzõ Fõiskolán müködõ specializációkkal, valamint számos
középiskolai tantárgyi kisérlettel. Bemutatásra került az Magyar Mozgókép
Alapítvány által támogatott tankönyv család tervezete, és a készülõ sorozat
néhány darabjának kézirata.
A résztvevõk elhatározták, hogy aktív szerepet vállalnak a tantervek
kidolgozásában. A tankönyvcsalád kialakításánál követett modul-rendszert
javasolják a tantervkészítésnél is. Ez a megoldás változatos kinálatot biztosít
a felhasználóknak, és lehetõvé teszi, hogy saját tanmenetüket szakszerõen
kidolgozott elemek felhasználásával, de a pedagógusok és diákok
érdeklõdésének megfelelõen alakíthassák ki - alkalmazkodva a helyi
lehetõségekhez.
6.
A tanácskozás résztvevõi javasolják, hogy a 6-12 évesek képzésében
is jelenjenek meg a médiakultúrával kapcsolatos témák, programok. A
tanítóképzõ fõiskolák jelenlévõ képviselõi ennek kidolgozásához felajánlották
szakmai segítségüket. A résztvevõk javasolják, hogy a terület tantárgyi
kereteken túlmutató jelentõségére az Alaptanterv bevezetõ fejezetének
kommunikációval foglalkozó szakasza hívja fel a figyelmet.
7.
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A
tanácskozás
alátámasztotta,
hogy
a
mozgóképoktatás
eszközigénye nem ró az iskolafenntartókra elviselhetetlen terheket. A képzés
nem nélkülözhet ugyan egyes technikai eszközöket, de megvalósítható
költséges berendezések nélkül is. (A kreatív gyakorlatokhoz kivánatos
videotechnika ma már egyre könnyebben hozzáférhetõ).
Törekedni kell a mûvészmozi hálózat fejlesztésére legalább a nagyobb
városokban, hiszen teljes értékü müvészi élményt a filmalkotások esetében
csakis a vetített kép nyújt. (Ezen a téren elsõsorban az önkormányzatokra, a
Magyar Mozgókép Alapítvány és a Filmklubszövetség közremûködésére
számíthatunk.)
Létre kell hozni a képzés mûveltségi törzsanyagát. A szakértõk által javasolt
alkotások egyre nagyobb része férhetõ hozzá videón, ezért kívánatos volna
iskolai vagy területi videotárak kialakítása. (Ehhez a Nemzeti Kulturális Alap
már eddig is számottevõ támogatást nyujtott.)
Feltétlenül szükséges, hogy a hazai és nemzetközi filmmüvészet klasszikus
alkotásai celluoidon is hozzáférhetõek legyenek legalább a felsõoktatás
számára. (Ez mindenek elõtt a Magyar Filmarchívum kópiaállományának
felujítását kívánja meg.)
A film és médiaelméleti szakirodalom magyar nyelven nehezen elérhetõ. Az
alapmûvek megjelentetése a felsõfokú képzés nélkülözhetetlen feltétele.
8.
A mozgóképoktatás egyes mozzanatai nehezen illeszkednek a
hagyományos iskolai keretekbe (kreatív gyakorlatok, müalkotások közös
megtekintése). E keretek rugalmas alkalmazásának azonban szémos
módszere terjedt el az utóbbi idõben: összevonás, intenzív tanítási ciklusok,
stb.

Az itt vázolt tennivalók megállapítására és összehangolására
koordinációs bizottság létrehozását javasoljuk a szaktárca és a
munkabizottság képviselõinek részvételével.

Szombathely, 1995. április 22.
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