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Oktatási Minisztérium 
Az Oktatási Miniszter részére! 
 
küldi: MAGYAR MOZGÓKÉP-ÉS MÉDIAOKTATÁSI EGYESÜLET 
 
 
TISZTELT MINISZTER ÚR, TISZTELT POKORNI ZOLTÁN! 

 

 A magyar mozgókép és médiaoktatás közoktatási integrációját segítő pedagógusok, kutatók, 

tanterv és taneszközfejlesztők nevében kívánjuk felhívni Miniszter Úr figyelmét az alábbiakra, a 

kerettantervek eredményes bevezetése érdekében.  

 Az Egyesület szakemberei üdvözlik a modultárgyak kerettantervi megjelenését, hiszen a NAT 

nyomán íródó helyi tantervek mozgókép/médiaoktatásra vonatkozó gyakorlatának országos felmérését 

követően magunk is hasonló javaslattal éltünk. Bízunk abban is, hogy az óraszámok sajnálatosan alacsony 

mértékét a szabadon szervezhető órák terhére sok iskola fogja emelni, felismerve a tárgy jelentőségét. 

 

 A kerettantervek hatályba lépése után a tárgy bevezetésének egyetlen igazán komoly gátja a 

felkészült pedagógusok  hiánya lesz, hiszen a mozgókép/média oktatásához önmagában semmiképpen 

sem elegendő a magyar, a rajz vagy éppen a történelem szakos előképzettség..  

Mivel a rendelet-tervezet szerint felmenő rendszerben lépnek be az újabb és újabb évfolyamok, s 

mivel a mozgókép/média a 8.,11., és 12. évfolyamokon lesz kötelező, az általános iskolákban csak 2004-

ben, a gimnáziumokban 2003-ban találkoznak tömegesen a tanulók a tárggyal.  

 

A Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület, a Megyei Pedagógiai Intézetek és az ELTE 

által akkreditált tanár-továbbképzésekre való jelentkezéseket összesítve a jelentkezők számából világosan 

látszik, hogy az iskolák megint a kivárásra, a közoktatáspolitikai akarat esetleges megváltozására 

voksolnak tömegesen. Tolna megyében például – ahol még soha egyetlen mozgókép/média tanár-

továbbképzést nem szerveztek –, a meghirdetett képzésre 3 azaz három! fő jelentkezett, noha a megyében 

rövid távon is több mint 100 tanárt kellene felkészíteni a tárgy oktatására.  
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Hiányzik tehát – valószinüleg a modultárgyak mindegyikére igaz ez, de a mozgókép/média 

oktatására bizonyosan – egy olyan rendelet, amely világosan és egyértelműen meghatározza az egyes 

évfolyamokon a tárgyat tanító kollegák szakmai kompetencia-minimumát, továbbá a képzettség 

elérésének formáit. A felkészülésre ma már a tanár-továbbképzésben akkreditált 120 órás tanfolyamok 

ill. az egyetemi ill. főiskolai képzésben megjelenő nappali és egyéb képzési formák lehetőséget 

biztosítanak, de az iskolaveztetés csak akkor veszi-veheti komolyan az kerettantervi követelményeket, ha 

megkapja a tanárok felkészítéséhez szükséges előírásokat.  

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Mivel bizonyára az oktatásirányítás számára sem vállalható, hogy tanárok sokasága − több ezer 

pedagógusról van szó! −, 2003/2004-ben szakmailag teljesen felkészületlenül álljon a katedrára, a 

probléma talán az etika-bizottságban kialakult konszenzushoz hasonlóan volna kezelhető, 

amennyiben egy mozgókép/média ad hoc bizottság előkészítheti a szükséges, jogilag is releváns 

javaslatot a döntéshozó részére, amelyben szabályozza a tanári képzettség megkövetelt formáit a 

mozgókép/médiaoktatás egyes szintjeire vonatkozóan. 

Egy ilyen értelmű szabályozással az érintett pedagógusok és az iskolavezetés élni tud a 

rendelkezésre álló idővel, és a tanár-továbbképzés csatornáin a kollegák megszerezhetik a szükséges 

felkészültséget, amely a tárgy oktatáshoz feltétlenül szükséges.  

 

Intézkedésében bízva, tisztelettel: 

 

 

 

a Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület képviseletében: 

Hartai László, tankönyvíró, a mozgókép/média kerettantervi bizottság elnöke 

 


