
 

A média-és filmoktatás Angliában és Skóciában 
 
 
Bevezetés 
 
 
a brit iskolarendszer néhány jellegzetessége  
 
 
 A szigetországban a kötelező iskolai tanulmányok időszaka az 5-16 év. Az angol 
(walesi és északír) oktatási rendszer alapvető intézménye az iskolai tanulmányok lezárását 
jelentő, 16 éves korban kötelezően teljesítendő ún. GCSE alapvizsga. A diákok egy része 
(mintegy harmada, évfolyamonként kb. 300 ezer tanuló) folytatja tanulmányait az egyetemre 
felkészítő, az ún "A"-level vizsgával záródó felső középiskolai szakasszal, amelyben nagy 
óraszámban készül választott szakjának (szakjainak) elsajátítására. Az "A"-level vizsga 
egyben az egyetemi felvételi, szinvonala némileg meghaladja a hazai szaktárgyi érettségi 
követelményeket. Az állami iskola mellett nagy számban vannak magán, ill. egyházi 
finanszírozású iskolák is. 
 A skót iskolarendszer ettől némileg eltérő: önálló skót alaptanterv szabja meg a 
követelményeket, 5-14 évig az elemi iskola, majd 14-16 év között a középiskola, végül a 
"még magasabb fokozatú, ún. "higher still" oktatás következik, amely az angol "A" levelhez 
hasonló vizsgával zárul. A 12-13 év átvezető időszakként egyszerre jelenti az elemi iskola 
utolsó két évét, és egyben már a középiskola első két tanéve. 
 
 
 a médiaoktatás "alapkoordináta-rendszere" 
 
 A brit médiaoktatás több, mint 30 éves múltra tekinthet vissza, az angol nemzeti 
alaptanterv 1989 óta tartalmazza ezt a területet. Bár sokan nem értettek egyet a döntéssel, 
mégis az English curriculum, vagyis az angol nyelv és irodalom tantervében található (nagyon 
tömör formában) a médiaoktatásra vonatkozó  követelményrendszer.  
 Ennek értelmében a diákoknak tisztában kell lenniük a nyomtatott és az elektronikus 
média megjelenési formáival, minden tanulónak fejlesztenie kell a médiaszövegekkel és 
médiaintézményekkel kapcsolatos kritikai szemléletét, vagyis képesnek kell lennie az 
analízisre és az értékelésre. 
 A médiaoktatás lobbystáinak többsége 10 évvel ezelőtt elfogadta azt az elképzelést, 
hogy a kikezdhetetlen súlyú, az iskola minden szintjén jelen lévő angol tantárgy oktatásán 
belül fogalmazódjék meg a médiával kapcsolatos elvárásrendszer −, abban bízva, hogy az 
anyanyelv "esernyőt" tart majd a médiaoktatás fölé. Igy lehet a médiaoktatás bizonyos 
mértékig kötelező: minden tanulónak 12 és 16 éves kor között több ún. média-modul anyagát 
kell elsajátítania, és kötelezően produkálnia egy 5-6 elemből álló mappát (portfóliót), amely 
rövid esszék, story-boardok, marketing-gyakorlatok, befogadásvizsgálatok  −  ritkábban 
médiaszövegek (riport, hangkazetta, videofilm) elkészítését jelenti.  
 Az iskolák kisebb részében a kötelező angol GCSE vizsgán kívül lehetőség van a 
választható MÉDIA GCSE alapvizsga teljesítésére is. Ez értelemszerűen specializáltabb és 
hosszabb oktatási időszakot és emelt szintű követelményeket jelent. (1997-ben 22 000 diák 
tette le ezt a vizsgát). Az egyetemi felvétere felkészítő ún. 16+ oktatásban − a középiskola 5-6 
évfolyamán − az iskola kínálatától függően jelenik meg a választható médiakurzus. ("A"-level 
vizsgát a GCSE-t követő 16+ szinten továbbtanulók mintegy 3.5-4%-a, összesen mintegy 12 
ezer diák tett az elmúlt éveben.)   
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 A MÉDIA GCSE, ill. a MÉDIA "A"-level vizsgák követelményeit a területi elven 
szerveződő hivatalos vizsgabizottságok állítják össze, mindig két éves időtartamra. Ezek a 
vizsgakövetelmények (az ún. sillabuszok) határozzák neg az adott régióban − pl. Dél-
Angliában −, a következő két év kiemelt témáit (pl. a horrorfilm vagy a szappanopera /műfaj/, 
reklám vagy a hírműsor /műsortípus/, kultúrtörténet és multikulturalitás /pl. a film noir vagy 
az afrikai film/). A sillabuszokban konkrétan megjelölik az egyes feladattípusokat (storybord, 
mini-esszé, promóciós terv), a kidolgozottság mértékét (1-1500 szó), sőt a készítendő mappa 
formai követelményeit is. 
 
 
a médiaoktatás tematikája 
 
 A médiaoktatás tematikai struktúrája rendkívül szilárd. A nyolcvanas évek vége óta ez 
a felépítés erős szakmai konszenzust tükröz és az alábbi kulcskérdésekre épít: 
 
ki fogalmazza meg a közlést (a médiaszöveget), és miért? → médiaintézmények 
miféle szövegtípusról van szó?    →médiaszövegek rendszerezése  
hogyan jött létre az adott médiaszöveg?   → médiatechnológiák 
hogyan állapíthatjuk meg a szövegek jelentését?  → médianyelvek 
ki a médiaszöveg befigadója, és miféle a befogadás módja?→ médiaközönség 
hogyan jeleníti meg az adott szöveg annak tárgyát? → médiareprezentáció 
 
Ennek megfelelően egy tipikus − médiatanároknak szóló − tankönyv ilyesféle módon épül fel:  
 
bevezetés a média fogalama, miért fontos a média tanulmányozása 
nyelv  érzékelés, jeltan (szemiotika), képek és szavak, médiakódok 
intézmények a média mint ipar, a média és az üzlet, az állami kontroll, a szakemberek, az új   

technológiák 
reprezentáció a hirdetések világa, sztereotípiák, nemi szerepek reprezentációja, az egyes  

rasszok/etnikumok reprezentációja, a társadalmi osztályok reprezentációja, az 
életkorok reprezentációja 

műfajok műfaji kategóriák, televíziós műsortípusok, az újság, a popzene mint műfaj,a 
műfajok fejlődése 

közönség kikből áll a közönség, a célközönség, a címzés módjai, milyen mértékű a  
befolyásolás, közönségvizsgálatok  

 
vagy a legfrissebb, 1998-as kiadású könyv példájával: 
 
a tömegkommunikáció és a modern kultúra 
médiaszöveg és analízis 
reprezentáció és realizmus 
közönség és befogadás 
médiaintézmények és médiaprodukciók 
médiatörténet 
a médiában használatos kifejezések változása 
médiakutatás  
 
 A brit médiaoktatás tehát a tömegkommunikációra fókuszál, a médiával kapcsolatos 
kérdéseket döntően társadalmi összefüggések mentén tárgyalja, szinte teljes egészében a 
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média szociokultúrális aspektusára koncentrál − vagyis más megfogalmazásban az esztétikai 
szempontokat nem, vagy csak minimális mértékben kínálja fel a közoktatás számára. A 
mozgókép magaskultúrája a kötelező tematikában meg sem jelenik.  
 Igy a film sem játszik kiemelt szerepet. Az oktatás során bemutatásra kerülő művek 
egyrészt a filmipar intézményi-produkciós-marketing működésének az illusztációjára, 
másfelől az eltérő rasszok, más kultúrák, a multikulturalitás mozgóképi lenyomataiként 
kerülnek az órai munkán feldolgozásra. A film részletezőbb tanulmányozására (nyelvi, 
történeti vagy stiláris nézőpontból) csak a média “A”-level vizsgára készülő, 17-18 éves 
diákok számára nyílik mód.   
 
 
a médiaoktatásra fordított óraszámok 
  
  A médiaoktatás kizárólag moduláris formában jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy az 
angol nyelv és irodalom tárgy órakeretében, többnyire a mi 9-10. évfolyamunknak megfelelő 
életkori sávban, évente két-két modulra bontva tárgyalják a tananyagot − általában 6 hetes 
intenzív ciklusokban. Ilyenkor (a tanár döntésétől függően) heti 3-4 média óra van, tehát 
ezeken az évfolyamokon évente mintegy 36-48 órát fordítanak a tárgy oktatására. (Az 
intenzív ciklus jellegéből adódóan azonban még ez az órakeret is elég rugalmasan kezelhető.) 
 Számos iskolában kezdik a médiaoktatást hamarabb, a mi 7-8. évfolyamunknak 
megfelelő sávban, szintén hasonló intenzív ciklusokban, csak kevesebb, átlagosan heti 2 
órával. (Ezek az óraszámok mintegy tíz év alatt alakultak ki. Ma már az angol tanárok jelentős 
többsége annyira fontosnak ítéli a médiaoktatást, hogy hajlamos volna további órákat 
felhasználni erre a területre − akár az az angol órák terhére is! ) 
 
 
 
a tanterv (a kulcskérdések), a tanár, a taneszközök és a vizsgák viszonya a brit 
médiaoktatásban 
 
 Az angolok nem csupán mondogatják, hogy a tanár kulcsszereplő, de minden jel arra 
mutat, hogy ezt komolyan is gondolják. Tankönyv − abban a formában legalábbis, ahogyan az 
nálunk megszokott − e tárgyban egyáltalában nem létezik: a tankönyveket a tanárok számára 
írják. Ezzel szoros összefüggésben: az angolok  rendkívül komolyan veszik az ún. 
“kiementszabályozást”. Az órai munka tematikáját a kulcskérdések rendszerén túl, a vizsgák 
menetét két évente meghatározó ún. sillabuszok szabályozzák a legerőteljesebben.  

A tanár tájékozottságának, egyéni invenciójának a függvénye, hogy az osztálytermi 
munka során milyen példákon, illusztrációs anyagokon, miféle művek-műsorok segítségével 
dolgozzák fel az anyagot. Mivel nincs tankönyv, az fel sem merül, hogy minden osztály, 
minden évfolyam évente ismétlődő rutin szerint, ugyanolyan órák keretében találkozzék a 
tananyaggal. (Ez már csak azért sem fordulhat elő, mert a sillabusz állandóan változó 
variációkban jelöli ki az ország egy-egy régiójában az adott években megkövetelt tematikát). 
Következésképpen a médiaoktatást az állandó önismétlés veszélye kevéssé fenyegeti. 

  
 
 
 
 
az angol és a skót médiaoktatást segítő intézmények  
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 Mint arról már szó volt, az (angol /walesi és északír/) közoktatást szabályozó 
Alaptantervnek a médiaoktatásra vonatkozó részlete rendkívül szűkszavú. Annál sokrétűbb a 
tananyag ill. taneszköz-szolgáltatók köre.  
 
 
A British Film Institute (BFI) 
 

A BFI-n, vagyis az Angol Filmintézeten belül működő oktatási munkacsoport (BFI 
Education Department) dolgozta ki a médiaoktatás elterjedésében fontos szerepet játszó ún. 
Ismertetőt (Primary/secondary media education curriculum statement 1989 ill. 1991, BFI), 
amelyben értelmezték a médiaoktatásban használatos alapvető kifejezéseket, a tematika 
kulcskérdéseit, az alaptantervi követelmények és a gyakorlati médiaoktatás viszonyát – 
mindezt az alapfokú oktatásban, a 7-11 éves korosztály számára, ill a 12-16 éves korosztályok 
számára. Az Ismertető módszertani javaslatokat, az órai munka menetére vonatkozó konkrét-
szemléltető pédákat éppen úgy tartalmazott, mint a tanításhoz felhasználható könyvek és 
egyéb oktatási segédanyagok rövid jegyzékét, ill. a tanárképzésre ill. a kutatásra vonatkozó 
információkat.  

Az első kiadvány cross-curiculáris (kereszttantervi) szemlélettel készült, azzal a 
reménnyel, hogy a médiaoktatás kulcskérdéseit több terület − az anyanyelv, a művészetek, a 
dráma, az egészségnevelés, ill. az információs technológiák óráin érinteni fogják. Annak 
ellenére, hogy a megvalósuló médiaoktatás gyakorlata nem ezt az utat követte − hiszen 
lényegében csak a középfokú képzésbe integrálódott a médiaoktatás −, az első években mégis 
ezek a kiadványok töltötték be a nem hivatalos, mégis mindenki által elfogadott tantervi és 
módszertani tájékoztató szerepét. Szerkesztője Cary Bazalgette, aki a BFI oktatási 
csoportjának a vezetőjeként az egyik meghatározó személyisége a brit médiaoktatás elmúlt 
évtizedének.  

A BFI oktatási munkacsoportja nemrégiben javaslatot tett azoknak a játékfilmeknek a 
listájára is, amelyekből a tanulóknak 16 éves korukig − ha mód van rá − minél többet meg 
kellene nézniük. Négy szempontot nevesítenek, amelynek alapján a 75 film kiválasztása 
megtörtént:  

-      az életkorhoz igazodás 
− a lehetőleg széles merítés (de ugyanakkor külön kiemelik, hogy a lista  

egyáltalában nem fogja reprezentálni a nemzeti filmet, a rendezői életműveket, 
a műfajokat és a korstílusokat sem)  

-      a jelentős irodalmi alkotások filmadaptációjának elutasítása 
- valamint konszenzus abban, hogy a választott film valamilyen értelemben    
     “klasszikus” legyen 
A hasonló céllal készült hazai listával való összevetés mindössze 10 egybeesést mutat 

(Patyomkin, Generális, M, A nagy ábránd, Aranypolgár, A hét szamuráj,  Biciklitolvajok, 
Négyszáz csapás, Psycho, Párbaj, Csillagok háborúja). Egyáltalán nem szerepel közép-
európai film a listán (cseh, lengyel, magyar), ahogy a svéd vagy a spanyol film sem. Nincs 
Bergman, Fellini, Antonioni, sőt Bunuel sem − van viszont Miyazake, Neil Jordan, Spike Lee, 
Ken Loach, Yimou Zhang, Nair Mira, Mike Leigh, és Abbas Kiarostami − vagyis van 
multikulturalitás, akár a legnagyobbak hiánya árán is! (Ennek a listának − éppen a filmoktatás 
pillanatnyi deficitje miatt − talán éppen ez az erős és véletlennek semmiképpen sem tekinthető 
irányultsága a legérdekesebb, számos nehezen magyarázható hiányossága mellett…) 
 
 A BFI oktatási munkacsoportja több projekten dolgozik jelenleg is, amelyek közül 
kiemelkedő a multimédia társadalomának Műveltségéért megnevezéssel elindított program. 
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A projekt a diákok kommunikációs és kreatv képességfejlesztésének az érdekében speciális, 
cd-rom bázisú szerkesztő szoftver kidolgozására irányul − hiszen “a kommunikáció minden 
létező formája a telefonhívástól a történetek leírásáig az elképzelések és információk 
megszövegezésére −, majd e “szövegek” mások számára érthető szerkezetben való 
megszervezésére való képességet követeli meg”. A projekt centrumában tehát (“a digitális 
forradalom időszakában”) a mozgóképek és szövegek megszerkesztése áll.  

A készülő editáló szoftvert úgy formázzák, hogy tíz perc alatt bárki számára 
elsajátítható legyen, és fél óra szerkesztési gyakorlattal már szemmel látható erdményre 
juthassanak a tanulók, az osztálytermi munka során.  
 
 A BFI oktatási munkacsoportja minden év júniusában 3 napos médiaoktatási 
konferenciát tart −, mintegy 150 részvevővel. Rendkívül komolyan veszik, hogy összesen 
mintegy 4 millió gyerek folyamatosan érintett a médiaoktatásban, és ezért azt a kb. 46 000 
angol& média tanárt aki ezekkel a tanulókkal kapcsolatba kerül, szisztematikusan meg is 
kívánják szólítani. A tanár-továbbképzés szokásos és rendkívül drága kínálatán túl (napi 35-
45 eFt-os részvételi díj), e-mail formában működő kommunikációra szervezett ún. pilot-
trréninggel próbálkoztak 1998-ban, amelytől azt remélik, hogy mintáúl szolgálhat a 
későbbiekben. A Middlesex Universityvel együttműködve − ahol tanegységenkénti 
modulonként szerveznek továbbképzéseket − a valós esélyt a távoktatásban látják a tanárok 
szakmai kompetenciájának erősítésére (Open University programok). 
 
 
 
A Film Education 
 
 A Film Education a kilencvenes évek elejétől olyan rövid, az egyes témák órai 
feldolgozását segítő füzeteket, munkafüzeteket, oktatási segédanyagokat  jelentet meg, 
amelyek nem feltétlenül alkotnak zárt moduláris rendszert, de érintik a filmoktatással 
kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. Néhány füzetcím a legutóbbi sorozatból: narratíva,  
műfajok, közönség, szerep és környezet. A füzetek jellegének érzékeltetésére egy hosszabb 
részlet olvasható a műfajokat tárgyaló füzetből az 1. mellékletben.  
 A Film Education (amelyet kezdettől Ian Wall irányít), fő tevékenysége az utóbbi 
három évben karakteresen megváltozott. A 20 állandó munkatársat (közűlük négyen érkeztek 
iskolai katedráról) foglalkoztató társaság ma − közhasznú tevékenységet folyatató 
alapítványként, a brit filmipar szponzorációjával  − oktatási segédanyagokat (füzet, 
munkafüzet, cd-rom, videosegédlet) készít, amelyek egy-egy, a piacon éppen megjelenő 
filmhez kapcsolódnak, a film marketing-tevékenységével összehangolva. A program célja a 
filmek iskolai − tananyagszerű − felhasználásának segítése, amelyhez ingyenes 
segédanyagokat, ill. televíziós oktatóműsorokat készítenek, és workshopokat, valamint tanári 
tréningeket szerveznek. Gyakorlatilag ez úgy történik, hogy a nagy filmforgalmazók 
hónapokkal a film bemutatója előtt felkínálják a művet a csoport számára, és amennyiben a 
Film Education szakemberei alkalmasnak tartják a filmet arra, hogy az oktatási segédlet alapja 
legyen, úgy megállapodást kötnek. A szerződés lényege, hogy a forgalmazó a Film Education 
rendelkezésére bocsátja a film összes promóciós anyagát, viseli az oktatási segédlet 
előállításának és terjesztésének az összes költségét, míg a csoport határidőre (három héttel a 
bemutató előtt) elkészíti a segédanyagot. A gyakorlat azt mutatja, hogy a munkába a 
forgalmazó lényegileg nem szól bele, esetleg minimális, elsősorban szövegszerű, néhány 
kifejezésre korlátozódó változtatást kér.  
 A Film Education címlistája alapján a középiskolai szinten jelenleg mintegy 16 000 
címre küldik az anyagokat, teljesen ingyenesen. Olykor térítésmentes iskolai filmvetítéseket is 
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szerveznek. Időszakonként kérdőíves tesztekkel viszgálják, hogy miképpen használják a 
segédanyagokat a gyakorlatban. Az egy ill. két napos tanár-továbbképzési kurzusokon − a 
Film Education szakembereinek értelmezésében a helyettesítések megoldhatatlansága miatt − 
csak kevesen tudnak részt venni. (Jelenleg azon is dolgoznak, hogy a program résztvevői 
érvényes képzettséget szerezhessenek.) 
 
 A Film Education nagy éves “megmozdulása” tavaly a Nemzeti Iskolai Filmhét volt: 
1998 októberében 140 ezer diák látogatta a filmhetet, amelyre a csoport a Nemzeti 
Olvasásfejlesztési Stratégiai Programmal és az Olvasás Nemzeti Évével összehangolva külön 
oktatási csomagot készített, Film és Olvasás Órák címmel. A filmhét plakátjának hátoldalán 
olvashatóak szerint − a szöveget a plakát szerint másolatban érdemes kifüggeszteni az 
osztályokban − az alábbi négy, (rövid tematikai szcenárióval körülírt) szekcióban javasolt a 
filmekhez kapcsolódó munka:  

- a könyvtől a filmig 
- a forgatókönyv és dramaturgia 
- a történetmesélés 
- a mítoszok, legendák és mesék 

 
A Film Education a “100 éves a mozi” sorozatban 16-18 oldalas oktatási füzetet adott 

ki − többek között  az Elfújta a szél, az Apokalipszis, most, a Psycho, a Patyomkin páncélos, 
az Aranypolgár, a Casablanca, a Keresztapa, a 2001 Űrodüsszeia vagy a Schindler listája c. 
filmekhez is, amelyekben számos gyakorlat segíti a művek feldolgozását. Az Aranypolgár 
estében pl. a jelenetek kronológiai sorbarendezését kell megkísérelnie a diákoknak, a 
Patyomkin feldolgozása során a Schindler listájával való összevetést javasolja a füzet, annak 
felderítésére, hogy hol húzódik a határ a művészet és a propaganda között… 

A Film Education a Barclays bankcsoport állandó támogatását élvező Film és 
Történelem c. füzetsorozatot is gondozza. Itt azokra a filmekre fókuszálnak, amelyek a 
történelem oktatásához kapcsolhatóak: feldolgozták pl. a Spielberg jegyezte Amistad-ot, vagy 
James Cameron bombasikerre ítélt Titanic c. filmjét −, de interaktív multimédia cd-rom segíti 
a legutóbbi Bond-film órai feldolgozását, és a már említett Amistadot is. Külön 
videokazettával támogatott füzet tárgyalja a Shakespeare-életmű filmes feldolgozásáit is 
(Polanski és Welles Macbethjéne, Olivier III. Richárdjának és Branagh V. Henrik és Hamlet c 
filmjének, Parker Othellojának, Zeffirelli és Luhrmann Romeo és Juliájának 2-3 perces 
részleteivel).  

 
 A Film Education gondozásában megjelenő segédanyagokkal kapcsolatban kétségkívül 
tapintható valamiféle szakmai gyanakvás − számos esetben pedagógiailag, módszertanilag 
elnagyoltnak tartják ezeket a füzeteket −, ám úgy tűnik, hogy a bírálatok egy része inkább a 
filmipar érdekeltségét eleve némi ellenszenvvel figyelő előítéletből, mintsem pontosan 
artikulált szakmai hiányosságokból adódik. Másfelől viszont fel nem merül, hogy az 
iskolában ne volna helye egy − akármilyen rosszul sikerült, Bond-film elemzésnek, vagy a 
Truman show feldolgozásának. Az iskolai tematika bázisa a brit médiaoktatás 
gondolkodásmódja szerint, mindig a friss vászon és képernyős médiaesemény −, a 
kultúrtörténet esetleg majd kibontakozik szép lassan a háttérben...  
 
 
 
 English & Media Centre 
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 A médiaoktatásban “mértékadó” iskolák talán az English & Media Center által kiadott 
oktatási segédanyagokat használják a legnagyobb bizalommal −, szinte egységesen elismerve 
azok pedagógiai-módszertani-szakmai szinvonalát. A Központ az angol, média és 
drámatanárokat látja el oktatási anyagokkal és nekik szervez tanári tréningeket, vagyis 
azoknak a kollegáknak, akik a 9 és 19 év közötti diákokkal dolgoznak.  

Az E&MC, amelyet 1975-ben alapítványként hoztak létre, 1990 óta független 
intézményként működik, négy fős szakmai és két fős adminisztratív csoporttal. Az E&MC 
kiadásában elérhető, meglehetősen borsos árú (25-30 000 Ft) oktatási csomagok jelenleg az 
alábbi témákban szolgálják a médiaoktatást: 
 
a szappanopera oktatási csomag (videokazetta és munkafüzet) 
a reklám (oktatási csomag) 
a hír (oktatási csomag) 
a képek hatalma (cd-rom és munkafüzet) 
 

A szappanopera-problematikát feldolgozó oktatócsomag például az egyik 
legsikeresebb sorozat (a Brookside-széria) egyik, kiélezett helyzetekben gazdag 
cselekményszálára épül, amelyben egy Mick és egy Elanie nevű szereplő megfojtja a nő 
csontáttétben haldokló anyját.  A videomelléklet számos olyan részletet tartalmaz, amely 
  
-  bepillantást enged a sorozat elkészítésének a menetébe, az írók és a rendezők 

megbeszéléseibe, a montírozásba, a felvételi mnukába és az újraforgatásokba, a végső 
változat kialakulásába    

-  teljes hosszban látható két epizód, a promóciós anyagokkal – pl. az előzetesekkel 
együtt 

-  a főcímet két másik sorozat főcíme teszi alkalmassá a tágabb kontextus kialakítására 
-  forrásanyagként látható egy összeállítás az Önkéntes Euthanázia Társaság és a 

Keresztény Orvosok Közössége által körvonalazott vitakérdésekről a kegyes halál és  
a halálos betegségek tárgyában 

 
A munkafüzet számos kratív gyakorlatot, játékos formában elvégezhető feladatot és 

szimulációs helyzetet tartalmaz −, ahogyan leíró szövegek is olvashatóak az összeállításban a 
szappanopera történetéről, jellegzetes narratív megoldásairól, a szappanoperákban előforduló 
karakterekről, vagy e műsortípus közönségéről.  

A témához tartozó forrásanyagok gyüjteménye (fotók, információk és gyakorlatok) 
támogatja a téma kifejtését, a tények és a vélemények, a szóbeli és írásos munka 
artikulációját. A média “A”- level záróvizsgára készülők vitára késztető médiaelméleti 
anyagok segítségével  értelmezhetik a szappanopera globális jelentőségét − tágasabb 
kulturális összefüggésben 
 

A Picture Power oktatócsomag alapja egy állóképekben igen gazdag forrásanyag, 
amelyet sokan igen jó kindulási pontnak tartanak a médiaoktatás egészéhez és egyben a 
képelemzés alapjainak az elsajátításához. A mai tárgyú képanyag elemezhető, csoportosítható 
és ténylegesen átszerkeszthető kivitelben alkalmas az elbeszélés, a műfajiság, a reprezentáció 
és a jelentés eltérő mélységű tanulmányozására. Érzékeltetésül néhány példa a feladatok 
“világából”: 
 
-   félbemaradt ebéd (eltérő elbeszélő szerkezetek létrehozása, elemzése állóképek  

vágásával és sorbarendezésével) 
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-  fővonal állomás (teenédzser lány érkezik Londonba, akinek a benyomásai és érzései 
vizuálisan kifejezhetőek az állomás mindennapi életét ábrázoló képek segítségével) 

-  karácsonyi bevásárlás (az Oxford street-i felvételek a bőség, a konzumkultúra ill. a 
nyomor és a hajléktalanság képei. A diákok rendszerezik ill. magyarázatokkal látják el 
a képeket, majd különböző, a fényképeken alapuló fikciós történeteket konstruálnak 
azokból) 

-  Öld meg Billt! (A feladat egy 1994-es tüntetés képeinek az alapján, a képi 
megjelentítés, a nézőpont és az ideológia viszonyának a tisztázására alkalmas) 

  
A Picture Power cd-rom 8-18 éves diákok számára készült, hogy állóképek, zenei és 

egyéb hangminták segítségével bizonyos saját tapasztalatot, gyakorlatot szerezhessenek a 
következőkben: 
 
-  a fényképezési technikák szerepe a kreatv jelentésalkotásban (világítás, szinhatások) 
-  különböző stratégiák az elbeszélő szerkezetek konstruálásában, a különféle 

műfajokban 
-  a montázshatás a jelentésalkotásban 
-  a hang és a zene érzéki hatása 
-  a kommentár és a narráció értelmező szerepe a történetvezetésben 
 
Mindennek az érdekében egy egyszerű vágóasztal-szerű képernyős program segítségével: 
 
-  a diákok határozhatják meg egy-egy kép hosszát 
-  a képek közti átmenetek formáját és hosszát  
-  a foto-sztorihoz hat sávra helyezhetnek fel zenét ill. atmoszférát, adott készletből 
-  10x10 másodpercnyi élőhangot (dialógust, narrációt vagy effekthangot) rögzíthetnek 
-  minden képből olyan részletet vághatnak ki, amilyenre szükség van a foto-sztorihoz  
-  adott a feliratozási lehetőség 
-  a munkák elmenthetőek ill. kinyomtathatóak  
 

Az E&MC vaskos anyagainak, oktatási csomagjainak legfőbb erősségét a 
forrásanyagok gondos kiválogatása adja. Az oktatás gyakorlatában kiderült, hogy a tanárok 
egyre szélesedő rétegének valójában erre van a legfőbb szüksége. A könnyen beszerezhető és 
áttekinthető elméleti háttéranyagok segítségével a konkrét feladatok megfogalmazását és 
preparációját, a feldolgozás módját a tanárok kitűnő érzékkel tudják maguk kialakítani −, 
alkalmazkodva a pillanatnyi helyzethez.  
 

Az E&MC újságot is kiad (két számot egy esztendőben), amelyben a szakcikkek és 
vitacikkek mellett, a legfrissebb tantervi fejleményekről, vizsgakövetelményekről és 
kiadványokról is tájékoztatják a tanárokat. A Központ egy-két napos ill egy hetes tanár-
továbbképzési kurzusának tarifája kb. 35 000 Ft/nap. Ezek részben alapozó, ill az egyes 
oktatási csomagok használatára vagy a praktikus munkára felkészítő rövid tanfolyamok, ill. 
technikai jellegű stúdiumok −, de szerveznek 36 hetes, heti két órás kurzust is, kb. 160 e Ft-os 
részvételi díjjal. 

Az E&MC médiaoktatási stábjának motorja, “kucsfigurája” Jenny Graham, aki a 
taneszközök fejlesztésben éppen úgy részt vesz, mint az újság kiadásában, és a szervezet 
menedzselésében.  
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Scottish Screen 
 
 

A nemrégiben (1997) alapított “Skót Képernyő” olyan sajátos hivatal, amelyet 
elsősorban azért hoztak létre, hogy segítse az önálló skót film és televíziós ipar fejlődését. 
Elődje a Skót Filmtanács, partnere többek között a skót Filmalapítvány.  Skóciában a Scottish 
Screen az a stratégiai intézmény, amelyik felelős a továbbképzési tréningekért és a 
lobbizásáért. A Scottish Screen önálló oktatási referenst foglakoztat.  

Skóciában − mint arról már röviden szóltunk − önálló oktatási rendszer működik, 
eltérő tantervi és vizsgaszabályozással. A skót tanterv (ellentétben az angollal) rendkívül 
precíz és pontos kifejtésben tartalmazza a médiaoktatás helyét.  Skóciában ma különösen nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a médiaoktatásnak, hiszen megítélésük szerint a technikai-
technológiai robbanással párhuzamosan a massmédia jelentősége egyre fontosabbnak tűnik, s 
így a médiaoktatás a 21. század oktatásnak egyik kulcsterülete lehet a média társadalmi, 
kultúrális és gazdasági jelentősége miatt. Ezért alapvetőnek tekintik, hogy 
 
-  az oktatási rendeletek, előírások a  szükséges mértékben és világosan fogalmazzák 

meg a tárgy helyét a közoktatásban 
-  a rendszeres tanárképzésben tovább nem halogatható a tanárok felkészítése erre a 

feladatra 
-  mivel ma az alaptantervben, de az egyes tantárgyak fejlesztésében sincs olyan 

világosan megjelenő stratégia, amely kezelné az új technikák, elsősorban a 
kommunikációs és médiatechnikák hatását, s hiányoznak a szükséges eszközök is, 
mindezzel a szabályozás lehető legmagasabb szintjén kell foglakozni 

 
Az alaptantervben a médiaoktatás  szerepét és formáját a kifejező művészeteken belül 

és a nyelvi nevelésében mintegy két oldalnyi értelmező szöveg írja le − amely elsősorban a 
massmédia szövegeinek helyes értelmezésére helyezi a hangsúlyt. A tanterv meg is nevez 
néhány javasolható, a tanítást és a tanulás folyamatát fejlesztő tevékenységet: 
 
-  magazinok, hírek és újságok olvasása és megvitatása 
-  rádió és televízióműsorok megtekintése és megvitatása 
-  osztálytermi, iskolai magazinok és újságok készítése 
-  osztálytermi és iskolai rádióprogramok készítése 
-  forgatókönyvek és riportok készítése 
-  fényképek és diafelvételek készítése vizuális narratívák létrehozásának a céljából 
-  számítógépes kiadványszerkesztés 
-  a gyerekeknek szóló televíziós csatornák műsorainak feldolgozása, egyszerű 

videofelvételek készítése 
-  gyerekrovat szerkesztése a helyi újság számára 
-  a reklámok tanulmányozása, és magát az iskolai osztályt hirdető kampány létrehozása 
-  magazinok szerkesztése az iskolába járó diákok más korosztályainak a számára 
 

A skót alaptanterv különös gonddal kezeli az elemi iskolából a középiskolába való 
átlépés időszakát (ahol a tanterv nem éles váltást, hanem két éves átfedő időszakot ír le) 
amelynek a során a médianevelés nyelvi, kommunikációs,  társadalmi és művészeti aspektusát 
külön nevesíti. 
 A skót oktatási rendszer ezekben az években komoly váltásra készül a felső 
középiskolai szakaszban, a tanulók versenyképességének növelése érdekében, a szinte 
egyetemi szinvonalú követelményrendszer bevezetésével. Az ún. “Higher Still Education 
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(“Még Magasabb Szinvonalú Oktatás”) szaknyaga a minőségi film és médiaoktatás 
lehetőségével kecsegtet (Higher Still Média Studies), s a tárgy lobbistái igazán ettől várják a 
médiaoktatás stabilizálódását. Az anyagokat, amelyek 1998 végén még csak kéziratban 
elérhetőek, Rick Instroll, az edinburghi nyári egyetem filmelmélet programjának gazdája írta, 
s a közös tudnivalókon kívül minden tanulónak valamely nyomtatott és egy nem nyomtatott 
médium részletes tanulmányozását írja elő. 
 
 Ugyankkor a skót médiaoktatás résztvevőinek meglepően kevés valós információjuk 
van arról, hogy ténylegesen mi történik az iskolákban. Vélhetően a precíz tantervi 
kidolgozottság ellenére a tárgy még közel sem épült be a közoktatás napi gyakorlatába oly 
mértékben, mint Angliában. 
 

A Scottish Screen saját oktatási segédanyagai közül kiemelkedik az 5-7 éves 
korosztály számára fejlesztett Main Street (Fő utca), a 8-10 éves korosztálynak szóló 
Goodies&Baddies (Jófélék és Rosszfélék) és a 10-14 éveseknek a BFI-el együtt készített 
Timecapsule (Időkabin), amelynek az anyagából a II. mellékletben olvasható néhány rövid 
részlet.  

A Scottish Screen együttműködik az AMES-el (Association for Media Education in 
Scotland, /a Skót Médiaoktatásért Társaság/), amely a médiaoktatás hat alaptémáját 
(nyelv/konstrukció/, narratíva, műfajok, intézmények, közönség, reprezentáció) tárgyaló 
füzetsorozatot kiadta, s egyben a Media Education Journal c. −egészen kitűnő − újság 
kiadója. 
 
 
  
MOMI; National Museum of Photography, Film & Television 
 
 
 A londoni mozgóképmúzeum (a MOMI) és a Nemzeti Fotográfiai, Film és Televízió 
Múzeum szintén készít − ha nem is túl nagy számban − oktatási segédanyagokat, pedagógiai-
módszertani szempontból nem túl igényes kiadványokat. Ennél természetesen fontosabb a 
médiaoktatásban ezeknek a múzeumoknak a “létezése”.   
 
 
 
SFT, GFT − art mozi oktatási programok 
 
 
 Az utóbbi néhány évben a BFI kezdeményezésére több nagyvárosban, összesen 
mintegy harminc meghatározó, többtermes moziban (de nem multiplexben!) létesítettek 
oktatási programszervezői munkakört. A modell lényege, hogy a filmvetítéshez rövid képzési 
program tartozik, amelynek a célja többnyire nem valamely film elemzése, hanem a 
médiaoktatáshoz kötődő probléma megtárgyalása. (Amihez természetesen gyakran egy-egy 
film szolgál kindulópontként). Rendkívül vonzó, hogy a legtöbb program a diákok és a 
tanárok együttes részvételét támogatja. A részvétel − ha nem is ingyenes de rendkívül 
kedvezményes −, hiszen a programot segíti a városi tanács és  több alapítvány is. A Glasgow 
Film Theatre negyedévente megjelenő oktatási hírlevelét pl. − amit az oktatási 
programszervező, Vanessa Paynton szerkeszt (aki a londoni egyetem filmszakán végzett) − 
kb. 300 tanár kapja, és mintegy harminc iskolából jönnek is a programokra. Egy év alatt 
összesen kb. 6000 (!) tanuló vesz részt ezeken a workshopokon, amelyeknek gyakran az 
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iskola a helyszíne. (Mivel a filmipar fejlesztése állami startégia − a cél az, hogy Edinburgh és 
Glasgow egyszer a “film fővárosa” legyen −, ennek az elképzelésnek fontos része a nézők 
nevelése.)  Számos példát mutat a programok jellegére a III. melléklet. 
 
 
 
Vizsgaközpontok 
 
 A területi Vizsgaközpontok által kiadott − a szerzői jog által védett − sillabuszokat is 
joggal tekinthetjük oktatási segédleteknek. Bizonyos értelemben ezek a dokumentumok 
szabályozzák (kétévi periodicitással) a régióba tartozó iskolákban folyó munkát a 
követelmények (és részben a kiemelt témák) meghatározásával. A vizsgázók két szinten 
teljesíthetik a követelményeket − ennek megfelelően kell a sillabusz  anyagából választaniuk.  

A példaként röviden bemutatott Közép-angliai Vizsgaközpont (MEG, Cambridege) 
1999/2000-re kiadott, 16 éves korban teendő önálló (tehát nem az angol tárgyban kötelező 
minimumként oktatott) ún. GCSE média-sillabusza az alábbi három területre ír elő 
követelményeket: 
 
- nyelv és rendszertan   

hogyan épülnek fel a médiaszövegek, a   médiaszövegek 
jelentése, hogyan rendszerezhetjük a szövegeket? 

- producerek és a média közönsége    
ki produkálja a médiaszövegeket, miért készülnek  
a médiaszövegek, a médiaszövegek befogadói 

-üzenet és érték   
miféle elképzelések, helyek, események és emberek − 
vagyis miféle “valóság” jelenik meg a fikciós és a nem 
fikciós médiaszövegekben?) 

 
A vizsga két részből áll (a végső értékelésben 50-50%-os súllyal): 
 
a két és fél óra alatt teljesítendő írásbeli (paper), ahol a kérdések két csoportban 
válaszolandóak meg:  

− az előzetesen nem látott/ismert médiaszöveggel kapcsolatban feltett négy 
kötelező kérdés 

− egy kifejtésre kerülő esszétéma 
 

az értékelés másik része az előzetes kurzusmunkát minősíti (coursework), amelyet 
portfólió (mappa) formájában kell minden tanulónak elkészítenie, a gyakorlati feladatok és az 
esszéformában kifejett anyagok bizonyos szabadon választható kombinációjában  

 
- három gyakorlati feladat /pl.max 5 perces kazetta/ értelmező kommentárokkal /max    
  5-750 szó/ ellátva, vagy 
- két gyakorlati munka és egy esszé, esetleg  
− egy gyakorlati munka és két esszé /1-1500 szó/)  
 
A gyakorlati munkában a jelölt köteles legalább két különböző médiummal dolgozni, 

az egyik feladat esetén lehetőleg csoportmunkában. A Vizsgaközpont ugyanakkor köteles a 
szükséges forrásanyagokról (filmek, videók) gondoskodni, lehetőséget teremtve arra, hogy a 
jeletkezők választhassanak a hangfelvételi ill. szerkesztési, a videofelvételi (lehetőleg 
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editálási, de ez nem követelmény), fényképezési ill kiadványszerkesztésre alkalmas eszközök 
használata közül, egyéni munkájuk során. 
 
 A követelményrendszer a  
 

− tudás és a megértés (a médiaszövegek, intézmények és technikák tipikus 
formáinak és konvencióinak felismerése, leírása és magyarázata) 

-  az elemzés, az interpretáció és az értékelés (a médiaszövegek közönségre és  
gyártóra gyakorolt hatása)  

-  a gyakorlati és produkciós képességek (megválasztott és megszerkesztett saját 
médiaszövegek, kutatási tevékenység és prudukciós munkák előkészítése, 
kreatív és promóciós tevékenység) 

 
mentén méri a diákok eredményét. A pontozásos értékelés az egyes készségek súlyát 

az írásbeli vizsga során max. 15-20-15 ponttal honorálja (vagyis az elemző, interpretációs és 
értékelési készséget “díjazza” a legjobban), míg a kurzusmunka során elkészülő anyagoknál a 
tudást kevésbé (max. 13 pont), a tudatosságot és a kreatív készséget inkább (max. 20 ill. 17 
pont) jutalmazza. A gyakorlati feladatok és esszék tanári értékeléséhez részletes útmutató 
szolgál, egészen odáig, hogy “a tanuló vajon “élvezte-e a feladattal kapcsolatos munkát?” 

A sillabuszban olvasható néhány − a gyakorlati mnukához javasolt feladatot a IV. 
melléklet tartalmaz. A kurzusmunka során alkalmazható esszékérdésekre az alábbi néhány 
példa jellemző: 
 
- Mutasd be, hogyan alakítja ki a suspense hatást Weir, Witness c. filmjének 

nyitójelentében? Milyen műfajba sorolható a film? Fejtsd ki az indokaidat! 
- Írd le néhány zenei CD tasakjának a jellemző tulajdonságait! Hogyan lehetne 

megragadni a stiláris különbségeket közöttük? 
- Gyüjts össze néhány újságcikket, amelyek egy bizonyos politikai eseményt 

tárgyalnak. Hasonlítsd össze a szövegeket néhány érvényes szempont alapján, és 
vizsgáld meg a különbségeket, majd értelmezd az eltérő interpretációk okát! 

- Kutass fel két olyan hirdetést, amelyet a fogyasztóvédelmi főfelügyelőség az elmúlt 
évben kivizsgált valamely bejelentés alapján! Írd le a bejelentés és a döntés indokait, 
fejtsd ki saját véleményedet, és okold is meg azt! 

- Fejtsd ki, hogy Spielberg hogyan mutatja be a nőket és a férfiakat ill. az egyes etnikai 
csoportokat az Indiana Jones és a sötétség temploma c. filmjében! 

- Fejtsd ki és mutasd is be, hogy egy jól ismert együttest hogyan ábrázol a média! 
(újságcikkek, zenei videók, reklámanyagok, tvműsorok alapján) 

 
 A pontozásos értékelés 8 fokú skálán (A-G) méri a teljesítményt – külön pontozva a 
tudást és a megértést, az elemzési-interpretációs és értékelési ill. a gyakorlati-kreativ 
készséget. Vagyis az esszét és a gyakorlati feladatokat külön értékelik e hármas 
szempontrendszer szerint. A sillabuszban a nyolc értékelési fokozat kritériumait világosan 
elkülöníthető formában írják körül. Az esszé esetében például a max. 20 ponttal értékelhető 
elemzési, interpretációs és értelmezési készség 12-15 ponttal jutalmazható, amennyiben a 
tanuló: 

A feladat valamennyi fő elemét elemezte; elfogadhatóan értelmezte a szövegek 
jelentését; tiszta értelmezést adott a viszgált szövegek eltérő hatásmechanizmusáról; 
érvényes-adekvát módon hasonlította össze a szóbanforgó szövegeket; érvényes 
példákkal és világos érveléssel támasztotta alá állításainak az indokait 
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Ugyankkor a 18-20 pontos maximumhoz “gondolatgazdag” elemzést, “intuitív” interpretációt, 
“megfontolt és koherens” érvelést vár el az értékelő, míg a 6-7 ponttal értékelendő gyenge 
szinthez egy-két szakkifejezés ill. a tárgyalt médiaszövegek létrehozásának alapismeretét, 
másfelől esetleges kategorizációs “vár el” a követelményrendszer. 
 A gyakorlati feladatok értékelésében elsősorban a műfaji és technológiai konvenciók 
ismeretét, ill. a személyes és önálló kifejezési készséget figyeli a pontozás, és a mappa 
egészének megjelenési módja és nyelvtani szabatossága szintén pontozandó. 
 
 
  
 
kutatási háttér 
 
  
 A médiaoktatás kutatási háttéréül szolgáló egyetemi közeg két fontos pontja a 
University of Southampton  Médiaoktatási Központja és a London University Pedagógiai 
Tanszéke. 
 
 
Media Education Center − University of Southampton   
 
 A MEC a médiaoktatás információs forrásaként, képzési helyként és 
kutatóközpontként funkcionál. Kutatási programjának az elmúlt években különösen fontos 
része a médiaoktatás területén végzett nemzetközi összehasonlító vizsgálat. Andrew Hart, a 
team vezetője 1998-ban publikálta könyvét az első szakasz eredményeiről, amely az 
angolszász országok médiaoktatási gyakorlatát és tapasztalatit összegzi.  
A kutatás egyik fontos megállapítása az volt, hogy a médiaoktatás gyakorlata túl erősen 
kötődik a tanároknak a médiával kapcsolatban kialakított szubjektív véleményéhez. Másrészt 
világossá tette, hogy a médiaoktatás szinvonala erősen függ attól is, hogy miképpen ismeri el 
és miképpen válaszol az iskola a tanulók létező-valóságos kultúrális közegének változásaira. 
A médiát oktató tanárok gyakran “pionírnak” tartják magukat, és ez különösen érthető, ha 
figyelembe vesszük, hogy az általános tapasztalat szerint a tantestület és a menedzsment 
támogatása nélkül a médiatanárok hamar elbizonytalanodnak, sőt el is szigetelődhetnek. A 
kutatás tanusága, hogy kevés tanárnak van formális − akár csak továbbképzési formában 
megszerzett − képzettsége (a tárggyal foglakozók kevesebb mint negyede vett rész 
tréningeken, s ezek a tréningek sem épültek be az alapképzésbe).  

Dr. Hart kutatása, amely viszonylag kedvező képet rögzít Nyugat-Ausztáliában, 
Ontario államban és Dél-Afrikában, azt mutatja, hogy “nincs pozitív korreláció a 
kommunikációs technológiák terjedése ill. a kibocsájtott szövegek mennyisége, ill azok 
megértése, működésének értelmezése között… Az Egyesült Államokban éppenséggel mintha 
ennek az összefüggésnek az ellenkezőjére lenne példa, hiszen az USA a médiaszövegek 
legnagyobb forrása, ugyanakkor a vizsgált országok között éppen ott a legkevésbé fejlett a 
médiaüzenetek tudatosítása. Tény, hogy a legtöbb államban nincs formálisan kötelező 
médiaoktatás.”  

A MEC vizsgálata azt mutatja, hogy bár mindenütt viták folytak és folynak a 
médiaoktatás óratervi-tantárgyi elrendezéséről, arra van a legkevesebb bizonyíték, hogy a 
kereszttantervi modell működőképes lenne. Ellenkezőleg: egyre súlytalanabbá és 
technicizáltabbá válik. A legtöbb angolszász országban a médiaoktatás inkább az anyanyelvi 
oktatás közegében stabilizálódott és fejlődött.  
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A University of Southampton Media Education Center a következő években az 
európai országok médiaoktatási gyakorlatát vizsgáló nemzetközi kutatást indít, amelyben 
együttműködést javasol, hogy a magyarországi tapasztalatok is minnél árnyaltabban 
jelenjenek meg a vizsgálatban. 
 

A médiaoktatás céljaiban Dr. Hart megfigyelése szerint három eltérő minta, 
általánosabb szellemi paradigma figyelhető meg a harmincas évek óta (zárójelben az irányzat 
fő képviselői): 
 
- védőoltásként használni kívánt ill. a nem kívánt kulturális befolyásolás elleni 

védekezésre felkészítő szemlélet  
(Leavis és Thompson, 1933), amely a médiával szemben a kulturális örökség 
védelmére helyezi a hangsúlyt, konzervatív karakterű, jellegzetesen defenzív 
stratégia 

-  a megkülönböztetés elvére építő ill. a tömegkultúra tényét elfogadó szemlélet  
(Hall és Whannel, 1964), amely az egyes médiumok és szövegformák 
megkülönböztetését, a választás lehetőségét előnyben részesítő, a személyiség  
fejlődését szorgalmazó, jellegzetesen humanista liberális modell 

- a kritikai megközelítésre, a jelelméletre és a reprezentációvizsgálatra építő szemlélet  
(Masterman, 1985), amely az ideológia, a hatalom és a politika médiabeli 
megjelenítésére fókuszál, előnyben részesítve a kulturális elemzést szolgáló 
megközelítést −, eképpen inkább baloldali, ellenzéki vagy hatalomellenes 
modellnek tekinthető 

 
A kutatás azt mutatta, hogy a médiaoktatás eltérő gyakorlatában ezek a paradigmák 

váltják egymást ill. kombinálódnak egymással − nem kis mértékben a tanár életkorától függő 
módon.  
 

A MEC kurzuskínálata − amely erősen pedagógia/módszertan orientációjú − két 
jellegzetes csoportban kínál továbbképző tréningeket: a Bevezetés a médiaoktatásba c. 
kurzusok kiemelten a szövegelemzéssel, az osztálytermi gyakorlattal és a tantervfejlesztési 
stratégiákkal foglakoznak, míg a Médiaoktatás kutatása c. tréningek főként a tanárok 
önreflexív-reflexív képességeit fejlesztik a médiakultúra ill. a fiatalok kultúrájának ill. a 
tanítás szemléleti kérdéseinek a tárgyalásával. Az Open University kreditrendszere szerint 
minősített, ill. a távoktatás módszereivel kombinált 60-240 órás kurzusok költsége mintegy 
220 e Ft. (Ebből a személyes részvétel standard módon 60 óra) 
 
 
London University 
 
 

A London University Pedagógiai Tanszékén dolgozó David Buckingham számos 
könyvet jelentetett meg – elsősorban a gyerekek ill a fiatalok körében végzett 
befogadásviszgálatok eredményeiről. Dr. Buckingham a pedagógia tanszék elmúlt 
évtizedének a tapasztalataból kindulva ma – némileg szkeptikusan – úgy látja, hogy  “aki 
tanulná az egyetemen, az nem akarja tanítani a suliban” (mármint a médiatudományokat). 
Részben azért, mert a média kurzusokon megszerzett diploma jól hasznosítható a sokkal 
jobban fizető és nagyobb karrierlehetőségekkel kecsegtető kommunikációiparban, másrészt 
azért sem, mert a médiaoktatás nem önálló iskolai tantárgy. Ez az oka annak, hogy az elmúlt 
tíz év során csupán 3-400 médiatanárt képeztek ki a tanszéken. A képzés sajnos egyszerre “to 
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academic, and no academic”, vagyis furcsa módon túl akadémikus ahhoz, hogy jól felkészítse 
a hallgatókat a gyakorlati médiaoktatásra, másrészt viszont a médiaelmélet újdonsága miatt 
nem tűnik eléggé szabatosnak −, túl sok a feltételezés, a tudományosan kevéssé alátámasztott 
állítás.  
  
 
 
 
iskolai tapasztalatok 
 
 Az iskolában szerzett benyomások egy része −  noha nem tartozik szorosan a 
médiaoktatáshoz −  mégsem függetleníthető attól. Az a tény, hogy a tanári az angol iskolában 
kényelmes ülőalkalmatosságokkal berendezett, lényegében üres tér, amely csak tea és 
kávévételezésre és beszélgetésre szolgál; az a tény, hogy a tantermek falait vonzó 
tarkabarkaságban feladatokkal, gyerekmunkákkal, instrukciókkal, rajzokkal, építészeti 
modellekkel, fű-fa-virággal tapétázzák ki és nem a periódusos táblázat és a nemzet nagyjai 
porosodnak ott évtizedekeig; az a tény, hogy az órák kilenckor kezdődnek és sok iskolában 
nincs csengetés −, bizonyára mind-mind hozzájárul ahhoz a nehezen megfogalmazható 
érzetbéli különbséghez, amely végül is azt üzeni, hogy a tanteremben nem egymásnak feszülő 
elcsigázott felnőtt és fiatal harcosok várják a mérkőzés végét…  
 
 
 
Eszközök 
 
 A brit iskola − legalább is ami a médiaoktatást illeti −, a látszat szerint nincs sokkal 
jobban felszerelve, mint a magyar. A médiaórákra mindenütt ugyanazon az egyenállványon 
tologatják a tv-videoböhöncöket, a tanárok fénymásolt feladatlapokat osztogatnak, és az 
iskolának egy-két elnyűtt vhs kamerája van, jó esetben. Angliában összesen két olyan 
középiskola van, amelyik komoly eszközparkkal van kistafírozva − a művészeti oktatás 
fejlesztésére kiírt kormányzati projekt győzteseként kaptak néhány éve mintegy 20 millió 
forintot eszközberuházásra (amelynek döntő részét természetesen képszerkesztésre alkalmas 
hardverre fordították).  
 
 
 
Tanárok 
 
 Szó volt már róla, mégis újra és újra mondjuk ki: az iskolában dolgozó médiatanárokat 
nem készítették fel az egyetemen erre a feladatra, a gazdag továbbképzési kínálattal pedig 
financiális okoból nem igazán tudnak élni. A szakmai szinvonal mégis elfogadható, olykor 
kifejezetten irigylésre méltó. A rejtély egyik magyarázata az a rendkívül bőséges és konkrét 
taneszközkínálat és a pontosan artikulált vizsgakövetelmény-rendszer, amelynek néhány 
elemét bemutattuk. A másik tényező azonban az angol iskolában működő ún. department-
rendszer, amely távolról ugyan hasonlít a nálunk honos tantárgyi munkaközösségekre, de 
valójában közelebb van egy tanszéki teamhez, amelyiknek vezetője, munkarendje, 
szakkönyvtára és főként élő, lélegző önálló közege van.  

A médiaoktatással foglalkozó angol tanárok ugyanis sok esetben valós szakmai 
támasztékot jelentenek egymásnak. Rendszeresen konzultálnak, olykor egymás óráin 
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hospitálva, délutáni minikonferenciákatt tartva és közös médiaeseményeket szervezve. És 
néhány év alatt azért legalább egy rövid szakmai továbbképzésre mindenki eljut… 
 Mindez értelemszerűen nem pótolhatja a rendszeres, több éven át tartó egyetemi 
felkészülést, de azt mutatja, hogy a médiaoktatás − szükségképpen hosszú ideig tartó − 
bevezető időszakában az angolok megtalálták az esélyt a terület közoktatási stabilizációjára.  
 
 
 
Órák 
 
 Ülünk a Heampstead School egyik osztályában. A tanárnő a három hét múlva 
esedékes gyakorlati feladatot osztja ki. A társaság doku-soap-ot fog készíteni, legalábbis 
papíron −, tán előzetest is. A szappan helyszíne a suli, szereplői a diákok lesznek. Meg is 
néznek egyet, hogy világos legyen a feladat.  
 Ülünk a Parkside Community College egyik osztályában. A monitoron a Blade 
Runner (Szárnyas fejvadász) egyik jelenete pereg −, dialógus nélküli nyomasztó képsorok. Az 
osztálynak húsz perce van a képsor stiláris üzenetének felfejtésére. Gyönyörüségünkre az 
egyszerűen megfogalmazott és konkrét kérdésekre mindent a gyerekek mondanak ki. 
Elképesztően gazdaságosan használja fel  John tanár úr az időt, pezseg a levegő, sistereg a 
tábla.  
 Ülünk a Lasswade High School egyik osztályában. Minden asztal körül négy diák. 
Rövid filmrészleteket néznek videón, s a látottakkal kapcsolatos munkalapokat írásban és 
azonnal kitöltik. Kérdéseik vannak, a tanár csakis a felmerülő problémákkal foglalkozik.  
 Újra a Haempstead Schooloban ülünk, most a kicsiknél (12 évesek). A téma az 
újságok első lapjának a kompozíciója. Az óra végére a gyerekek headline főcímet és 
képaláírást készítenek egy rejtélyes esetről, amikor egy londoni osztálynak a hétvégi iskolai 
buli után nyoma veszett… 
 Ülünk Liz Gordon irodájában. Liz egy edinburghi kertvárosi általános iskola 
igazgatónője, aki úgy látja, hogy a médiaoktatásnak kulcspozícióba kell kerülnie a tanmeneten 
belül. Ehhez évente az iskolai büdzsé két ezrelékének megfelelő plussz fejlesztési   forrásra 
van szükéség. “Nem a pénzen múlik − higgyétek el” − mondja. Szerveztünk tavaly egy óriási 
“zsáner-partyt”, ahol például Drakula találkozott John Wyne-al.  A gyerekek persze imádták, 
és akkor a szülők és más iskolákból meghívott kollegák is hamar megértették, hogy milyen 
fontos dologról van szó”.  
 Ülünk Linda Moxonnal a Newfield Schoolban. Késő délután, diákok már nincsenek. 
Vajon milyen lehet itt az óra? Linda benyom a videóba egy bűnügyi sorozatot, és élesben 
kérdez. Mi vagyunk ott, hát tőlünk. És milyen jól kérdez! Vezető angol tanár. Hat éve kezdték 
a médiaoktatást, egymást gyúrják a kollegákkal. Itt a gyerekek harmada már a médiát 
választja az alapvizsga után a felkínált kilenc tantárgyból.    
 
 
itthonról nézve: 
 
 Vajon milyen haszon származhat a hazai mozgókép-és médiaoktatás számára az angol 
tapasztalatok feldolgozásából? 
 
− a tanügyi rendeletek közeli módosításának időszakában talán az oktatásirányítás 

számára sem érdektelen a médiaoktatás jelentőségének, valós iskolai megjelenési 
formáinak, széleskörű nemzetközi fejlődésének a figyelemmel kísérése 
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− talán azt is el lehet kerülni, hogy a rendszeres tanárképzés hiánya miatt, hosszabb 
távon szakmailag bizonytalan tanári kompetenciára alapozódjék a mozgókép-és 
médiaoktatás 

− mivel a médiaoktatás nyelvtani ill. szövegközpontú hazai modellje jól harmonizálható 
a társadalom mediális reprezentációjára fókuszáló külhoni curriculáris modellekkel −, 
van némi esély arra, hogy a  magyar mozgókép-és médiaoktatás rövidesen nemzetközi 
szinten is a centrumba kerüljön 

− számos gyakorlat, mérési és vizsgamódszer könnyen adaptálható, frissítve és 
szélesítve a fejlesztők körét 

 
Ez a beszámoló nem térhet ki mindarra a számos javaslatra (fordítások, iskolai 

kooperációk, közös kutatások) amelyekkel  magyar mozgóképoktatás tárgyszerűen is 
profitálhat az angolszász gyakorlatból.  
 
 
 
a legfontosabb üzenet 
 

“Mi nem áldozunk fel az angol óráinkból semmit, amikor médiát tanítunk. Mi 
nyelvtanárok vagyunk, az angol nyelv és irodalom tanárai. Az a dolgunk, hogy megtanítsuk a 
diákot azon a nyelven, ahogy beszélnek hozzájuk.  Tehát angolul és ugyanakkor a film és 
média nyelvén. Ma az óráink egynegyedét fordítjuk a médiára. Kevés. Holnap többet fogunk 
rá szánni.”  

Helen Sozou, a Heampstead School vezető angol tanára, 1998. október 20.  
(válasz teázás közben magyar vendégeknek) 

 
 

 
 
 
 

Budapest, 1999. január 10.    
Hartai László   
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1. MELLÉKLET 
  
 

“Ebben a részben azt fogjuk megtanulni, hogyan határozható meg egy könyv vagy egy film műfaja. 
Számos nyomravezető jelzés segít ebben: nemcsak maga a mű, de mindaz a reklámanyag és marketing-
tevékenység ami a termék(!)et körülveszi. A legjobb kiindulópont mindehhez a filmplakát. 

 
 

Az első lépés A filmplakát és a (könyv)fül 
 

A film plakátja feltűnik a magazinokban és újságokban is, nemcsak a moziban. Ez az egyik 
leghatásosabb módja annak, hogy a potenciális néző tudjon a film létezéséről, és eldönthesse, hogy 
megnézi-e azt vagy sem. Ezért a filmtársaságok sok időt és energiát fordítanak arra, hogy a plakát a 
lehető legtöbb embert szólítsa meg.  

Az egyik esély a nézőközönség elcsábítására a film műfajának a sugallata. A néző már a plakát 
alapján sejti, hogy miféle történet és miféle esemény várja őt a moziban. Ezért a filmplakát majdnem 
minden esetben jól jelzi a szóbanforgó film műfaját. 

Ragasszatok fel egy filmreklámot egy nagyobb papírra, és vallassátok a látványt! Vajon mit 
próbál elmondani a plakát filmről? Miféle módokon tájékozat a plakát a film műfajáról? Nézzetek utána 
a kiválasztott plakáton a következőknek: 

 
cím 

szlogen 
rendező (vajon ismert ő valamilyen filmtípus mestereként?) 

amit a kritikusok mondanak… 
az illusztrációs anyag stílusa (pl. ódivatú, exotikus, naprakész, stb.) 
sztárok (vajon jellemző lehet-e a kiválasztott rész az egész filmre?) 

képek (mi a leglényegesebb képi eleme a plakátnak?) 
elrendezés-garfikai tördelés 

szinvilág (ff., kékre szűrt, stb.) 
 

Mindennek az alapján a csoport hozzon döntést el a film műfajáról. Ismertessétek az 
eredményt az egész osztállyal, kifejtve hogy a plakát különböző elemei miképpen irányították a 
következtetéseket.  
Miután az összes csoportot meghalgattátok, töltsétek ki a következő táblázatot. Kezdjétek a saját 
plakátotokkal. Jelezzétek ahol nem értettetek egyet a többiek véleményével! 

 
 A film címe   A film műfaja   A plakát jelzései 
 

Megismételhetitek mindezt könyvborítóval is.  
 
 

 
A második lépés: a szövegek rendszerezése 
 

Igen gyakori, hogy azokon a helyeken, ahol a filmmel vagy a könyvekkel találkozunk – vagyis 
a moziban, a videotékában vagy a könyvesboltban – éppen a műfajiság elve alapján rendszerezik a 
műveket. A tulajdonos  egyes műfaji csoportokba sorolja a filmeket és a könyveket, s eképpen kalauzol 
a szövegek között.  

 
 Keressétek fel a helyi könyvesboltot és a videotékát! Jegyezzétek fel az alábbiakat: 
 

− hogyan rendszerezik a filmeket és a könyveket? 
− milyen műfaji megnevezéseket használnak? 



19 
 

− van-e olyan műfaj, amelyet ismeresz, de nem találtál meg a boltban? 
− találtok-e olyan műfajokat, amelyekre nem gondoltatok? 
− Találtok-e olyan műfaji megnevezéséeket a könyvesboltban amivel nem találkoztatok a tékában? 

(és megfordítva?) 
 

Megkérdezhetnétek a tulajdonost, hogy vajon miért rendszerezte éppen így a műveket? A saját 
hasznát szolgálja ez az elrendezés, vagy a vásárlókét? Amennyiben a vásárlókét, úgy miért döntött 
éppen így? Vajon hol vannak azok a könyvek és filmek, amelyeket nem sorolt be a tulajdonos valamely 
műfajba -, esetleg egy általános kollekciót alkotnak ezek a művek? Vegyetek szemügyre néhány művet! 
Vajon miről szólhatnak? El tudjátok mondani a borító alapján? 

Vajon a helyi mozi is a “műfajok földje”? Miféle filmeket mutatnak ott be? A környéken található 
mozik különböző filmtípusok bemutatására szakosodtak? Mit gondoltok, hogyan különböztetheti meg a 
közönség az egyes mozikat?   

A következő hetekben kísérjétek figyelemmel egy kiválasztott mozi műsorát! Készítsetek listát az 
ott bemutatásra kerülő filmekről. Mit üzen ez a lista? (ezekrea kérdésekre még visszatérünk a közönség 
témakör tanumányozásánál) 

 
 

 
A harmadik lépés: a történet 
 

Minden, a filmeken látható és a könyvekben olvasható történet csupán korlátozott számú 
elbeszélő motívumot tartalmaz. Ezek használata alapozza meg a közönség számára a szöveg műfaját. 
Ezeknek az elemeknek a többsége a következő – lényegre törő, a filmre és az írott szövegekre egyaránt 
alkalmazható – kategóriákba sorolható: 

 
 A/ tipikus a cselekmény, jellegzetesek a bonyodalmak G/ tipikus az időrend használata  

B/ tipikusak a helyzetek, a történet jellemző részletei  H/ a helyszínek tipikus térbeli 
 elrendezése 
 C/ tipikusak a szerepek, jellemzőek a karakterek   I/  tipikusak a tárgyak és az eszközök    
 D/ tipikus a testbeszéd, az arcjáték és a gesztusok   J/  tipikus az elbeszélői stílus (pl. a 
 megvilágítás) 
 E/ tipikusak a viseletek      K/ tipikus nyitójelenetek alkalmazása 
 F/ tipikusak a dialógusok      L/ tipikus zárójelenetek alkalmazása 
 

Ezeknek a jellegzetes kategóriáknak a kombinációival épithetőek fel azok a történetsémák, 
amelyek a felismerhető műfajokat eredményezik. A tanárotok egy sor filmkezdést mutat majd be 
nektek. Mozibajáró nézőként bizonyára otthonosan mozogtok a felbukkanó műfajok világában. Mielőtt 
megnéznétek a filmet, megtudhatjátok a film címét, a szereplő szinészek nevét és a film műfaját. Építve 
arra az általános tudásra, amellyel a műfajok tekintetében rendelkeztek −, töltéstek ki az alábbi 
Általános Előrejelzési Táblázatot! Vagyis képzeljetek el néhány egyszerű műfaji változatot a filmmel 
kapcsolatos döntő kérdésekben. (Például éppen a nyitójeleneteket, ha ismeritek a címet, a szinészeket és 
a műfajt…) 

 
 

Általános Előrejelzési Táblázat I. 
 
Sztárok……….…….. Cím:……………   Elkészítés éve:…………………. 
      Rendező:………………………. 
      Gyártó:………………………… 
 
   várható helyszínek 

 
   várható nyitó jelenetek 
    

     várható karakterek  műfaj =   
 

     várható záró jelenetek 
 
     várható cselekménymenetek 
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  A táblázat feltehetően számos változatot tartalmaz, mivel az, hogy egy film valamely 
műfajba sorolható semmiképpen sem jelenti azt, hogy a műfaj minden filmje egyforma lenne. Minden 
műfaj széles választékot, és a választék széleskörű kombinációját jelenti.  
  Miután megnéztétek a filmet, töltsétek ki a második, ún. Műfaj nyilvántartási 
táblázatot. Ez azt jelenti, hogy a film alapján részleteiben is megvizsgáljátok a műfajt, és a helyesen 
felismert jellegzetességeket feljegyzitek. 
 
 

 Műfaj nyilvántartási táblázat 
 

 
   cselekmény    helyzetek 
 
 stílus         karakterek 
 
 elrendezés        testbeszéd 

cím= 
 időrend         öltözet 
 
 nyitó jelenetek        jellemző 
beszédfordulatok 
 

záró jelenetek 
 
  Hasonlítsátok össze és vitassátok meg az osztállyal a két táblázatot!    
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II. MELLÉKLET 
 
 

Az Időkabin oktatási csomag forrásanyagként 20 perces, három rövid műsorból álló videoanyagot, a 
Daily Record c. újság 1950-ből való egyik számát, hat fényképet továbbá egy moziplakátot tartalmaz az ötvenes 
évekből. A feldolgozást a mintegy 70 oldalas, a tanárok számára készített jegyzetekkel és a diákoknak 
sokszorosítható feladatlapokkal kombinált füzet segíti, amely minden részletében folyamatosan teremti meg a 
direkt kapcsolatot a játékos gyakorlatok és a taxonomikus tananyag között. Az Időkabin, amelynek alapanyaga a 
Megtaláljuk az időkapszulát! c. fejezet, hat hétre szóló programot ad, míg az ehhez csatlakozó rövid modulok 
(Mi megy a tv-ben?; Gyerünk Képországba; Személyiségek; Múlt, Jelen és Jövő) további 4-6 órában segítik a 
tananyag kifejtését. Találjuk meg az időkapszulát! − olvasható a füzet elején  − ösztönözve a diákokat arra, hogy 
hasonlítsák össze az archív anyagokat a mai médiaszövegekkel.  

 
Az alapfeladat értelmében olyan történeteket kell majd elmondani, amelyek egy időkapszula 

felfedezését mesélik el. Az egyik csoportnak képregény formában, a másiknak újsághír formájában, a 
harmadiknak valamilyen vizuális elbeszélés formájában, másoknak rádiójáték-formában kell ezt megfogalmazni, 
majd az osztálynak előadni. A produkciót magnóval rögzitik ill. olvasható/nyomatott változatban is rögzítik.  A 
diákok munkáját több feladatlap “irányítja”, ám a feladatlap kiosztása előtt a csoportok mindig beszélgetnek: 

 
Mit tartalmaz a doboz? Miért temeték be az időkapszulát annakidején? Mikor is történt mindez? Ki 
temette be az időkapszulát? Miről tájékozatatnak a dobozban található dolgok? Hát a levelek? 
 

az első munkalap: Az időkabin tervezése  
 

Úgy látszik, mintha az időkapszulának valamiféle “dolgokat” kellene tartalmaznia! Ameddig arra 
várunk, hogy közösen kitaláljuk miféléket, addig is írj le néhány ötletet, hogy te mit tennél a kabinba! 
Azt is rögzítsd, hogy miért éppen azokat?!)  
Miféle tárgyak mesélnének a mai életünkről? Miért éppen azok? 

 
Legközelebb ilyesféle kérdéseket vitat meg a csoport:  
 

Miért rejtették el az időkapszulát? Hogy fogják az üzenetet elolvasni? Miféle üzenetről van szó? 
Hogyan készítették: képekel vagy szavakkal esetleg mindkettővel? Melyik a hatásosabb, a kép  vagy a 
szó? 
Talán érdemes a dobozba kerülő tárgyakat két csoportra osztani, a személyes és az informálni kívánó 
anyagokra…, majd jön a feladatlap  

 
Az időkapszula betemetése  
 

Vajon hol volna a legjobb hely a te időkapszulád betemetésének az iskolában? Készíts egyszerű 
térképet amelyik bemutatja a titkos helyet!  
Tervezz egy cetlire üzenetet, amelyik a majdani felfedezőkkel tudatja, hogy te ki voltál, és mi is az, 
amit meg kell találjanak. 

 
A továbbiakban A történet szereplőiről kell gondolkozni (Melyik szereplőt kedveled a leginkább? 

Hogyan kellene kinézniük? Készíts néhány rajzot róluk! Írj néhány modatot a személyiségükről is − mit 
szeretnek csinálni, szeretnéd-e, hogy a kiválasztott figura a barátod legyen? Miért?), majd Képregény-
történetben, Újság-történetben, Rádiós interjúben adnak formát a tanulók az elképzeléseikről. (Tervezz rádiós 
interjút Moirával, Cheryllel és Richárddal, ahogy ők felidézik, hogyan találták meg az  időkapszulát. Tartsd 
mindig szem előtt, hogy kiderüljön: ki, mit,hol és mikor? Gondold el azt is, hogy miféle hanghatásokkal fogsz 
dolgozni (külső zajok, stb.) 
Az Előkészítéshez: az ötvenes évek muzsikája érzékelteti azt az időszakot, amikor az időkapszulát készítették, és 
sokat segíthet az interjúhoz. Találd ki, mifélét használál!) 
 
 A csoport feldolgozza a történet egy, a segédletben olvasható változatát is. 
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III. MELLÉKLET 
 
Részletek a GFT 1998 október-decemberi kínálatából: 
 
− Jelentkezés az “Inspiration of Word” nemzetközi filmfesztiválon való részvételre, amelynek a GFT ad 

helyet 
− Animációs Műhely (max. 33 diák részére, a jelentkezők iskolájában!) 
− Mozitúra és Animációs Műhely (a gépháztól a világításig) 
− Drámapedagógiai tréning (demonstráció a film és video felhasználásáról a drámapedagógiában) 
− “Gőzműhely” (Vita és azzal párhuzamosan gyakorlati munka a Gőz c. film részleteinek felhasználásával, a 

kortárs skót szinház társadalmi, politikai és a nemiséggel kapcsolatos problémáinak felvetésére) 
− A Nagy és Barátságos Óriás Esete (vita az ismert Roald Dahl novella rajzfilm-adaptációjáról a szerzőkkel) 
− Bevezetés a forgatókönyvírás rejtelmeibe (max. 35 diák, a jelentkezők iskolájában; a cél, hogy a jelentkezők 

tapsztalatot szerezzenek abban, ahogy a szavak bizonyos fokig előre kifejezhetik a képi forma 
érzékenységét) 

− Diákmunkák igazi vásznon (diákfilmek bemutató a moziban) 
− A filmkritika esete (max 60 diák részére, vita és beszélgetés a vezető skót magazinok és újságok 

kritikusanak részvételével) 
− Madame Dubtfire − a könyvoldaltól a képernyőig (max 40 fő részére, az Olvasás Nemzeti Évéhez 

kapcsolódó programként Anne Fine könyvének és a belőle készített filmnek az összevetése)  
− Bevezetés a horror műfajába (max 35 diák részére, a jelentkezők iskolájában; a vitára építő diskurzus során 

a gyerekenek lehetősége nyílik saját dermesztő horrorfigurák elkészítésére, amelyek a Goosebumps 
sorozatban leselkedhetnének) 

− Találjunk Ki Egy Jó Történetet Műhely (max. 35 diák számára, a jelentkezők saját iskolájában) 
− Jócskák és Rosszacskák Műhely (előző napi közös GFT vetítést követően, amelyen egy klasszikus Roald 

Dahl adaptáció látható, az iskolában a karakterek feldolgozása során mindenki kialakíthatja saját jócska 
vagy rosszacska figuráját) 

− A marketingmunka mesterfoka (Julia Short a Polygram marketingosztályának vezetőjének előadása, 
amelynek során bemutatja a Trainspotting sikeres marketingjét. Diák filmelőzetesek és filmplakátok vitája) 

− A filmek besorolása (max 40 hallgató számára Mike Meaghan a British Board of Film Clasification tagja 
mutatja be, hogyan sorolják be a műveket a megfelelő korhatár kategóriákba 

− Televíziós Műfajok (bevezetés a kortárs televíziós műsortípusok világába, konvenciók és a nézői elvárás) 
− A tolakodó újságírás (A műhelymunka során aktuális cikkek segíségével megkiséreljük körülírni a feltáró 

újságírás fogalmát, miközben arra keressük a választ, hogy mennyiben szükségszerű a közönság 
érdeklődésének a kiszolgálása? Miéppen befolyásolja az újság piacképességét mindez?) 

− A nők reprezentácója a médiában (hirdetések és televíziós filmrészletek közös elemzésével arra keressük a 
választ, hogy miféle nőtípust jelenít meg és mifélét nem ábrázol a média?) 

− A háború erkölcse (beszélgetés különféle vetített anyagok segítségével a háború és az erkölcs kapcsán az 
élet sérthetetlenségéről, az Amnesty International és az Armed Forces egy-egy tagjának részvételével.) 

− Táncolj Lexi, táncolj! (Vita egy rövidfilm kapcsán, amely egy fiatal lányt követ, akinek egyetlen álma az, 
hogy táncos legyen, ám közben elvész az esély az anya és a feleség szerepére.) 

− Amikor én 21 éves voltam − a hajléktalanság (vita a hajléktalanságról a Shelter alapítvány képviselőjének 
részvételével, egy 21 éves glasgowi hajléktalan filmvallomása kapcsán) 
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IV. MELLÉKLET 
 
Zene 

• újságreklám (A4-es méretben) egy régebben ismert, de az utóbbi időben nem aktív zenekar újra  
   bevezetéséhez  
• bemutató (mintegy 60 másodperces) egy banda új videoklipjéhez 
• promóciós rádióanyag (60 sec) egy új zenei adó bevezetéséhez 

Reklám 
 • egy magazincíkk (szöveg és kép), amely azt mutatja be, hogy a televíziós hirdetésésekben miféle  

   módon jelenítik meg az állatokat 
• egy poszter makettje egy olyan ügyfél számára, akinek a kormány egészségügyi kampányát kell  
   felépítenie 
• forgatókönyv, amelyet egy tvcsatorna rendelt meg az új esti bűnügyi tvprogram logójának és   
  előzetesének elkészítéséhez 

Mozi 
 • újságcikk egy új moziláncról 
 • egy szokatlan – egyedi műfajú film nyitó jelenetének a forgatókönyve  
 • egy olyan új film előzetesének forgatókönyve, amelyet bizonyos életkori határ alatt nem mutathatnak  

   be a mozik 
Televízió 

• egy jelenet, amelyben egy rokkant szereplőt vezetnek be egy futó és sikeres gyerekeknek szóló       
   szappanoperába 
• főcímjelenet egy új búűnügyi sorozat számára: treatment vagy képes forgatókönyv 
• kivonatok egy televíziós hírműsorból (értelmező kommentárokkal) 

Rádió 
 • promóciós kampány megtervezése egy új rádiócsatorna számára (plakát, újságcikk és treatment; 
három  

  gyakorlati feladat egyben) 
• a legizgalmasabb jelenet kidolgozása (ahol a soroaztot abbahagyják) 
• egy filmes tárgyú magazin (öt percben) 

Sajtó 
 • egy oldal  megtervezése egy új tvprogramm-magazinból 
 • egy bulvárlapban megjelent hirdetés átformálása egy elegáns magazin számáa 
 • egy − az angol piacon már megjelent − klasszikus regény címlapjának áttervezése az európai ill. az  

   amerikai piacra 
Multimédia és digitális kiadványok 
 • animált logó tervezése egy új, műholdon közvetítő tv csatorna számára 
 • egy új videotéka-hálózat web-lapjának megtervezése 
 • egy foto-sztori jelenet (szöveggel és hanggal) valamelyik tinédzserek által kedvelt weblapra 
 
 
 

  
 
 

 
 


