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IRÁNYZATOK A MÉDIAOKTATÁSBAN 
avagy egy nemzetközi médiaoktatási konferencia tapasztalatai 

 
 
Május 12-17, Toronto, Summit 2000 nemzetközi médiaoktatási konferencia: 1400 résztvevő, 55 
országból. Magyarországról ketten is eljöhettünk, igy van arra némi esélyünk, hogy a bőséges 
programkínálat ötödén esetleg részt tudjunk venni. A konferencia koncepciója: találkozási 
lehetőség biztosítása a hivatásos médiaoktatók és a médiaipar hivatásos képviselői között. Mivel a 
médiaipar ezúttal főként a gyerekprogramok forgalmazóit, a „Children-televíziók” képviselőit 
jelenti, ez a vonulat csak impresszionisztikusan és „privátim” kelti fel az érdeklődésünket −, 
tekintve hogy a hazai mozgókép/médiaoktatás egyelőre még nem koncentrál a 4-10 éves 
korosztályra. A program három szálon fut. Az első az „Academic” − a kutatási-tudományos 
eredmények bemutatása −, öt nap alatt összesen 60 előadás. Ízelítőül néhány téma. 
 
ACADEMIC: 

- Foglakozzunk a filmmel −, avagy a kardfogú tigris esete a tantervvel (az angol 
médiaoktatás radikális félfordulata a filmműveltség jegyében) 

- Az orosz tinédzserek és a képernyős erőszak (beszámoló egy vizsgálatról, 
amelyet 16-17 éves középiskolások körében végeztek) 

- Az „Edutainment” jegyében: A PLAN rádiós projektje Nyugat-Afrikában 
(gyerekjogok, gyerekműsorok, gyerekekkel-gyerekeknek) 

- A médiaműveltéség és a kultúra kommercializálódása (kísérlet a médiaműveltség 
fogalmának újradefiniálására az USÁ-ban) 

- A médiaoktatás és a „kritikai szolidaritás” fejlesztése (A kritikai szolidaritás 
fogalmának tisztázása,  összefüggésben a médiaoktatás alapvető céljaival) 

- Az erőszakban fogant gyerekjátékok (Az agressziós játékok hatása az 
önkifejezésre és az empátiára – empirikus kutatási eredmények) 

- A médiaoktatás hatása (Kutatás egy New Hampshire-i középiskolában a diákok 
kritikai, elemző és a kifejezőképességének fejlődéséről)  

- A tinédzserek képzeteinek formái az X-akták alapján: (összehasonlító kutatás 
interkulturális és pszichológiai összefüggésben /Klagenfurt-Edmonton/) 

- A nyugati média befolyása az indiai ifjúságra (Hogyan hatnak a nyugat képei, a 
média-ikonok a szubkontinensen? Tartalomelemzés, intézmények, nyelv…) 

- Kulturális különbségek és az új kolonializáció (Videós akciókutatás szlovák és 
holland diákok részvételével) 

- Gyerünk lányok! (A negatív testkép kialakulásának megelőzése ill. kezelése a 
médiaoktatás segítségével) 

- Ezt a helyet hívják iskolának? (A társadalmi tér, a tudás, a személyiség alakulása 
a médiatizált társadalmi környezetben, a Columbine középiskolában történt tanár-
gyilkosságok tükrében) 

- A média nemi szerepekkel kapcsolatos szocializációjának hatása a 12-16 év 
közötti lányokra Nigériában (Hogyan érzékelik és értelmezik a kislányok a 
nemiség mediatizált képeit) 

- A dohányzási szokások a filmekben (Egy árulkodó nonverbális kód…) 
- A média mint eszköz. Új tanulástechnológiák a humanizmustól a 

„bioparadigmáig”. (Kultúrfilozófiai esszé) 
- „Glocalizáció” versus globalizáció (A médiaoktatás szerepe a „globális” és 

„lokális” együttes megjelenítésében /”global+local=glocal”/) 
- „Az USÁ-ban készült”: a tinédzserlányok megjelenítése a médiában ( Az elmúlt 

évtized reprezentációs trendjének analízise Hollywood Lolitájától a független 
film Rossz Kislányáig. Médiaoktatás, amely megnevezi a médiában megjelenő 
jellegzetes nő-képeket és az nő-ikonokkal való kritikátlan azonosulás helyett 
segít a lehetséges startégiák kialakításában.) 
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Ezeknek az előadásoknak az anyagát minden résztvevő megkapja multimédia cd-romon, 
(elegáns gesztus), vagyis – ha bárkit közelebbről érdekel egy-egy előadás részletes koncepciója, 
felépítése (8-30 oldalas anyagok) –, azt szívesen a rendelkezésre bocsátjuk, ill. néhányat a 
szerzők hozzájárulásával közlünk majd a médiaoktatás weblapján ill. megjelentetjük nyomtatott 
formában is. Ám az talán már ebből a listából is megítélhető, hogy a kutatás centrumában a 
médiaoktatás esetében is a társadalmi nemi szerepek, az erőszak és a befogadás  vizsgálata áll, 
ezek a témák dominálják az elméleti munkát. Ennyit előljáróban, ugorjunk fejest most már a 
konferenciázába!Reggelente − bemelegítésül és az összetartás jegyében − elhangzik egy-egy 
plenáris előadás. 

 
„A NAP ALAPGONDOLATA JEGYÉBEN” 
 

A nyitónapon: Kapcsolatba kerülni a gyerekekkel. Aki tartja – Marca Smalls – 
a Nickelodeon alelnöke, számtalan társaság, alapítvány képviselője. Arról beszél, hogy 
akármennyire is megváltozott a médiavilág, a sikeres műsorok feltétele ma is a gyerekek 
világára való érzékeny rezonálás képessége. A második nap Len Mastermannal kezdődik. 
Masterman alapfigura a médiaoktatásban, többnyire az általa 15-20 évvel ezelőtt 
megfogalmazottakra hivatkozik még most is mindenki. Masterman, akinek egykor az 
UNESCO munkatársaként először sikerült komolyabb figyelmet fordíttatnia a 
médiaoktatásra, ma is impulzív-gúnyoros ember. Én voltam saját magam legszigorúbb 
kritikusa, amíg veled nem találkoztam − , avagy mi az igazi baj a médiaoktatással? – 
kérdezi a kellő (ön)íróniával, majd arról beszél, hogy mivel a kritikusok többsége 
félreértette vagy rosszul jelenítette meg ezt a mozgalmat, most, amikor már van némi 
oktatási tapasztalat a hátunk mögött, a gyakorlat alapján kell kell értelmezni a 
médiaoktatás kulcskérdéseit. (Masterman ezzel finoman előkészíti a terepet Cary 
Bazalgette-nek a médiaoktatási curriculumok eddigi crédójának alapos felforgatására, a 
film, a filmnyelv szerepének váratlan felértékelésére.) Másnap Marshall Cohen alapoz, az 
America Online alelnöke, aki 92 és 98 között olyan kuncsaftoknak adott tanácsot a 
szórakoztatóipari és médiakutatások terén szerzett tapasztalatai alapján, mint a Disney, a 
CBS, a PBS vagy a Discovery televíziós csatorna –, és mi másról lehetne szó, mint a 
cyberhelyzetről. Mit csinálnak a fiatalok Online, és miért éppen azt teszik? Ha 
valakinek életbevágó szüksége volna ilyen kutatási eredményekre, Cohen úrhoz lehet 
fordulni. Kiderül, hogy az USÁ-ban a 12-24 éves korosztály 85%-a ma már rendszeres 
Internethasználó, és a 18-24 évesek 67%-a a netet tekinti elsődleges információforrásnak, 
amely pillanatnyilag a telefon utána a második legfontosabb kommunikációs eszköz. Az 
utolsó reggel Moses Znaimer – egy radikális és független, ám igen sikeres torontói tv 
csatorna, a Citytv – elnöke beszél arról, hogy egy utcáról sugárzó, stúdió nélküli, 
interaktív szellemiségű televíziónak milyen szerepe lehet a fiatalok életében, az 
oktatásban, és milyen fontosnak tartja a médiaműveltség megszerzését.  
 
Ez volna tehát a Summit tágabb szellemi környezete, hogy a médiaoktatók és 

műsorkészítők jobban ismerjék és értsék a célközönség (a gyerekek, diákok) valóságos közegét, 
vegyék azt figyelembe a projektek, tantervek, műsorok megtervezésénél. Kukkanntsunk be most 
már egy-egy workshopra, panelbeszélgetésre, ahol kifejezetten a médiaoktatás a téma. Mivel 
naponta átlagosan 40 órányi ilyen típusú program kínálatából kell kiválasztani a 
legígéretesebbeket, nincs könnyű dolgunk… 
 
MÉDIAOKTATÁS 
 

1. Egy ún. szimulációs workshopba csöppenünk mindjárt a kezdet kezdetén. 
Moderátoraink torontóiak, a hallgatóságban egy svéd újságírón és rajtunk kívül csupa 
kanadai tanárember van együtt. Másfél óra alatt egy újság címlapját, egy rádióriportot 
és egy reklámfilmecskét kell itt megszűlni. Úgy ügyeskedünk, hogy a tv-s 
reklámkészítőkhöz kerüljünk −, igencsak érdekel, hogy mire megy velünk a csopvez. 
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Középiskolában tanít, van a suliban egy digitális stúdiójuk. A szétosztott sillabusz a 
diákok gyakorlati médiamunkájának elvi és módszertani hátterét taglalja, kitűnő 
összefoglaló, papíron minden maga a tökély, lássuk a medvét! A feladatleírás okozza 
az első meglepetést. A szöveg arról tájékoztat, hogy: 

„A kanadai kormány egy törvénytervezetet készül benyújtani, amely arra 
kötelezné a fegyvertartókat, hogy jelentsék be fegyvereiket. A többség egyet 
is ért ezzel, csak a fiatal városi liberálisok ellenzik. Egy különösen kemény 
csoport kampánnyal kíván fellépni a javaslat ellen. A szervezet a liberális 
szavazókat célozza meg a kampánnyal, amelyben az egyik reklámfilm éppen 
a regisztráció kedvező hatását kívánja cáfolni.  
 A diákok feladata −  a csoporttól kapott megrendelés szerint −, egy harminc 
másodperces társadalmi hirdetés megtervezése producerként a kanadai 
állami televízió számára, amelyből valami egyszerű demoanyagot mindjárt 
az órán el is kell készíteni.     

Úgy tűnik, mintha ez a feladat mintha nem a középiskolás korosztályra lenne 
méretezve, de hát nem ismerjük a kanadai oktatást közelebbről. Az erkölcsi dilemmán 
túl a feladat jogi és politikai kérdések összetett halmazának tűnik, ráadásul a 
megjelenítésben a legkevésbé gyakori televíziós reklámformát, a politikiai hirdetést 
kell alkalmazni. Szőnyegpadló, törökülés, mi lehetne akkor az elképzelés? A 
résztvevők nagyon aktívak, morálisan és politológiailag elemzik a problémát. Szalad 
az idő. Reklámfilm-ötlet fel nem merül. Javaslunk egy szituációt, hatásos lenne a 
konferenciaközpont bejáratához közel, a vasúti sínek felett átívelő néptelen 
függőfolyosón egy tolókocsis ember, retteg attól, hogy megtámadják, az egyetlen 
védekezési eszköze a fegyvere… Milyen jó ötlet, bólogatnak a többiek, s már éppen 
kezdenénk a részleteket megbeszélni, amikor odalép a moderátor. Vázoljuk a tervet, 
nincs megelégedve. Ránkpirit, nem szabad ennyire eltérni a feladattól. Hiányolja a 
reklámüzenet közvetlen társadalmi-politikai karakterét. A résztvevők értik,  gyorsan rá 
is találnak a didaktikus agitka-formára: leül valaki egy székre, lefogják a száját, 
befogják a szemét, két oldalról odaláncolják a székhez, s közben minden fázisban 
elhangzik valami ilyesfajta mondat: „Ha megfoszthatnak a fegyveredtől, holnap a 
szólásszabadságtól foszthatnak meg!” Fel is vesszük, egy snitt, két snitt, három snitt, 
kész. (Persze megkérdezhettük volna, hogy a „politikai célú hirdetés” esetében miért 
kellene eltérni a reklám jellegzetes ábrázolási megoldásaitól, de érdekesebb volt 
végignézni a folyamatot, mint szakmai vitát provokálni.) Még éppen marad idő az 
elkészült anyagok megnézésére. Eszmeileg korrekt minden, viszont reklámként, 
hirdetésként, rádióriportként használhatatlan. Ez azonban nem derül ki, megtapsoljuk 
egymást. Mindenki meg van elégedve, az idő szorításának és a technikai perfekció 
hiányának tudják be a „formai” ügyetlenségeket. Én meg köszönöm a szerencsémnek, 
hogy itt lehettem, hiszen ilyen laboratóriumi tisztasággal még sohasem éltem át, hogy 
mit jelent az, amikor a mozgóképi nyelv ismerete nélkül, tisztán és gyakorlatiasan a 
„médiát” oktatják. Mégis fura, hogy egy hirdetés megtervezésére vonatkozó kreatív 
feladat megvalósítása során éppen a a „reklám-karakter” iktatódott ki a munkából… 
Nem plakátot, nem szónoklatot, hanem filmecskét kellett tervezni, szereplőt, helyszint, 
képet, hangot… Ha egy virtigli társadalomismereti órán történik mindez, nekem még 
akkor is kétséges. De egy médiaórán? Ilyesmi lehet hát a különbség a mi „mozgókép 
és médiaismeretünk” ill. a tiszta „médiaismeret” között? Akkor inkább a nehézkesebb 
mozgókép/médiaára voksolnék. Pedig a segédlapon − amit a végén osztanak ki, hogy 
mindenki emlékezzen a módszerre −, a helyén van minden. („A cél, hogy egy 
televíziós üzenetet hozzál létre. Figyelj arra, hogy nem csupán az üzenetet kell 
kitalálnod, de azt vetített képekkel kell megfogalmazzad, hogy megállítsd a nézőt, 
lássa és hallgassa is meg, amit mutatsz neki!) Milyen igazak a dolgok a fehér papíron, 
és hogy megváltoznak a gyakorlatban… 
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2. Nekünk is van egy jelenésünk, az ún. Ország esettanulmányok szekcióban kapunk 
szót, ahol a honi médiaoktatás helyzetét kell röviden bemutatnunk Szlovénia, 
Oroszország és Olaszország társaságában. Előzetesen küldtek néhány kérdést, azok 
mentén fejthetjük ki mondandónkat néhány percben. 

− Hogyan határozzátok meg a médiaoktatás fogalmát, s miben különbözik ez  
   a megközelítés attól, ahogy más országok meghatározzák? 

Elmondjuk, hogy a magyar médiaoktatási modell a mozgóképi szövegértés 
fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, egyensúlyozni kíván a médaiszövegek társadalmi és 
művészeti hatásának vizsgálata között, és a filmnyelvi alapozású esztétikai és a 
médiaszociológiai szempontokat némiképpen abszolutizáló médiaoktatási modellek 
sikeres harmonizációjára törekszünk.  

− Mi az elmélet és a gyakorlat – vagyis a média-analízis és a médiaszövegek     
   elkészítésének a viszonya, aránya a  ti médiaoktatási programotokban? 

Akár a mozgókép nyelvének tanulmányozásáról, akár egy-egy film vagy televíziós 
szöveg értelmezéséről, akár a médiaközönség vagy a  reprezentáció problémáiról van 
szó, a tanulóknak előbb valamilyen feladattal kell megbirkózniuk. Vagyis az analizis 
legtöbbször a diákok gyakorlati munkájához kötődik, és ez a feladat gyakran 
filmelőzetes, reklám vagy éppen egy storybord – vagyis valamilyen tényleges 
médiaproduktum – elkészítését jelenti. Magyarországon – szinte elsőként az iskolai 
tantárgyak közül – a vizsgáztatás rendjét úgy alakítottuk ki, hogy önálló 
médiaproduktum nélkül ne lehessen abszolválni a tárgyat. Hangsúlyozzuk, hogy 
milyen fontosnak ítéljük az ún. kreatív médiapedagógiát, amely a frontális 
módszerekkel szemben élmény-és tevékenységközpontú. Ugyanakkor határozottan 
elvetjük a közoktatásban, főleg a művészetoktatásban elterjedt  produkciós 
szemléletet, amely a hallgatóktól bemutatható, fesztiválokra, versenyekre küldhető 
műveket remél. 

− Milyen mértékben tartalmazza a program az új médiumokat, a  
   komputeranimációt, az Internetet és a web-szerkesztést? 

Nem eléggé, amelynek részben a techikai felszereltség hiánya, részben a tanárok 
képzetlensége, részben a szűkös óraszámok, részben pedig az az oka, hogy más 
tárgyak, informatika, vizuális kultúra és a társadalomismeret is foglalkozni kíván – 
noha perifériálisan – mindezzel. A net-kommunikáció erősödő dominanciája 
vélhetően hamarosan amúgy is átrendezi a jelenlegi oktatás-és tudásipart. 

− Mi a legnagyobb probléma a médiaoktatás elterjesztésében? 
A mintegy harminc fős hallgatóságot – úgy tűnik – érdekli, hogy a túlpolitizáltság 
miatt nálunk az oktatásügyben is nehezen tervezhetőek a folyamatok, klienssé vagy 
rezignálttá (úgysem lesz semi változás) válnak a szereplők. Komoly nehézséget okoz a 
ragaszkodás a közoktatás magaskultúra-közvetítő ethoszának kizárólagosságához, 
ahogy az oktatás szereplőinek általános alulfinanszírozottsága is, amely a tanárok új és 
újabb nemzedékét kényszeríti az innováció helyett a szellemi segédmunka robotjába.  

− Hogyan válaszol a médiaokatatási program az amerikai populáris kultúra  
és az amerikai média kihívásaira, mindez hogyan jelentkezik az    
osztálytermi munkában, s milyen hatással van az amerikanizáció a  
diákokra? 

Vázoljuk, hogy nálunk általában a tömegkultúra szerepének, működési 
sajátosságainak a feltárása a cél, a tanterv nem címkézi külön az amerikai populáris 
kultúrát. Mivel a tömegkultúra a magyar közoktatás hagyományos kulúra-felfogása 
szerint nem iskolaképes téma, a médiaoktatás alapvető küldetése, hogy ezen a 
tarthatatlan szemléleten és gyakorlaton rést üssön. Magyarország most tanulja a 
piacgazdaságot, a plaza-multiplex-kereskedelmi tv-kultúra pedig hibátlanul oktatja 
annak mikéntjét. Itt az „amerikai” a működőt, a dinamikusat, a sikereset, sőt jókedvűt 
jelenti. Ezért az uniformizálást, a végtelenül leegyszerűsített globális standardok 
követését kritikai szempontból tárgyaló, a nemzeti kultúrát, identitást óvó 
médiaoktatási attitűdnek egyszerre kell megküzdenie a tanárok nagy többségével, 
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akiknek a számára a tömegkultúra − mint tananyag − teljesen idegen, másrészt a 
diákokkal, akiknek a nagy többsége számára a tömegkultúra termékei és annak 
megjelenési közege kifejezetten pozitív értékeket hordoz.  

− Milyen módszerekkel, milyen úton vizsgálják – dolgozzák fel – a  
   médiatanárok a ti országotoknak a fontosabb eseményeit? 

Nem titkoljuk, hogy nálunk kevés még az ilyen jellegű osztálytermi tapasztalat, 
inkább a tanárképzések alapján következtethetünk a kollegák szemléletre. Mivel majd 
minden médiaszöveget áthat az események politikai értelmezése – a ciánszennyezést, 
amely tönkretette a Tiszát, éppen úgy politikai szűrőn át közvetítik a médiumok, mint 
amikor egy tizenéves kislány teherbe esik vagy bevezetik a matricás díjazást az 
autópályán –, a tanárok tartanak attól, hogy „nem tanárhoz méltó” módon 
interpretálnák az ügyeket az eseményekről szóló médiaszövegek értelmezése során, s 
könnyen valamely felismerhető oldal, tömb, netán párt ágenseivé válnának. Ezért 
inkább kerülik az ilyesféle elemzéseket. Nyugodtabbak ha a tudományos 
eredményeket vagy az emberiség, a nemzet kulturális örökséget mutatják be. A 
közelmúlt és a jelenidő ezzel szemben veszélyes tematikai zóna… 

− Milyen csoport támogatása lenne a legrokonszenvesebb – elfogadhatóbb –  
   a médiaoktatási munka során? 

Tekintve, hogy a médiaoktatás támogatói között nem tolonganak a médiaipar 
szereplői, nem vagyunk morális pácban, hogy eladjuk-e a lelkünket… Leginkább egy 
olyan UNESCO vagy EU-projekt támogatásának örülnénk, amely az országban 15 
helyen részben már kialakított regionális médiaoktatási központokat támogatná 
infrastrukturálisan, a tanárképzés-szervezésében és a kutatásban. 

− Hogyan látjátok, milyen lesz 10 éven belül a médiaoktatás helyzete? 
Vélhetően Magyarországon 10 éven belül több száz magasan képzett film-és 
médiapedagógus lesz, ennek következtében megjelenik majd a médiatermék-
fogyasztók első olyan generációja, amely a jelenlegi naiv nemzedékeknél jóval 
kritikusabb szemléletű lesz, s amely a hálózati kommunikáció aktív alkalmazójaként 
jobban tudja majd képviselni saját kulturális igényét.  
 

A médiaoktatás modelljei 
 

A társaságunkban lévő három ország bemutatására csak azért nem térek ki 
hangsúlyosabban, mert az Ország esettanulmányok folytatódnak. Másnap az 
angolszász országok, később India és Indonézia, aztán a spanyol nyelvű világ, majd a 
Távol-Kelet néhány országa következik. Összességében két, jellegzetesen eltérő 
tendencia bontakozik ki. Az egyik − nevezzük a médiaoktatás „szociális-
demokratikus” modelljének –, részben a nehéz helyzetben lévő társadalmi rétegek, 
nemzetiségek megszólalására, identitásuk erősítésére lát esélyt, részben olyan 
társadalmi és egészségügyi problémák bizonyos fokú kezelésére, mint az erőszak 
kultusza1, a drog vagy az AIDS. A diktatúrát leváltó, a piaci társadalmakba való 
átmenet korát élő olyan országok, mint Argentína, a társadalmi esélyegyenlőség 
megteremtése, a szólásszabadság és a részvételi demokrácia2 tanulási folyamatának 
eszközeként kezelik a médiaoktatást. Ez a modell nem kötődik feltétlenül és szorosan 
az iskolai órákhoz – gyakran még az iskolához sem. Inkább mozgalomszerű. 
Aktivistái vannak, önálló intézményei, alapítványok, egyházak, egyesületek. A modell 

                                                             
1 Az új-mexikói médiaoktatás hírlevelében olvasható, hogy az elmúlt ötven évben megjelent 3500, a 
média és az erőszak kapcsolatát feltáró tanulmány közül csupán 18 olyan van, amelyik az agressziv 
viselkedés és az erőszakot sugárzó szórakoztatóipari termékek között egyértelmű kapcsolatot talál 
2 A Doing Democracy c. amerikai lap, amelynek szlogenje szerint “A demokrácia nem olyasmi amivel 
rendelkezünk, hanem olyasmi, amiért percről-percre tennünk kell” − olyan alapvető, de még nem kellően 
értékelt és elismert mozgalomként  írja le a médiaoktatást, amelynek lényege, hogy segítsen eligazodni a 
gyakran üzleti érdekek vezérelte információözönben  (www.livingdemocracy.org, winter 2000) 



 6 

főként a harmadik világra, Indiára3, Indonéziára, Szenegálra vagy Latin Amerikára 
jellemző, de Olaszországot is ide sorolhatjuk, ahol az egészségnevelés hatékony 
eszközét látják a médiaoktatásban, vagy alkalmanként akár az USÁ-t is 
(Kábítószermentes Iskoláért Mozgalom, preventív cd, videóanyagok készítése, 
szociális munka). Ilyen típusú akciókat a multikultúrális Amszterdamtól – ahol a 
fekete bevándorlókat segítik saját hangjuk, kommunikációjuk kialakításában –, a 
kanadai Brit Kolumbiáig, ahol a Saanisch indiánok kulturális identitásának megőrzését 
segítik az ottani tanárok, Avid technikát adva a diákok kezébe, és az órákon 
feldolgozva a gyerekek által készített videókat –, nagyon sok országban szerveznek. A 
médiaoktatás szociális-demokratikus mintájában − akcionista jellegéből adódóan −, 
különösen nagy a jelentősége a különféle médiaszövegek elkészítésének, sőt azok 
terjesztésének. 

A másik modell − amelyet talán „ befogadáselvű-kritikai” vagy „ kritikai-
recepciós” modellnek nevezhetünk −, jóval iskolaszerűbb. A kreatív médiahasználat 
nem feltétlen célja a képzésnek, csupán az egyik lehetséges oktatási módszere. A 
médiaoktatás kritikai-recepciós modellje a médiaszövegeket kritikusan, értve 
befogadó autonóm személyiségek nevelésének módjaival írható le. Ennek feltétele, 
hogy a diákok megismerkedjenek a kommunikáció ágenseivel, akik az üzenetet 
létrehozzák és/vagy továbbadják; a tömegkommunikációs eszközök technikájával-
technológiájával; a média kategóriáival és műfajaival (médiumok, szövegfajták és 
stílusok); a média nyelvével és a reprezentáció problematikájával ill. a közönséggel. 
Ez a modell – amely az angolszász országok mellett elsősorban a skandináv 
országokra jellemző (és amelyet a posztszocialista országok egy része is követni 
készül) – a médiaoktatást a hagyományos iskolai tantárgyakhoz hasonló órakerettel és 
követelményrendszer szerint építi be a közoktatásba. A kritikai-recepciós modell 
szemlélete annyiban rokon a szociális-demokratikus modellével, amennyiben ez is, az 
is nagyobbrészt a média által terjesztett üzenetek “társadalmi környezetszennyezése” 
ellen és az amerikai típusú tömegkultúrával szemben, a nemzeti kultúra és az általános 
emberi értékek elfogadása mellett érvel, az utóbbi el és befogadását kívánja 
elősegíteni.A kétféle megközelítés számos régióban keveredik, elsősorban a spanyol 
nyelvű országokban4.  

Nem meglepő, hogy a résztvevők – saját projektjeik jelentőségét nem kisebbítve 
– elsősorban a nehézségekről tájékoztatják egymást. Az angolszász országok 
képviselői azt nehezményezik, hogy ami pénz ebben a szektorban megjelenik, azt a 
megrendelők (vagyis az iskolák, önkormányzatok, intézmények) főként technológia-és 
eszközberuházásra fordítják, nem tudásfejlesztésre. Általánosan megoldatlan a 
tanárképzés, a felsőoktatás nehézkesen és a közoktatás igényeivel nem eléggé 
összehangoltan reagál. Nem kielégítő az együttműködés más tantárgyakkal. Mivel 
Masterman szerint éppen a média az a terület, amely kapcsolatot teremt többek között 
a politika, a szociológia, a gazdaság és a művészet között, a média a mai kultúra 
elsődleges szimbolizációs formája, a médiaoktatás nehéz módszertani problémákkal 
találja magát szemben, amikor meg kell ragadja ezt a komplexitást. A követő 
vizsgálatokból, az osztálytermi visszajelzésekből és a vizsgákból arra lehet 
következtetni, hogy az oktatás gyakorlata erősen eltér a tantervekben, képzési 
követelményekben megfogalmazottaktól. Sűrű és hatékony visszacsatolásra és igényes 
tanárképzésre van szükség – mondják –, annak a bon mot-nak a figyelembe vételével, 
amely szerint „ A tanítás egyedüli alapigazsága, hogy távol tartsuk magunkat az örök 
igazságoktól”. Az argentinok az értékelésről szólva azt emelik ki, hogy lehetőleg 
használjunk három fokozatú skálát, amelyben meg tudjuk különböztetni a felismerési, 
a használati-demonstrációs-közreműködési-alkalmazási ill. a leírási-meghatározási-
kifejtési-elemzési-értékelési szinteket egymástól.  

 
                                                             
3 ld. a mellékletet a beszámoló végén (I.) 
4 ld. a mellékletet a beszámoló végén az Argentin médiaoktatásról (II.) 
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3.   „A filmműveltségért és tovább” – mondhatnánk Bazz Lightyear, a Toys Story 
(Játékháboru) főhőse után szabadon Cary Bazalgette workshopja alatt, aki a brit 
Filmoktatási Munkacsoport Jelentésére alapozva (Making Movies Matter) kitűnő 
példákkal szolgál a filmnyelvi képzés óratermi lehetőségeire.  

Cary mostanában egy régi mesével kezdi, amely arról szól, hogy az ősidőkben 
egy gazdagon termő völgyben élt egy törzs, akik tökélyre fejlesztették a gyorsvízű 
patakból való halászás tudományát, és ügyesen ejtették el a legveszélyesebb 
fenevadat, a  kardfogú tigrist. A gyerekeknek generációról-generációra meg kellett 
tanulniuk az ehhez szükséges fogásokat. Sok-sok évszázad telt el, és lassan a 
völgyben megváltozott az időjárás. Hidegebb lett. A kardfogú tigris délre költözött, a 
zavarossá váló folyóban más halak úszkáltak, a hófödte hegyekből lecsapó sarki 
medve gyakran támadta meg a törzset. Azért megbirkóztak valahogy a 
nehézségekkel, mert igen kiváló törzs volt ez, de a vadászatot még mindig a kardfogú 
tigris koponyáján tanították a gyerekeknek. Egyszer a törzs legbátrabb ifjai a törzsi 
tanács elé álltak, és azt kérdezték:  

–  Miért kell a tigris koponyáját kihoznunk minden nap a szertárból? Hiszen már 
a legvénebbek sem emlékeznek a kardfogú tigrisre. Miért nem azt mutatjátok meg, 
hogyan fogjunk halat a zavaros vízben, s miképpen ejtsük el a jegesmedvét? Erre a 
tekintélyes gyülekezet tagjai nagyon megbántódtak.  

–  Mi mindig így oktatjuk a fiatalokat – válaszolták, mert ezek az igazi, az ősi 
tudományok. És bármi is történjék a világban, nektek tudnotok kell, hogy a dolgok 
valójában nem változhatnak, mivel a tanterv már így is rettentően túlzsúfolt.  

A tantörténet ül, bár ki tudja, hogy milyen következtetést vonnak le ebből a 
példabeszédből a többiek? Mindenesetre Cary gyorsan felsorol néhány 
figyelemreméltó tényt. Az Apple Final Cut Pro számítógépes editáló programja, 
amely már kb.1000 dollárért beszerezhető, alkalmas komplett filmek szerkesztésére. 
Hollywoodban megkezdték annak a digitális formátumnak a bevezetését, amellyel a 
Toy Story 2-t készítették, s amelyet már az erre kialakított ún. digitális mozikban 
vetítenek. A The Blair Witch Project mindössze 25ezer dolláros költsége 150 milliós 
hasznot csinált, elsősorban a hatásos webreklámra alapozva. (ld. 
www.blairwitch.com.) A világszerte kiterjedt videokalóz-ipar még úgy is prosperál, 
hogy a szellemi tulajdon védelmét figyelő társaság becslése szerint a résztvevőknek 
Oroszországban több mint 85%-a, Törökországban 95%-a és Ukrajnában 99%-a már 
kiszállt a buliból. A kardfogú tigris tehát minden jel szerint elköltözött a környékről, 
és feltűnt a jegesmedve… másképpen szólva, mivel a médiaszövegek gyártása és 
terjesztése az orrunk előtt megy át gyökeres változáson, a médiaoktatás 
argumentációját újra kell gondolnunk – mondja Cary. Amíg csupán a média 
mainstream formáiról, a szükséges rezisztenciáról (vagyis az ellenállóképesség 
megszerzéséről) papolunk, addig a médiaoktatás kevéssé demokratikus, kevéssé 
média-szerű és pedagógiailag is korszerűtlen lesz. A brit kormány által felkért  
Filmoktatási Munkacsoport (tagjai között a BBC, a Brit Filmintézet képviselőivel, a 
kenti, a manchesteri, a cambridgei és a stirlingi egyetem filmet oktató és pedagógia 
professzoraival) összevetette a szigetországban mára hagyományosnak mondható 
médiaoktatás és a mozgóképi műveltségre alapozó „reform”-médiaoktatás 
érvkészletét, és a következőkre jutott:  

 
  

Hagyományos szemléletű médiaoktatás szemben Mozgóképre épülő „reform”médiaoktatás 
a médiaoktatásnak minden médium   
tanulmányozására ki kell terjednie 

   vs a tanárok többsége éppen a mozgóképről 
tanít a legkevesebbet, hacsak nem kötelező 

a mozgóképkészítés túl nehéz és drága    vs az új szoftverekkel elérhetővé válik a 
a desktop műsorok elkészítése, az árak esnek    

A mozgókép által hordozott tényleges 
kulturális értékek elitista értékek 

   vs saját kulturális környezetünk megértése 
segít az jelen értékrendjének felismerésében 
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A Munkacsoport javaslata értelmében a kötelező iskolai médiaoktatásban a 
film és a televíziós tanulmányoknak kell képeznie a tananyag alapját. A 
továbbiakban a filmes műveltség („cineliteracy”) kifejezés használatát ajánlják az 
általánosító „médiaoktatás” helyett.5 A Jelentés szerint a filmműveltség megszerzése 
során a történeti ismeretek és a világfilm tanulmányozása − ideértve a mozgóképi 
kultúra értékeit − éppen annyira fontos feladat, mint az angolszász médiaoktatás olyan 
hagyományos kulcskérdéseiben való elmélyülés, mint a popularitás, az ideológia, a 
tulajdonlás ill. a reprezentáció problematikája.  

Cary workshopja ennek a reformprogramnak az osztálytermi megvalósításra 
szolgál kedvcsináló munícióval, és mivel mi most nagyon „egy húron pendülünk”, 
engem személy szerint ez izgat a legjobban, nem a médiaoktatás soros 
paradigmaváltása.  

Surrog a videó. Első változat. A képernyőn megjelenik Tony Blair, minden britek 
soros miniszterelnöke, valami rendezvényen beszél. Egyetlen snitt, a televíziós kamera 
fix közeliben mutatja Blairt. A miniszterelnök egy régi anekdotát idéz. Valamikor a 
harmincas években az akkori miniszterelnök felesége Hollywoodban tett látogatást. A 
fogadásra hivatalos volt a némafilm egyik sztárocskája is, aki tett valami illetlen 
megjegyzést. A magas rangú vendég szellemes szójátékkal riposztozott, amely 
anélkül, hogy formálisan bántó lett volna, olyasmit jelentett, hogy egy némafilmes 
színésznőcskének jobban állna a némaság. Blair rutinos előadó, ahogy jön a szójáték, 
finoman elmosolyodik, a poénnál a közönség nevetése hallatszik. A miniszterelnök 
szerényen reagál a sikerre.  

Surrog a videó. Második változat. A szöveg ugyanaz mint az előbb, csak 
kihagyják a természetes beszédben adódó hosszabb kivárásokat, szüneteket. Ez már 
szerkesztett változat. Négy kihagyás, négy vágás. Blair Blairre vágva. Mindjárt jobban 
hasonlít egy televíziós tudósításra, tömörebb, rövidebb. Már nem valóságos, de még 
nem televíziószerű.  

Surrog a videó. Harmadik változat. Ugyanaz, mint a második változat, csak a 
vágásoknál lefedték Blairt, viszont egy másik kamera képét használva láthatóvá válik 
a közönség. Most valószerű, amit látunk, éppen olyan mint a televízióban.  

Surrog a videó. Negyedik, utolsó változat. Mint az előző. Csupán egyetlen, apró 
különbség van. Amikor jön a poén, nem Blairt látjuk, hanem valakit a közönségből. 
Halljuk a felcsattanó nevetést, de a képen látható úr nem nevet. Puff neki. Blair 
anekdotája, amely eddig egész jó viccnek tűnt, határozottan elromlott. Valahogy olyan 
illetlen lett. A worksop résztvevői eddig egész csendben voltak, ők viszont most 
nevetnek. Villany felkapcs, négyszer egy perc alatt sokat tanultunk a montázsról…  

 
4.      Az English&Media Center két évvel ezelőtt kihozott egy multimédiás 

segédanyagot Picture Power (A kép hatalma) címmel. Az ötlet pofonegyszerű, és 
komoly segítséget ad a mozgóképi szövegekkel kapcsolatos kreatív munkához. A cd 
lényegében egy  állókép-gyűjtemény, mintegy száz fényképet tartalmaz négy helyszín, 
négy lehetséges szituáció köré csoportosítva, amelyből egy programocska segítségével 
tetszőleges számú elemet ki lehet választani, a képeket sorba rendezni, és egy másik 
készletből valamiféle zenei vagy atmoszférikus aláfestéssel egy idővonalon 
elhelyezve, a képsorozatot „filmként” lejátszani. (A programocska 
továbbfejlesztésével a készlet részben vagy egészben snitteket is tartalmazhat, nem 
csupán fényképeket.)  Mivel a legtöbb suliban − idő és berendezés-igényes művelet 
lévén − a szerkesztés okozza a legtöbb gondot, másfelől viszont a mozgóképi 
gondolkodás, a filmnyelv éppen a szegmentálással és a képi/hangi elemek 
strukturálásának gyakorlásával tanulható a legjobban, az efféle ügyes kis oktatási 
segédanyagokra borzasztó nagy szükség van. Kanadában is felismerték a dologban 
rejlő fantáziát, és kihoztak egy újabb változatot (Between the Lines, A vonalak között 
– Interaktív Virtuális Produkciók Háza), amely már bizonyos kommentátor vagy 

                                                             
5 A mozgókép szerepének jelentőségét az írás-olvasástanítás szempontjából ld. a mellékletben (III.) 
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narrátorszöveg csatolására is lehetőséget nyújt. A 14-18 évesek számára fejlesztett 
dupla cd-rom-ot a művészetek, a média, a kommunikáció, a társadalomismeret és az 
etika tanulmányozásához ajánlják – vagyis szó nincs arról, hogy egy ilyen taneszköz 
csak az egyik vagy másik tantárgyat segíthetné! A kiadvány nyolc témakört dolgoztat 
fel, közte ilyesmiket: Televíziós hírek szerkesztése; Morális választások-avagy mi a 
helyzet a történetekkel?; Klipkészítés; Egy multimédiás reklámkampány tervezése; 
Vizuális nyelv, avagy a befogadás tényezői. Sápadunk az irigységtől, természetesen 
épp itt az ideje, hogy elkészítsük ezeknek a nagyszerű multimédiás segédeszközöknek 
a „magyarra hangolt” változatát.  
 

A médiaoktatásra koncentráló konferencia-eseményekből részletesebb ízelítőt adva, 
befejezésül éppen csak „áttekernék” azon a további közel 100 programon, amelyet a „Média” 
tárgykörébe soroltak a szervezők, kiemelve néhány témát, kérdést, megközelítési módot. A 
válaszokon pedig mindannyian meditálhatunk… 

 
MÉDIA 
 

− Music: Miféle elképzelések vezetik a muzsikusokat, amikor egy-egy televíziós  
csatorna zenei imaget-ét kialakítják? Miféle zenei anyag alkalmas a 
gyerekprogramokhoz? 

− A jövő: televízióval vagy televízió nélkül?: Vajon alapjaiban megváltozik-e a 
televíziózás a web hatására, amikor a tvprogramokat a weben keresztül érhetjük 
el? Vajon miképpen lehet egy lineáris médiumot egy nonlineáris médiumhoz 
igazítani?  

− Magánélet és Személyesség az Interneten: Amikor egy gyerek egyedül barangol 
az Interneten, az hasonló veszélyekkel jár, mint amikor egyedül hagyjuk egy 
forgalmas utcán. Az utca csupa izgalmas tapasztalatot kínál, de egyszersmind 
sok-sok kockázatot rejt. Lehet-e és hogyan lehetne az Internetet „személyre 
szabni”, hogy megvédjük gyerekeinket az „utca” káros hatásaitól? 

− EDUtainment: Vajon mi sül ki az oktatás és a szórakoztatás 
összekapcsolódásából? 

− Docu-soap, kamaszoknak: Vajon ez az innovativ televíziós műsortípus miért vált 
olyan hamar sikeressé Latin-Amrikában, majd a szigetországban és az USÁ-ban? 
Valódi élethelyzetek, civil szereplők: mindez elég volna? 

− Csak lányoknak: ez volna a jó döntés?: Lányok sokaságát kérdezték meg 
világszerte a weben arról, hogy kedvelik-e, ha a szórakoztatóipar kifejezetten női 
termékekkel és szolgáltatásokkal látja el őket a magazinokban, a televízióban, a 
weben, a showműsorokban vagy akár az iskolában? 

− Történetmesélés a Digitális Világban: Vajon a digitalizáció valóban drámai 
hatással lesz a történetmesélésre? Mi történik, ha a felhasználó beavatkozhat az 
események kimenetelébe, és mit jelent mindez az alkotás szemszögéből? 

− Ki tehát a néző?A GyerekTv és a helyi közönség: A szatellit és kábeltévék 
elterjedésével a tévéműsorok régóta túllépik a határokat. Vajon ez azt jelentené, 
hogy a gyerekek az egész világon ugyanazokat a műsorokat nézik? De hogyan 
lehet ugyanazzal a műsorral mindenütt sikeresssé válni? 

− Globalizáció: A televíziózás ma egyenlő a szórakoztatásssal. De vajon a 
szórakoztatásban mi dominál inkább, az üzleti vállalkozás vagy kulturális 
tapasztalat? Vajon megjelenik ez a probléma a fiatalok számára is? 

− A bekábelezett osztályterem, avagy a díjmentes technológia: Kanadában és az 
USÁ-ban már elérhető a kereskedelemi üzlettől független, jogtiszta oktatás az 
ingyenes kábelkapcsolaton, 90 ezer iskolában egyszerre. 

− Nézd a képernyőt a kellő óvatossággal, gondolkodj kritikusan, légy képzett néző!: 
Mit jelent vajon a médiaműveltség? Hogyan fejleszthető a szülők, oktatók, 
médiaszakemberek segítségével a médiaművelt társadalom? Vajon a  képernyő- 
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alapú média jobb és kedvesebb lehetne, ha a kereskedelmi szektor résztvevői 
képzettebbek és jobban tájékozottak volnának? A kanadai CHUM televízió ebben 
kíván partnere lenni a médiaoktatóknak. 

 
A médiaoktatás – amint azt eddig is tudtuk, de a Summit-konferencia határozottan 

megerősített ebben – ma már sokak számára a nevelés, a személyiségfejlesztés egyik 
kulcskérdése. Jó volna, ha Magyarország nem késné le a csatlakozást. Erre most kitűnő esélyeink 
vannak.  

 
 

Hartai László 
 
 
MELLÉKLETEK 
 
I.  
A Maharashtra állam északi részén, Nashik városában működő  Abhivvyakti – Média a Fejlődésért nevű, 
önkéntesekből álló szervezet (www.abhivyakti.org.in) elsősorban a kommunikáció demokratizálásáért jött 
létre. Újságot és hírlevelet ill. olcsó, „emberközpontú”, negyedéves videomagazint adnak ki Igaz Mesék 
címmel, demonstrációs céllal forrásanyagokat gyűjtenek (könyvek, újságok, fényképek, diapozitívek, 
bábok, videó-dokumentumok), kommunikációs tréningeket tartanak, oktatási programokat szerveznek 11 
helyi iskolában, amelyeken a kritikai képesség fejlesztése a fő cél. Az egyhetes kurzusokat saját 
sillabuszaikra építve szervezik a 6-8. évfolyamokon, együttműködve a szülőkkel és a tanárokkal. A 
gyerekek között kezdetben kártyanaptár-szerű hirdetéseket osztanak szét, rajta saru, cipő, márkás sportcipő, 
szemüveg, napszemüveg, ezüstkeretes divatholmi vonalas rajza, a következő szöveggel: Szükséges? Vágy 
vagy Luxus? Végsősoron a te elhatározásodtól függ! És a jelmondat: Mi nem a médiát támadjuk, de 
ellenezzük, hogy uralkodjék felettünk!). Egy jellegzetes Abhivvyakt-plakát szövege: 
 
Itt az idő a játékra, hogy élvezzük az életet… 
De a romlatlan ártatlanság kora hamar tovaszáll 
A fiatalság már csak célpont, akinek választania kell 
Választania, de nem a jó és a rossz között 
Hanem az üditőital és a juice között 
A média kis fogyasztója még az abécét sem ismeri 
De olvashatja az úton a hirdetéseket  
Képernyőjén a hősök megmondják, mit vegyen fel, és merre menjen 
Az Internet közli, hogy kivel beszélgessen 
Azok a napok már elrepültek 
Amikor a gyerkőcök elnyúltak a vízparton 
A felhőket figyelve és a dolgok értelméről csevegve 
Most megbabonázott tekintetüket a hirdetőtáblákra emelik. 
 

Tallózva az Abhivvyakti évente háromszor megjelenő újságjában, ilyesmiket találunk: „A háború 
képei”; A média kirekesztő természetének analízise a BBC példáján”; „A világ haldokló nyelvei”; 
„Televizió a szatelliták korában”; „A családon belüli nemi erőszak, mint az indiai társadalom rákfenéje”; 
„A reklámok és a következő generáció”; „A technológia csábító íze”; „A gyerekek képi reprezentációja a 
médiában”; „India stratégiája az információs techológiákkal kapcsolatban”; „A dokumentumfilm 
változásai” …− nálunk is elkelne egy ilyen periodika, azt hiszem.  
 

 
II. Argentína 
 

A médiaoktatás iskolai és iskolán kívüli formációi Argentínában sem egyenletesen fejlődnek. 
Az ország vidéki régióiban a különböző egyetemek környékén több helyen (pl. Entre Ríos) folynak 
ugyan próbálkozások, de ezek nem terjednek ki minden iskolára. Buenos Aires város országnyi 
lakosságot magába foglaló területén viszont többféle forma kialakult.  

Argentinában a médiaoktatás kulcsát a tanárképzésben látják, amit kemény követelményként 
állítanak az oktatók elé. A konzultációk folyamatosan zajlanak az egész tanév során, bizonyos óraszám 
elértéig kötelező jelleggel. Mindez iskolaidőben történik és a kerület valamelyik iskolájának 
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könyvtárában kap helyet általában, ahol az adott körzet oktatói gyűlnek össze. Ez lehetővé teszi, hogy a 
kollégák folyamatosan reagáljanak egymás és a saját problémáikra is. A tanár-továbbképzést tehát, egy 
speciális területre (a médiára) épülő tudás társadalmi konstrukciójának tekintik (Morduchowitz, 2000), 
ami egyben a résztvevők fóruma és a tanári gyakorlat egyfajta szocializációs csatornája és elemzése is. 
Céljuk, hogy valamiféle kollektív tudást hozzanak létre az adott terület szaktanárai között.  
 
A tanár továbbképzés négy elemre koncentrál: 
 
1. A tanár saját viszonya a médiához – a tanár, mint média használó és fogyasztó. 
2. A diákok kapcsolata a médiával (iskolán kívüli élmények) – a média, mint a diákok kulturális 

identitásának meghatározó eleme. 
3. A médiára vonatkozó tartalmi kérdések és a média üzenetek elemzése. 
4. A média szerepe az oktatási gyakorlatban – osztálytermi stratégia. 
 

A képzési terv strukturális felépítésének hátterében az a gondolat áll, hogy nem elég a speciális 
média tartalmak oktatásával foglalkozni ahhoz, hogy az oktatás szemlélete megváltozzon, és a 
médiaoktatás a maga saját tantervi logikájával meghonosodjék. A hagyományos iskolai gyakorlat 
(tanári attitűdök, frontális oktatás, adatcentrikus tudásátadás stb.)  megrögzött automatizmusainak 
elkerüléséhez szükség van arra, hogy a tanár reflektáljon saját eddigi iskolai gyakorlatára és az új 
tantárgy tárgyával, a médiával kialakult (iskolán kívüli) kapcsolatára.  Szembesüljön előítéleteivel és a 
médiához, valamint a diákok médiafogyasztási szokásaihoz, illetve azok következményeihez fűződő 
sztereotípiáival. Ennek a kettős kapcsolódásnak a leggyakoribb megfogalmazódása a tanár részéről 
általában egyrészt az, hogy “a gyerekeket nem érdekli az iskola és a tudás, csak a televízió”, ami 
mögött a televízió valós ismeret és kultúraközvetítő, a gyerek kulturális identitása alakító szerepének 
(minősítés nélkül értve) teljes figyelmen kívül hagyása és tagadása rejlik. A másik, amit a tanár 
gyakran hangoztat, az, hogy annak örülne, ha a gyerekek a tévét nézve legalább több dokumentum és 
oktatatási anyaggal találkozhatnának. Ebben pedig benne rejlik a tanárok oly gyakori egyoldalú és 
leegyszerűsített viszonya a médiához, amely egyáltalán nem számol azzal, milyen bonyolult társadalmi 
jelenséggel is állunk szemben. 

A tanár-továbbképzések elméleti kidolgozói és végrehajtói a Buenos Airesi Egyetem  
(Universidad Nacional de Buenos Aires) oktatói. A program a Buenos Airesi Városi Önkormányzat 
Oktatási Csoportjának koordinálásával folyik és az összes iskolára kiterjed. Országos kísérletnek 
minősül és az Oktatási Minisztérium támogatásával zajlik. A médiaoktatás iskolán kívüli központból 
kiinduló, de az iskolákban folyó, szervezett formája a szintén Buenos Airesben működő Sajtó, 
Kommunikáció és Iskola elnevezésű program. Ez az egyedülálló és nagyszabású kísérlet Latin 
Amerikában és világszerte nagy érdeklődést váltott ki. A program 1988-ban indult a Buenos Aires 
városi önkormányzat kezdeményezésére. Az első évben 34 iskolába jutottak el. Kezdetben 
iskolaújságokat és iskolai rádiót szerkesztettek, valamint grafikus anyagokat készítettek (pl. a 
graffitihez hasonló fali naplót, amit kéthetente, havonta újraalkotnak és újságokat, amelyet ingyen 
terjesztenek az iskolában és a kerületben). Később már videóanyagokat is forgattak. A tizedik 
évfordulón, 1998-ban készült összesítések alapján évente már 200 iskolában  (az előkészítőktől a 
középiskolákig) fordultak meg a koordinátorok. Ezek nyilvános iskolák, ahol a diákoknak több, mint 
fele hátrányos helyzetű családokból származik. 1998-ig már 47.000 gyerek vett részt a 
műhelymunkákban, több, mint 600 folyóiratot, valamint 80 videós anyagot készítettek, a rádiókban 
pedig több, mint 700 órát sugároztak. Az 1998-ban már 22 főt számláló koordinátor csapat vezeti a 
műhelymunkákat, szervezi a tanár-továbbképzéseket és a nagyobb rendezvényeket, ahol a gyerekek 
más iskolák tanulóinak is bemutathatják eredményeiket, találkozhatnak hivatásos 
médiaszakemberekkel, föltehetik nekik kérdéseiket. A program megvalósulását 1994-től az UNESCO 
is támogatja a munka általános értékelését végző kutatás lebonyolításával és az eszközpark bővítésével. 
Más, főként latin-amerikai, nemzetközi szervezetek együttműködésén kívül, a CLEMI-t, a Francia 
Oktatási Minisztériumot is sikerült megnyerni néhány közös program erejéig (pl. a francia és az 
argentin gyerekek  távmunkában, közösen szerkesztett iskolaújsága). Nagy segítséget kapnak a csoport 
körül kialakult, argentin értelmiségiekből (tudósokból, kutatókból, újságírókból) álló, informális 
szellemi körtől is. Céljaik elsősorban szociális jellegűek. A köziskolákban tanuló, sokszor szegény 
környezetből származó diákok is egyenlő eséllyel juthassanak hozzá a nyilvános megszólalás 
lehetőségeihez. Tanulják meg a tömegkommunikációs eszközök lehetőségeit használni és kihasználni a 
részvételi demokrácia gyakorlása és az egyén érdekérvényesítő képességének fejlesztése érdekében. 
Már az iskolai környezetben készüljenek föl a tömegkommunikáció nyelvi sajátosságainak biztonságos 
használatára. Serkenteni akarják a társadalmi nyilvánosságból eddig kimaradt rétegek kapcsolatát a 
tömegkommunikációs intézményekkel. Ezen kívül − az új kommunikációs technika iskolai 
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meghonosításával − segíteni szeretnék az oktatás minőségének javulását és az iskolarendszer 
megújulását. 
 
-  Coordinación de Periodismp, Comunicación y Educación (szerkesztő) (1998): Producción de 

Medios en la Escuela – Reflexiones desde la práctica. Secretaría de Educación. Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires és UNESCO 

-  Morduchowitz, Roxana  (1997), La escuela y los medios. Aique Ediciones. Buenos Aires. 
-  Morduchowitz, Roxana (2000), La educación en medios en escuelas de sectores populares                                            

hacia la revalorización de la identidad cultural, Canada: SUMMIT 2000 alapján 
 

Bényei Judit 
 
 

III. 
 A brit kormány kezdeményezte a Nemzeti Műveltségi Stratégiai Tervet, amelynek keretében az 
összes elemi iskola minden évfolyamán, napi egy órában, három szinten − a szavak (betűzés, szótár), a 
mondatok (nyelvtan) és a text (teljes szövegek) szintjén −, képezik a gyerekeket. Áltános az egyetértés 
abban, hogy a teljes szövegekre vonatkozó tanítási gyakorlat a legkevésbé kiforrott. A Brit Filmintézet 
okatási munkacsoportja a Stratégiai Terv alapján együttműködik ezzel a programmal, mivel a rövidfilmek 
valószínüleg igen alkalmasak a szövegszintű oktatás módszertanának és gyakorlatának segítésére. A 
kisgyerekek kétségkívül gazdag filmes és televíziós tapasztalataira építve az osztályteremben is működtetni 
lehet azt a tudást,  amely fontos a literátus műveltség megalapozásához. A szövegszintű képzés öt fontos 
rétege a következő: 
 
FORMA      MÓDOZAT   (a valós/igaz jelentés hogyan jön létre? 
 
narratív szerkezet     valóság vs. képzeletbeli 
sorrendiség     fikció vs. non-fikció 
oksági összefüggések    rábeszélő képesség 
az időbeliség elrendezése    az információk tisztasága vs. homályos volta 
kezdet és befejezés 
alternatív befejezés és folytatás 
atmoszféra, feszültség 
flashback, a narráció megsokszorozása 
 
MŰFAJ (ZSÁNER)     KÖRNYEZET 
 
a szöveg szándékai    ahogyan a szöveg bemutatja a környezetet 
mese, mítosz, kitalál történet   ahogyan a környezet hat az eseményekre 
humoros történet, sci-fi    az elbeszélés pszichikai nézőpontja 
eszközök a műfaj jelzésére 
tematika 
más kultúrák 
nem-fikciós szövegfajták 
 
KARAKTEREK 
 
ahogyan a karaktereket a szöveg bemutatja 
részletek és különbségek 
viselkedés és moraltás 
ahogy az egyes karakterek nézőpontja megjelenik a szövegben 
 
TANÍTÁSI MÓDSZEREK A SZÖVEGSZINTEN 
 
a történet újra elmondatása 
szkriptelés 
ugyanannak a szövegnek a nyomatott ill. a filmes változatát tanulmányozni, a szövegek összevetése 
adaptálni a szöveget az egyik médiumból valamely másik médiumba 
 
 


