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Bevezetés 
Miért fontos a mozgókép? 
 
A mozgókép a világ közös nyelve. 
Az oktatók tisztában vannak a 
mozgókép hatalmával, akár 
moziban, TV-n, videón vagy 
számítógépen  jelenik meg, de az 
iskolában elfoglalt szerepéről  
alkotott vélemények változtak a 
XX. század folyamán. Ennek a 
tájékoztatónak az a célja, hogy 
határozott helyet segítsen  
kialakítani a mozgókép számára a 

Olyan iskolákban, ahol támogatják a  
mozgóképpel való kreatív 
foglalkozást, a tanárok más 
tantárgyak –pl. matematika, 
földrajz, vagy a 
természettudományok - területén is 
felfedezték annak pozitív hatását. A 
tanulók dokumentálni és 
kommunikálni tudják a tanultakat: 
tényeket gyűjtenek és szelektálnak, 
melyekből digitális technikák 
segítségével egy-egy érvelést vagy 
hipotézist képesek bemutatni. A 

 
telekommunikációs technológia 
expanziójával a hardverek és 
szoftverek ára egyaránt csökken. 
Ezen kívül kormányzati és üzleti 
karakterű kezdeményezések sora 
kínál lehetőséget az iskolák számára 
arra, hogy felújítsák felszerelésüket, 
és lehetőségük nyíljon a 
továbbképzésre. 
 
 
 



XX. századi oktatásban. A film, 
videó és televízió megértése, 
kritikai értelmezése egyre inkább 
nélkülözhetetlen részévé válik a 
műveltségnek, és a digitális 
technikák terjedése azt 
eredményezi, hogy a mozgókép 
készítésében és kezelésében való 
jártasság egyre fontosabb képesség. 
  
A mozgókép úgy is fontos, mint 
kultúránk önálló, értékes része. A 
tanulóknak szükségük van a 
mozgókép történetéhez, és 
világszerte elért eredményeihez való 
hozzáférésre ahhoz, hogy 
felismerjék, mire képes a 
mozgókép, valamint szükséges ez 
kreatív ambícióik ösztönzésére is. 
Az oktatási szakemberek tudják, 
hogy a fiatalok életének 
információforrása és serkentő eleme 
a mozgókép. Kisgyermekkorunktól 
fogva audiovizuális információkkal 
telített világban élünk. A gyerekek 
több időt töltenek a mozgókép előtt, 
mint az iskolai feladatokkal és ezen 
keresztül óriási mennyiségű tudásra 
és tapasztalatra tesznek szert. A 
tanárok egy része ezek 
hozzáférhetőségével és 
fejlesztésével foglalkozik. 
Ezek a tanárok lelkesen 
bizonygatják, hogy a mozgókép 
elemzésének képessége élesíti a 
tanulók irodalomra való rálátását, és 
növeli az olvasási- és 
íráskészségüket is. Irodalmi 
szövegek vagy történelmi 

mozgókép gyakran alkalmasabb 
eszköz bizonyos gondolatok vagy 
folyamatok ábrázolására, mint az 
írott szöveg, vagy akár a képi 
ábrázolás, és egyes gyerekek 
számára új lehetőséget nyújt a 
sikerhez. 
 
Miért épp most? 
 
Vannak lelkes tanárok, akik többnek 
tartják a mozgóképtananyagot, mint 
puszta „adalékot”az eddigi 
tantervhez. Ők felismerték, hogy a 
mozgókép sajátos, összetett és 
egyedi nyelvezet, amelyet 
megfelelően kell érteni ahhoz, hogy 
összes iskolai lehetőségét 
kiaknázhassuk. Ahhoz azonban, 
hogy megfelelően lehessen oktatni a 
mozgóképpel kapcsolatos kreatív és 
elemző gyakorlatokat, sokaknak 
lesz szükségük a megfelelő 
szakértelem kifejlesztésére a 
tanításban, és a tanterv 
kialakításában egyaránt. Ez nem fog 
máról-holnapra megvalósulni, 
szerencsére azonban vannak olyan 
új fejlemények, amelyek segíteni 
fogják e folyamatot. A mozgókép 
tantermi hozzáférhetőségével és 
használatával kapcsolatban fellépő, 
gyakran elcsüggesztő technikai és 
anyagi nehézségek kezdenek 
csökkenni. A hardver, a szoftver és 
a hálózatok területén megvalósuló 
jelentős brit befektetések a 
mozgóképi ismereteknek nemcsak 
az osztálytermekbe való eljuttatását 

Míg ennek a tanítási és tanulási 
befektetés teljes megvalósulására 
még várni kell, a mozgókép 
tanterveben elfoglalt helye 
tisztázódott az 1999-es Making 
Movies Matter (A film fontossá 
tétele) című kiadvány révén. 
 
 
Ezt a Filmoktatási Csoport által 
előterjesztett, Nagy-Britannia 
jövőbeni mozgóképi oktatásáról 
szóló nagyhatású beszámolót széles 
körben tárgyalták meg. Ugyanebben 
az évben az angliai nemzeti 
alaptanterv bővített változata 
tisztázta, és megnövelte a mozgókép 
szerepét az 5 és 16 év közötti 
korcsoportok tantervében.  
Lehetséges, hogy új oktatási 
metodikát fognak bevezetni a Brit 
Nemzetközösség országaiban is, 
ahol szintén folyamatban van a 
tantervek fentiek szerinti 
felülvizsgálata. Soha nem volt ennél 
alkalmasabb idő arra, hogy az 
iskolák kifejlesszék a mozgóképi 
szövegek kritikai és kreatív tantervi 
bevezetésének lehetőségét. 
 



események film-, ill. televízió-
változatai további olvasásra és 
tanulásra buzdítják a diákokat. 

ígérik, de eszközöket biztosítanak 
azok fejlesztésére, sőt exportálására 
is. 
Az informatikai és  
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A tantervbe való beillesztés 
 
Azt a képességet, amellyel 
mozgóképet elemzünk, működési 
elveiről beszélünk, elképzeljük a 
benne rejlő kreatív lehetőségeket, 
mindezt széles körű film- és 
televízió-nézési tapasztalatokra, 
valamint gyakorlati jártasságra is 
alapozva, „képírástudásnak” 
nevezzük. 
 
Ahogyan az irodalomban, a számok 
világában, vagy az informatikában 
és telekommunikációban való 
jártasság döntő részei a tantervnek, 
a képírástudás is egyre nagyobb 
helyet hódít magának.  
 
 
Az angol nyelv és irodalom- 
oktatásban a tanulóknak a 
mozgóképpel kapcsolatos tudása a 
zsánerekről, az elbeszélő 
struktúrákról és a 
jellemábrázolásról, hozzájárulhat 
önbizalmuk erősítéséhez. az 
olvasásban és a fogalmazásban. 
 
 
Mind a film, mind a televízió 
elsődleges forrása a XX. századi 
történettudománynak, mind az 
irodalmi, mind pedig a 
dokumentatív interpretációkat 
tekintve. 
 
A videofilmek a földrajzban 
gyakrabban használatosak, mint 

. 
A mozgóképi média révén a tanulók 
sokkal könnyebben érthetik meg a 
természettudományos 
folyamatokat és rendszereket, mint 
nyomtatott szövegek és ábrák révén. 
A fiatalok általános 
természettudományos ismeretei 
egyre nagyobb mértékben 
származnak a filmekből és a 
televízióból. 
 
Az állampolgári ismeretek 
tantárgy keretében el kell érni, hogy 
a tanulóknak kialakult véleménye 
legyen a film és a televízió 
társadalmi és politikai folyamatokat 
befolyásoló szerepéről. 
 
Első segítségért kezdd itt! 
 
A Mozgókép a Tanteremben 
lényegében egy tájékoztató 
középiskolai szaktanárok, 
osztályfőnökök és 
tanterv készítő szakemberek 
részére, akik a mozgóképi média 
iskolai  fejlesztésén akarnak 
munkálkodni. Az anyag a mai 
iskolák valós tanterveire alapozza 
alapvető metodológiáját, amely -
szándékaink szerint  - bármely 
tantárgy területén elősegítheti a 
tanár számára a mozgókép hatékony 
alkalmazását. 
Ezek a technikák alkalmazhatóak a 
tanárok által egyénileg, az osztályok 
keretében, valamint iskola-szintű 
metodológiaként is. Azon iskolák 

 
A Mozgókép a tanteremben c. 
tájékoztatót egy a BRIT 
FILMINTÉZET által felkért tanárok és  
tanácsadók munkacsoportja írta és a 
FILMOKTATÁS-SAL valamint az 
ANGOL MÉDIACENTRUMMAL 
közösen adták ki. 
Így tehát három olyan szervezet 
szakértelmére épül, amely évek óta 
központi szerepet játszik a média- 
és mozgóképi oktatás fejlesztésében 
Nagy-Britannia szerte. 
Hálásak vagyunk a Qualofications 
and Curriculum Authority- nak és 
személy szerint az e területen 
dolgozó tisztviselőiknek a jelen 
kiadvány megvalósításához nyújtott 
támogatásukért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhívunk mindenkit, aki e 
tájékoztatót használja a  
mozgóképnek a tágabb értelemben 
vett írástudásban betöltött 



más tantárgyakban, a tanulóknak 
azonban még jobban kellene 
értékelniük annak a lehetőségét, 
hogy kézzelfogható tényeken 
keresztül ismerhetnek meg távoli 
helyeket és embereket.  
 
A tanulóknak fel kell fedezniük, 
hogyan tudja a zene kiemelni vagy 
átformálni a képek jelentését, és 
hogyan lehet kombinálni ezeket a 
célból, hogy zsáner meghatározó 
illetve hangulatteremtő erejük 
legyen. 
 
A művészetek körében egyre 
nagyobb teret nyernek az időben 
megnyilvánuló művészeti formák, 
mint amilyen a film, a videó és a 
különféle animációs zsánerek. Ezek 
megismerésének és aktív 
művelésének lehetősége elérhető 
kellene, hogy legyen minden diák 
számára. 
 
A mozgóképi média lehetőséget 
nyújt idegen kultúrák 
megismerésére, és kulcsfontosságú 
lehet idegen-nyelvek 
elsajátításában is 
 

tanárai, ahol már folyik 
médiaoktatás, sok ismert dolgot 
találhatnak kiadványunkban, célunk 
azonban az, hogy a többi tantárgy 
tanárait is megszólítsuk, bemutatva 
a képírástudásban rejlő 
lehetőségeket a diákok 
teljesítményének fokozása, és 
ismeretanyagaik kiszélesítése terén.  
 
E tájékoztató különféle módokat 
kínál az előrehaladásra olyan 
középiskolák számára, ahol fokozni 
kívánják a mozgóképoktatás iránti 
elkötelezettséget. Az anyag 
tartalmazza a tanulási folyamat 
modelljének egy új verzióját 
„váljatok képírástudóvá „  
mottóval, amely eredetileg a 
Making Movies Matter-ben jelent 
meg. Ez a modell felöleli az oktatás 
minden lépcsőfokát. Már általános 
iskolákban is dolgozunk, kisdiákok 
részére megfelelő technikákat és 
eszközöket fejlesztünk ki. Ezek meg 
fognak jelenni a Mozgókép a 
tanteremben későbbi kiadásaiban. 

szerepéről szóló folyamatos 
párbeszédre annak érdekében, hogy 
a későbbi kiadások figyelembe 
tudják venni a tantermi gyakorlat 
fejlődését, és az ezzel kapcsolatos 
tanári véleményeket. 
 
Web honlap…  
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1. Fejezet 
Oktatási alaptechnikák 
 



Mindannyian tudjuk, milyen frusztráló lehet, 
amikor megmutatunk a diákoknak egy 
videofelvételt, és nem sokat kapunk tőlük 
válaszként azon kívül, hogy „unalmas volt”, 
vagy „az a rész tetszett, ahol…”. És milyen 
egyéb kérdéseket tudunk feltenni a 
diákoknak azon kívül, hogy „figyeljétek meg 
a…”? A videó hatékonyabb használata nem 
csak néhány technikai kifejezés ismeretének 
függvénye-habár ezek segítségünkre 
lehetnek. Függ annak a felismerésétől is, 
hogy a mozgóképnek megvan a saját 
összetett és tömör nyelvezete, amit mi 
könnyedén megtanultunk „elolvasni”, bár az 
ebben való jártasságunknak nem feltétlenül 
vagyunk tudatában. 
 
A következő oldalakon leírt nyolc 
alaptechnika a mozgóképi kódok és 
konvenciók megfejtéséhez nyújtott segítség 
céljára van megtervezve, valamint arra, hogy 
képessé tegyen egy szélesebb körű film- és 
videó-anyag tantermen belüli használatára. 
Mialatt Te és a diákjaid kibontjátok a 
jelentésrétegeket, segíteni fogod őket az 
általános gyakorlottságuk fejlesztésében, 
mint a mozgókép kritikus, figyelmes és 
tájékozott olvasói. 
 
A technikák nem korhoz kötöttek. 
Bármelyiket használhatod bármely 
korosztálynál, a témától függően, attól a 
mozgóképi szövegtől függően, amelyre 
alapozva használni akarod azokat, és attól 
függően, hogy milyen mélységig akarod 
követni őket a gyakorlatok folyamán. De 
valószínűleg érezni fogod, hogy a 7-es és 8-
as technikák természetüknél fogva 
kifinomultabbak, és ezért alkalmasabbak a 

Az 1-es számú technika, a 
Képkimerevítés a mozgóképek vizuális 
nyelvezetére koncentrál. A 2-es számú, 
a Hang és Kép segíti a diákokat annak a 
meglátásában, hogy milyen fontos 
szerepe van a hangnak egy mozgóképi 
szöveg értelmezésében. A 3-as technika, 
a Snittek Azonosítása a vágási 
folyamatra irányítja a figyelmüket. Ezen 
technikák bármelyike használható 
időről-időre, nagyon rövid 
foglalkozásokon, hogy felépítsék a 
tanulók kritikai tudatosságát arról, hogy 
a mozgóképi szövegek miként 
működnek, valamint a  használatukba 
vetett bizalmadat, hogy kifejleszd a 
mozgóképekkel való munka kritikusabb 
és gondosabb módjait. 
 
A következő két téma, a Főcím és vége 
blokk, és a Közönség Megnyerése 
azzal foglalkozik, ahogyan a mozgóképi 
szövegek készülnek, és ahogyan 
eljuttatják őket a közönséghez. Akármi 
is a tantárgyad, fontos a diákok 
figyelmét felhívni arra, hogy egy 
mozgóképi szöveget sem szabad 
feltétlenül csupán a külsőségek alapján 
megítélni. Ha a kapott információkat 
kritikusan és konstruktívan akarják 
használni, át kell gondolniuk, hogy egy 
film, vagy tv-program honnan 
származik, és kiknek az érdekeit 
képviselheti. A Főcím és vége blokk 
különösen egy olyan téma, amit gyorsan 
és közvetlenül, minden ceremónia 
nélkül használhatsz bármikor, ha videó-
felvétellel dolgozol, a mozgóképi 
szöveg forrásainak közlési szokását 

Minden technika három oszlopban van 
elhelyezve. Az első oszlop magát a 
gyakorlatot írja le, a második pedig 
néhány egyszerű kérdést tartalmaz, 
amelyek segítenek a munka, vagy a 
beszélgetés „szekerének beindításában”. 
A tanulási célok a harmadik oszlopban 
vannak felsorolva. Ezek speciálisan a 
mozgóképhez fűződőek, de hogyha 
elfogadod azt az állításunkat, hogy a 
képírástudás bármely tárgyban segítséget 
nyújthat, akkor hasznos betekintésnek 
fogod tartani ezeket, hiszen javítják a 
kommunikációt és a megértést a te 
tantárgyad területén. 
 
Amennyire csak lehetséges, elkerültük a 
média-zsargon használatát, de a technikák 
szükségszerűen igényelnek néhány 
egyszerű és hasznos szakkifejezést, 
amelyek magyarázata a Szakkifejezések 
magyarázatában található ennek a 
könyvnek a végén. A technikák 
használatához legalább egy képmagnóra 
szükséged lesz, egy jó SZÜNET gombbal, 
amellyel visszanézhetsz egyes 
képkockákat. A LÉPTETÉS funkció 
szintén hasznos. A következő gyakorlatok 
közül néhányhoz szükség lesz mozgóképi 
szövegeket kezelő computeres szoftverre 
(erről egyéb részletek a 3. fejezetben 
találhatóak a Mozgókép - készítés digitális 
technikával cím alatt). A mozgóképi 
munkára vonatkozó átfogó tanácsok az 5. 
fejezetben olvashatóak. 
 
 
 
 



4-es szinthez. A 13-tól a 33. oldalig tartó 
kilenc tantárgyhoz kapcsolódó táblázatok 
mindegyikében meg fogsz találni néhányat 
ezek közül a technikák közül 
magyarázatokkal, és a tantárgyhoz fűződő 
példákkal ellátva, amelyeknek az a céljuk, 
hogy életre keltsék őket a számodra, mint az 
adott tárgyat tanító szaktanár számára. 
 
Az első három technika a mozgókép 
nyelvezetére koncentrál. Lehetőségeket 
kínálnak arra, hogyan ösztönözd a tanulókat, 
hogy lássák azt, hogy egy mozgóképi 
szövegben minden üzenetet hordoz, és 
valamilyen módon hozzájárul annak átfogó 
jelentéséhez.  

bevezetve. 
 
A 6-os és 7-es és 8-as számú technikák, 
a Zsáner Fordítások, a Médiumok 
Összehasonlítása és a Szimulációs 
Gyakorlatok még fontosabb tantermi 
gyakorlatokat kínálnak a mozgóképi 
szövegek átalakítási, és az egyéb 
médiumokhoz való kapcsolási 
módjainak felfedezéséhez. Tantárgy 
specifikus környezetben ezek ily módon 
alapját képezhetik az órai 
gyakorlatoknak a 4-es szinten, vagy 
használhatók egy téma, vagy tárgy 
feltárási tervezetének összeállításánál.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Fent: Nem a tanterv része: David 
Bradley Ken Loach első játékfilmjében, 
a ’Kes’-ben (1969). 
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Oktatási alaptechnikák 
 
1. Képkimerevítés 
 
Használd a képmagnón a SZÜNET gombot 
acélból, hogy a diákok meg tudják vitatni 
egy-egy  
/ kb. 60 mp-es / filmrészlet minden egyes 
képkockáját. 
 
Elemezniük kell az alábbiakat:  
- mit látnak a kimerevített képen, a kép 
alkotóelemei hogyan helyezkednek el a 
kereten belül, hogyan hat a látványra a 
megvilágítás és a színkompozíció. A kamera 
és a tárgyak közötti távolság, a kamera 
látószöge, és mozgása a jelenet folyamán 
- hány snittből áll a jelenet, milyen 

információt, gondolatokat, 

Megválaszolandó kérdések 
 
- Miért így van megkomponálva a 

snitt? Milyen változást 
eredményezne egy eltérő 
kompozíció? 

- Miért ilyen a kameraállás? Milyen 
változást eredményezne, ha a 
kamera máshol állna? 

- Milyen változást okozna, ha más 
lenne a snittek sorrendje, illetve ha 
néhány snitt hiányoznék? 

 
 
A zenéről 

- Milyen zene szól? Milyen 
érzéseket, képzeteket ébreszt 
benned ? 

  

Tanulási célok 
 
A diákoknak meg kell tanulniuk hogy : 
 
- Egy kép bármely részlete hordozhat 

jelentést 
- A kép is „olvasható”, nemcsak a 

szöveg 
A képen belüli részletek 

- Az alkalmazott színek és a 
megvilágítás módja egyaránt 
befolyással bír a kép hatására 

- A snittek száma és sorrendje      
befolyásolja a jelentést 

 
 
 
 
 



benyomásokat közöl illetve sugall a  
       snittek sorrendje 
    
További fejlesztés lehetősége 
 
Használjunk  story board-ot, vagy editáló 
szoftvert a snittek sorrendjének 
megváltoztatása, illetve egy-egy 
snitt kihagyása céljából. 
 
 
2. Hang és kép 
Takard le a képernyőt és kérd meg  a 
tanítványokat, hogy egy rövid filmrészlet 
hanganyagát hallgassák 
végig, majd meséljék el, hogy mit hallottak. 
- A tanulóknak azonosítaniuk kell a 

szöveg típusát, és le kell írniuk az egyes 
hangeffektusokat. 

- Ezt követően meg kell határozniuk a 
filmrészlet tartalmát és stílusát 

- Végül a filmrészlet megtekintését 
követően azt kell közösen elemezni, 
hogy  a hangok és a képek 
milyen együttes hatást értek el. 
 

További fejlesztés lehetősége 
 
Próbáljuk ki az alábbiakat: 
 
Tárgyaljátok meg hogyan hatnak ezek az 
elemek a képek lehetséges interpretálási 
módjaira. 

A hanghatásokról 
- Pontosan mit hallasz, és az mit 

fejez ki ? 
-  

A szövegről 
- Miről beszélnek, és milyenek 

lehetnek a szereplők a hangjuk 
alapján ? 

-  
A csendről 

- Mit gondolsz miért néma a 
filmrészlet ezen a ponton? Vajon 
mi történik? 

-  
- A kész képsorról 
Hogyan befolyásolja a hang a jelenet 
hatását? Milyen változást okozna egyes 
részletek hiánya? 
 

A mozgóképi hangsávoknak négyféle 
elemük lehet: a zene, a hangeffektusok, az 
emberi hang, és a csend. Mindezek 
hozzájárulnak a mondanivaló 
megfogalmazásához. 
A hangeffektusoknak két típusa van: 
’környezeti’(vagyis folyamatos hang) és 
’spot effects’ (vagyis rövid ideig tartó 
hanghatások). 
A hang- különösen a zene- meg tudja adni 
egy mozgóképi szöveg ’hangulatát’, és 
erősítheti zsánerjellegét is (pl. vígjáték, 
thriller, stb.). 
A hang gyakran többet tud hozzáadni egy 
képsor mondanivalójának kifejezéséhez, 
mint a vizuális eszközök. 
A hang nemcsak azt képes befolyásolni, 
hogy a nézők miként értelmezzék a 
képeket, hanem azt is, hogy mit 
gondoljanak arról, amit látnak. 
A képernyőn kívüli hangok segíthetik a 
háromdimenziós térélmény kialakítását. 
A csend is erőteljes hatással lehet egy 
képsor értelmezésére. 
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3. Azonosítsd a snitteket ! 
- A filmrészlet egyszeri megtekintése 

után a tanulók tippeljék meg a snittek 
számát 

- A második megtekintés alkalmával  
nevezzenek meg minden változást a 
beállításban és a hangban  /használd a 
SZÜNET gombot, ha szükséges / 

- A harmadik megtekintés során 
vizsgálják meg a snittek közötti 
átmeneteket, és azt, hogy a 
hangváltások egyeznek-e a 
snittváltásokkal 

- Mérjék meg minden egyes snitt 
időtartamát 

 
További fejlesztés lehetősége 
 
Készíts forgatókönyvet, vagy storyboard-ot, 
hogy ezzel segítsd a filmrészlet elemzését. 
Alkalmazhatók a filmrészlet különféle 
módosított változatai: snittek kihagyása, 
sorrendjük megváltoztatása révén. 
 
- Ha rendelkezésre áll megfelelő  

computeres program, a diákok 
digitalizálhatják és újraszerkeszthetik 
a snitteket, különféle sorrendeket és 
időtartamokat kipróbálva 
 

 

Milyen hosszú ez a jelenet ? 
Mennyit tudunk meg a történet 
időtartamáról ? 

- Milyen új információt nyújtanak 
illetve milyen új benyomásokat 
keltenek az egyes snittek? 

-      Milyen új információt nyújtanak 
illetve milyen új benyomásokat keltenek 
az  egyes hangváltások ? 

  
Milyen hatása lenne, egy eltérő 
technika alkalmazásának ? 
- Miért éppen ilyen hosszúak a 
snittek ? Jellemző-e a snittek 
átlagos hosszúsága, 
meghatározható-e vala- 
milyen ritmus vagy séma, illetve 
ezek hatása ? 

 

 
 
Egy képsor snittjeinek száma, sorrendje és 
hosszúsága mind hozzájárul a 
mondanivalóhoz, és ezt a vágással hozzák 
létre.  
 
A filmbeli idő gyakran nem egyezik az 
események valós idejével, a vágási 
folyamat során alakul ki a történet 
filmideje. 
 
Minden egyes snittnek új információkat 
kell tartalmaznia, új benyomásokat 
keltenie, a vágásoknak nem pusztán az a 
funkciójuk, hogy lekössék a néző 
figyelmét. A vágások gyorsasága és 
ritmusa, valamint különböző típusai 
szintén hozzájárulnak a mondanivaló 
kifejezéséhez. 
A vágások nem mindig esnek egybe a 
hangváltásokkal. Különösen a drámákban 
fordul elő, hogy egy képváltás iránti 
várakozás szolgálhat bizonyos hangulatok 
fenntartására, vagy a feszültség 
fokozására. 
A snittsorozatok egyes fajtái 
meglehetősen konvencionálisak: pl. 
ellentétes irányú kép-váltás egy 
párbeszédnél, vagy interjúnál, avagy ha 
egy szereplő a képen nem látható dolog 
felé néz, azt valószínűleg olyan beállítás 
fogja követni, ami megmutatja azt a 
bizonyos dolgot. 
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Alapvető oktatási technikák 
 
4. Főcím és vége blokk 
Játszd le a diákoknak bármely film főcímét. 
Az 1-es, 2-es vagy 3-mas alaptechnikák 
közül bármelyiket használhatod, hogy 
segítsd a tanulókat az alkotás zsánerének, 
megcélzott közönségének azonosításában, és 
várható tartalmának, illetve „üzenetének” 
megjóslásában. 
Mutasd meg egy mozgóképi alkotás elején 
és / vagy végén lévő költségvetési adatokat, 
és vitassátok meg az ebből nyert 
információkat az anyagi forrásokra, a 
tulajdonjogra, a készítés, valamint a 
terjesztés módjára vonatkozóan. 
 
5. A közönség megnyerése 
A diákok párokba vagy csoportokba 
szerveződve gyűjtsenek információkat arról, 
hogy a mozgóképi szöveget hogyan dobták 
piacra, és hogyan terjesztették: pl. tv reklám, 
oktatással, tanulmányi lehetőségekkel 
kapcsolatos információkat tartalmazó 
katalógusok, videó katalógusok, bolti 
kiállítások, web honlapok, filmplakátok, 
hirdetések, film-előzetesek, TV műsor 
minősítések, mozi-jegypénztári információk, 
beszámolók, kritikák, sajtóközlemények, 
vegyes hírek. 
 A csoportok vagy párok az osztály 
előtt adják elő kutatásuk eredményeit, (pl. 
élő beszámolók, poszter-montázsok) 
azonosítva azokat a kulcsfontosságú 
pontokat, amelyek befolyásolták egy –egy 
mozgóképi szöveg sikerét, illetve bukását a 
közönség megtalálása, és üzenetének célba 

Megválaszolandó kérdések 
 
Vajon ez mozi- vagy TV film? 
Valós tényeken alapuló, vagy kitalált 
történet?  
Kinek szánták? 
Miről szól? 
 
Kik készítették? 
Ki a tulajdonosa? 
Miért készítették? 
Milyen szabályokat alkalmaztak a 
készítés során? 
 
Milyen eljárásokat alkalmaztak az 
anyag reklámozása, terjesztése során? 
Mért éppen ezeket a módszereket 
használták, és miért nem másokat? 
Kik segítették a reklámozást, és miért? 
A közönség a producerek 
várakozásainak megfelelően reagált-e, 
és ha nem, milyen okok miatt? 
Szándékos vitát keltettek-e a médiában a 
mozgóképi darabról? Vajon segített ez, 
vagy ártott-e annak, és hogyan? 
 

Tanulási célok 
 
 
Főcím meghatározza a művet, és ’eladja’ 
azt a közönségnek: egyértelműen utalhat 
annak zsánerára, tartalmára, megszólított 
közönségére, céljára, vagy el is rejtheti 
ezeket, hogy kíváncsiságot keltsen. 
Az alkotás készítőjéről, finanszírozójáról, 
tulajdonosáról szóló információk 
felhívhatják a figyelmünket azokra az 
érdekekre, amiket képviselnek, vagy nem 
képviselnek, esetleg hamis színben 
tüntetnek fel. 
Sok szabály befolyásolja egy mozgóképi 
mű elkészítését, ezek szabják meg 
tartalmát, stílusát és mondanivalóját. 
Általában más vállalat készíti a filmet, és 
más végzi a terjesztését. 
 
- A mozgóképi szövegek többsége 

kénytelen versenyezni a nézőért, éles 
piaci körülmények között. 

- A mozgóképi szövegeket sok 
különféle médium támogathatja. 

- Az értékesítési és promóciós 
stratégiák központi kérdést jelentenek 
a mozgókép gyártás jelentős 
részében. 

- A médiaipar gyártói és forgalmazói 
tágabb üzleti kör részeként működnek 
és egy sor  különböző vállalat áll 
rendelkezésükre gyártmányaik 
sikerre-vitelében. 

- A közönség reakcióit mérik, és 



találása szempontjából. figyelembe veszik a következő 
gyártási és promóciós stratégiákban. 

- A legtöbb mozgóképi produkció és 
annak forgalmazása sok pénzbe 
kerül, és kockázattal jár.  
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ADAPTÁLÁS 
 
A diákok „fordítsanak le  egy mozgóképi 
szöveget – pl. egy dokumentumfilmet, TV-s 
híradást, televíziós-, vagy filmreklámot, egy 
játékfilm jelenetet – nyomtatott szövegre, 
mint pl. egy újságcikk, magazinban lévő 
cikk, egy regényrészlet, novella, vagy vers. 
- Fordítsanak le egy nyomtatott szöveget 
mozgóképi szövegre, először egy 
„storyboard” vagy forgatókönyvként, majd 
ha van rá lehetőség, videó felvételt 
készítve.(egy rövid részlete, vagy „próbája” 
egy jelenetnek) 
 
 
 
Médiumok összehasonlítása: 
A diákok az 1-6-os alaptechnikákat 
használhatják: 
 
- Egy téma kezelésének 

összehasonlítására különböző 
médiumokban, vagy különböző 
közönségnek szánva. 

- Egy fiktív nyomtatott szöveg 

 
Mit lehet nyomtatott szöveggel 
elmondani, ami mozgóképpel nem 
mutatható meg? 
 
 
 
 
 
- Miért választották éppen ezt a 

korcsoportot / közönség réteget ? 
- A mozgóképi szöveg mely része 

lesz kevésbé vonzó, vagy 
érthetetlen új közönsége számára? 

- A mozgóképi szöveg mely 
vonatkozása segítheti új 
közönségének való eladását. 

- Milyen módszerek a 
legalkalmasabbak arra, hogy ezt a 
közönséget megnyerjük ? 

- Milyen nézőpontból érvelnek a 
mozgóképi szöveg ellen, avagy egy 
eltérő verzió érdekében? 

- Milyen tényekkel támasztja alá 
érvelését? 

- Ki a közönsége az új változatnak? 

 
A tanulóknak meg kell tanulniuk: 
 
- A jelentés megváltozhat, ha az 

információt különféle formai 
keretben tálalják, vagy más 
médiumra teszik át. 

- Minden médium saját nyelvezettel, 
konvenciókkal és műfajokkal 
rendelkezik. 

- A mozgókép alkalmasabb bizonyos 
fajta tartalom vagy struktúra, míg a 
nyomtatott irodalom más tartalmak és 
struktúrák kifejezésére. 

- Csoportokat, témákat, értékeket és 
gondolatokat különböző módon lehet 
bemutatni a formai és műfaji 
megoldásoktól, valamint a megcélzott 
közönségtől függően. 

- A nyomtatott irodalom sok 
lehetőséget kínál többféle mozgóképi 
adaptáció számára. 

- Mind a dokumentumfilm, mind a 
játékfilm alkalmas egy téma hatásos 
bemutatására, a tények és a fikció 
világa között nehéz meghúzni a 
határvonalat. 



kulcsmomentumának összehasonlítására 
két különböző mozgóképi adaptációban. 

- Ugyanazon téma tényszerű és fiktív 
formákban való kezelésének 
összehasonlítására. 

 
 
SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT 
 
A tanulók párokban, vagy csoportokban 
dolgozva szerepeket kapnak, mint egy 
bármely tárgy tantervében használt, létező 
mozgóképi szöveg producerei, és az a 
feladatuk, hogy terveket készítsenek arról, 
miként  
 
- módosítanák, vagy szerkesztenék azt 

újra egy másik korcsoport számára, 
- „adnák el” egy másik közönségnek 
- kritizálnák egy egyedi 

szempontból/nézőpontból 
- készítenének egy másik anyagot 
 
 
 
 
A terveket a tanárnak, vagy egy másik 
csoportnak kell előadni a felelős szerkesztő 
vagy a gyártásvezető szerepét eljátszva. 
 
 
 
 
 

- A legtöbb mozgóképi produkció 
kiadói és intézményi- keretek közé 
van szorítva : idő, költségvetés, 
kontextus, cél, stb. 

- A tartalom és a forma változik a 
megcélzott közönség és kitűzött cél 
függvényében. 

- Új közönség felé fordulva, új etikai 
vagy jogi szempontok motiválják, 
hogy mit lehet megmutatni,  
elmondani, és mit nem. 

- Egy adott mozgóképi szöveg kritikája 
jó eszköze lehet a támogatásnak, 
amely gyökerezhet az anyagban 
magában, vagy származhat külső 
forrásból. 

- Mindig kínálkoznak alternatívák. 

 
  12 - kép 
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2. Fejezet 
Beillesztés a tantervbe 
 
A diákoknak meg kell tanítani azokat a 
nyelvi eszközöket, amelyek 
nélkülözhetetlenek a különféle tantárgyak 
megértéséhez, és az ehhez kapcsolódó 
gondolataik, ötleteik kifejezéséhez. Ezek a 
nyelvi sémák magukba foglalják a 
tantárgyban gyakran előforduló szövegek 
megfogalmazási módját is (például oksági 
viszonyoknak, időrendiségnek, logikai 
kapcsolatoknak, valami feltárásának, 
feltételezéseknek, és összehasonlításoknak 
kifejezésére szolgáló nyelvezetet, valamint 
azt is, hogy hogyan kell kérdéseket feltenni, 
vagy érveléseket felépíteni.) 
A Nemzeti Tanterv Kézikönyve angliai 
középiskolai tanárok számára, DfEE 1999, 
40. old. 
 
 
A film, illetve a tv bármely tantárgyban 
csupán illusztrációként, illetve 
motivációként történő használata sosem 
elegendő. Ez a fajta használat elfelejtkezik 
azokról a ’nyelvi sémákról’, amelyekkel a 
mozgókép információkat, gondolatokat és 
értékeket közvetít. 
 
 
Egy ’90-es évekbeli tudományos 
dokumentumfilm a DNA felfedezéséről és 
egy mostani hír ugyanerről a témáról 
egyaránt értékes forrás a felfedezés 
következményeiről való tájékozódás 
szempontjából, ugyanakkor jelentősen 

Mint szaktanár, bővítheted a diákok 
tájékozottságát azon a különös és 
sokféle módokról, amelyekkel a 
mozgókép folyamatokat és érveléseket 
tud bemutatni, történeteket mesélni, 
helyeket lefesteni, és azon módszerekről 
is, amelyekkel félre tud vezetni, vagy 
hazudni tud. Ezzel nemcsak a film és tv 
hatékonyabb értelmezésében segíted a 
tanulókat, hanem abban is, hogy 
felismerjék a szerepét a tárgyi tudás 
felépítésében, és annak a felfogásában, 
mi is valójában a tárgy. Ez pedig 
fellelkesítheti a tanulókat, hogy saját 
maguk használják a mozgóképet, 
tudásuk másoknak való bemutatásában, 
akár kiértékelésnek szánva, akár abból a 
célból, hogy megerősítsék, vagy 
magukévá tegyék, amit megtanultak. 
Másképp fogalmazva a mozgókép 
eredményes használata segíthet abban, 
hogy könnyedébben taníthasd a 
tárgyadat. 
 
A Mozgókép a Tanteremben e része egy 
speciális tantárgyakra vonatkozó 
útmutatót nyújt a mozgóképpel való 
munkára vonatkozó ötletek és technikák 
formájában, kilenc különböző, a 
tantervben szereplő tantárgy keretében. 
Ezek a következők: angol, 
természettudományok, technika, 
történelem, földrajz, modern idegen 
nyelvek, művészetek, zene, és 

A tantárgyakhoz tartozó második oszlop 
az első fejezetben leírt alaptechnikák 
közül válogat ki néhányat, de ezúttal a 
tantárgy sajátosságaihoz igazítva azokat. 
A példagyakorlatok és feladatok nem csak 
a tantárgyi jellegzetességek tanulását 
hivatottak fejleszteni, de a tanulók 
mozgóképi média használatát is fokozni 
kívánják a tantárgyakon belül. Az 
oszlopok nem tartalmazzák az összes 
alaptechnikát, de reméljük, hogy 
biztosítják számodra a tervezés 
fejlesztéséhez szükséges 
kiindulópontokat.  
Szándékosan nem határoztunk meg 
korhatárokat a gyakorlatok elvégzéséhez. 
A legtöbb mozgóképhez kapcsolódó 
gyakorlat, mivel az általánosság szintjén 
van leírva a táblázatban, a korosztályok 
széles skáláján elvégezhető, és különböző 
stádiumokban újból áttekinthető. A 
különféle nehézségi szintek létrehozhatók 
a gyakorlatokhoz válogatott anyagok, a 
tanulmányozott téma, vagy tárgy 
különbözősége révén, valamint 
meghatározhatják a feladat nehézségét a 
tanár elvárásai a diákok elemzésben való 
jártassága, nézői tapasztalatai, és saját 
gondolatai terén. Általános elv, hogy 
minden oszlop aránylag egyszerű elemző 
feladatokkal indul, olyan módszerek 
használatával, mint a képkimerevítés, 
eljutva a bonyolultabb gyakorlatokhoz, 
amelyek idősebb diákok számára lehetnek 



különböznek stílusukat és jellemzőiket 
tekintve. Ezek a különbségek maguk is 
részei lehetnek mindannak, amit a 
tanulóknak meg kell tanulniuk a genetika 
fejlődéséről. Egy Közép-Ázsiáról szóló 
televíziós utazási műsor, és egy ugyanezen a 
területen játszódó akcióval teli kalandfilm 
egyaránt megvilágíthatják a tanulók 
ismereteit a területen zajló életről, a régió 
tájairól és klímájáról, de igen különböző 
módokon. A diákoknak meg kell érteniük, és 
ecsetelniük kell azokat az alapvető 
különbségeket, amelyek szükségesek 
lesznek a tárgyról való tudásukat növelő 
összehasonlításokhoz. 

állampolgári ismeretek. 
Minden tantárgyhoz két táblázatot 
készítettünk. Az első a mozgóképhez 
fűződő gyakorlatok tantárgyadba való 
beépítéséhez adott magyarázatot 
tartalmazza. A tanulási célok, amelyek 
elhelyezik a mozgóképet a tantárgyon 
belül, a különféle gyakorlatokkal, és a 
diákoktól esetlegesen elvárt 
eredményekkel szemben vannak 
elhelyezve. Hangsúlyt fektettünk a nem 
írott eredményekre, mint például 
multimédiás bemutatók, előadások, 
videós alkotások. Bár mindez még 
próbára teszi néhányuk erőforrásait és 
költségvetését, az iskolák növekvő 
számban tekintenek ezekre a 
lehetőségekre, és ez a szakasz abban 
kíván segíteni, hogy az Ön iskolájában, 
vagy tanszékén elérhetővé váljanak 
azok az erőforrások és továbbképzések, 
amelyek ezt a munkát támogatják. 

megfelelőbbek. 
 
 
 
 
 
 
 
Fent:  
a történelem mítoszként ábrázolva 
David Lean meghökkentő, ám 
titokzatos Arábiai Lőrinc-ében. 
(Lawrence of Arabia   1962) 
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 A mozgókép használata az angolórán  

Tanulási célok 
A diákoknak meg kell tanulniuk: 

Gyakorlatok 
A diákoknak biztosítani kell a 
lehetőséget, hogy: 

Eredmények 
A diákok készíthetnek: 

 
- Irodalmi szövegek mozgóképi változatai 
különböznek az eredeti szövegtől, és minden 

 
Egy irodalmi szöveg többféle 
mozgóképi változatát 

- Forgatókönyvet irodalmi szövegek 
jeleneteihez, amelyet aztán 
szembeállíthatnak ugyanazon irodalmi 



új változat más és más lesz attól függően, 
hogy mikor, és milyen körülmények között 
készült. 
- Tudniuk kell, hogyan ’olvassák ’ a 
mozgóképet, és hogyan elemezzék annak 
nyelvezetét, és szabályait. 
 
- Egyazon szöveg mozgóképi, illetve 
irodalmi változatainak lehetnek közös 
tulajdonságaik, pl. az elbeszélő forma 
szempontjai. 
 

tanulmányozhassák, és 
összehasonlíthassák, hogyan 
különböznek azok interpretációjukban, a 
kép és hang szabályainak, a 
szereposztásnak, a gyártás értékeinek 
vizsgálatán keresztül, és hogyan 
határozta meg az alkotásokat az a 
korszak, amelyben születtek. 
Elemezzék azokat a speciális módokat, 
amelyeken keresztül az irodalmi 
szövegek mozgóképi változatai hatást 
gyakorolnak- a képek és hangok 
kombinációival- és szembeállítsák 
ezeket azokkal az eljárásokkal, 
amelyekkel az irodalmi szövegek 
oldanak meg olyan problémákat, mint a 
cselekmény, helyszín, szereplők, és 
elbeszélő ábrázolása. 
Összehasonlítsák, hogyan valósul meg 
egy átlagos elbeszélő szerkezet a 
mozgóképi alkotásban, ill. az irodalmi 
forrásban—megfigyelve az elbeszélő és 
a szerző szemszögét, az események 
folyamatát, az időrendiséget, valamint a 
cselekményszerkezetet. 

forrás egyéb mozgóképi változataival. 
 
- Egy összeállítást egy irodalmi szöveg új 
mozgóképi interpretációjához—amely 
meghatározza a szereposztást, a rendezőt, 
a forgatókönyvet és a marketing 
kampányt. 
 
- Átdolgozást egy irodalmi mű rövidített 
tv-változatához, amelyben bizonyos 
események össze vannak foglalva, vagy ki 
vannak hagyva, mások pedig ki vannak 
egészítve, vagy előtérbe vannak állítva. 

A mozgóképi alkotások a nyomtatott 
szövegekkel azonos módon működhetnek a 
metaforák, szimbólumok, allegóriák 
használatában. 

- Azonosítsák és fedezzék fel a metafora 
és szimbólum megfelelőit meghatározott 
filmes, videó, vagy tv-anyagokban: a 
tárgyak, fények és színek használatát 
jelentések jelölésére. Pl. az arcra vetülő 
ferde árnyék gyakran zavart, nyugtalan, 
széteső személyiséget jelöl. 

- Olyan írásokat, amelyek bizonyítják, 
hogy értik, hogyan használják a 
szimbólumot a mozgóképi művekben. 
- Terveket, forgatókönyveket, vázlatokat 
mozgóképi szövegekhez, amelyek 
felfedezik, vagy használják a metaforát és 
a szimbólumot. 
- Kulcsfontosságú versek videó-
változatait, amelyek tartalmazzák a költői 
eszközök képi megfelelőit. 

- Tudniuk kell forgatókönyvet írni, és 
szerepeket eljátszani színdarabok 
filmváltozataiban, így megtanulva, hogy a 
drámában sok különféle módja van a 

Tapasztalatot gyűjtsenek a dráma filmes 
megjelenítésének különböző módjairól, 
pl. különböző megvilágítások, 
különböző helyszínek, hosszú, ill. 

Világítási, és kameraállás- és 
mozgásterveket, próbafelvételeket, 
eljátszott és felvett jeleneteket színművek 
részleteiről. 



cselekmény, szereplők, környezet, és a 
feszültség tolmácsolásának. 
 
- A dráma filmes változatában a jelenetek 
szerkezete és elrendezése ugyanúgy 
hozzájárulhat a drámai hatáskeltéshez, mint 
a párbeszédek, vagy a cselekvések. 

megvágott jelenetek, más és más 
közelképek, különféle snittszerkesztés 
és koreográfia használatával. 
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- A nem fiktív mozgóképi alkotások, mint 
például hírblokkok, dokumentumfilmek, 
aktuális eseményekről szóló programok a 
valóság közvetett ábrázolásai, amelyek 
alkotói - ha mégoly szeretnék is - nem 
mindig tudják megjeleníteni a ’valóság 
képeit’. 
 
 
 
- Fel kell ismerniük, fel kell fedezniük azt a 
számtalan különféle élvezetet, amelyet a 
mozgóképi alkotások generálni tudnak. 
 
- Különböző egyének, és közönségek 
ugyanarra az alkotásra nagyon eltérő 
válaszokat adhatnak. 
 
- Egy mozgóképi alkotás közönségsikere 
éppoly mértékben fűződhet a műfaji 
elvárásoknak való megfeleléséhez, mint a 
forma és a stílus ’eredetiségéhez.’  

 
- Összefoglalhassák egy nem fiktív 
mozgóképi alkotás kulcsfontosságú 
pontjait és helyzeteit. 
 
- Különbséget tehessenek a tények és 
vélemények között, megvizsgálhassák a 
nem fiktív programkészítés 
szerkesztésénél előforduló elfogultságot, 
azonosíthassák a mozgóképi nyelvezet 
azon elemeit, amelyek meggyőzésre, 
valami megvitatására, vagy 
megmagyarázásra szolgálnak. 
 
- Felismerhessék azokat az élményeket, 
amelyeket mozgóképi szövegek 
kínálhatnak az értő nézőknek és 
olvasóknak.  
 
- Belevághassanak közvélemény-
kutatásokba, interjúk készítésébe a 
közönség körében, illetve 
alakíthassanak ún. „fókusz-csoportokat” 
egy bizonyos filmre, vagy filmek 
csoportjára adott reakciók kutatására. 

 
- Egy tv-s közleményt, egy 

megszerkesztett interjút, vagy 
dokumentumsorozatot 

-  a tantervben máshol is szereplő, 
vagy egy irodalmi szöveg 
tanulmányozása során felmerülő 
témáról. 

 
- Egy kutató dokumentumfilmet, vagy 
dolgozatot, egy adott tárgyról vagy 
témáról.      
 
- Egy videós önéletrajzot, vagy egy 
összevágott interjút egy családtaggal, 
vagy barátokkal, valamit kifejezve a 
’személyazonosság’-ról. 
 
- Egy snittlistát, vagy egy szerkesztett 
film-, vagy tv-program előzetest, amely 
megmutatja az adott film, ill. program 
élvezhetőségének kulcspontjait. 
 
- Az olvasókkal, ill. közönséggel készített 
interjúkat, és egy nézői naplót, amely 



 
- Tanulmányozhassák, hogy a filmek 
gyakran úgy vannak felépítve, hogy 
egyrészt kielégítsék, másrészt pedig 
kijátsszák a közönség elvárásait.   
 
 
 
15.old.(képekhez) 
Ugyanazon darab különböző 
előadásainak szembeállítása: Orson 
Welles a „Macbeth”-ben, (Orson 
Welles, 1948) és Toshiro Mifune a 
„Vér Trónjá”-ban, (Akira Kurosava, 
1957). 

rámutat az azonos, illetve hasonló 
mozgóképi szövegekre adott válaszok 
különbözőségére—pl. családon belül. 
Egy grafikont / táblázatot / diagrammot 
arról, hogyan találkozik, ill. tér el egy 
sajátos mű a zsánermintáktól. 
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Oktatási alaptechnikák használata az angolórán  

Oktatási 
Alaptechni-
kák 

Lehetséges tanítási technikák Tanulási célok  
 
Amit a diákoknak meg kell tanulniuk: 

Képkimerevítés Válassz ki egy rövid jelenetet egy irodalmi mű alapján 
készült filmből, tv-változatból, vagy egy Shakespeare 
darab mozgóképi megjelenítéséből, s a jelenet minden 
snittjéből merevíts ki egy-egy képet a ’SZÜNET’ 
gomb használatával. A tanulóknak meg kell 
állapítaniuk, hogyan adhatták elő az eredeti darabot-
azaz milyenek voltak a jelmezek, a kellékek, a díszlet, 
a színészek előadásmódja, gesztikulációja, 
arckifejezései, valamint a beállítás-a kamera látószöge 
és távolsága a snittekben. 

Minden, ami a képen látható, és ami hallható, tudatosan 
lett kiválasztva a rendező, író, díszlettervező által 
jellegzetes dolgok jelölésére. 

A hang és a kép Játssz le egy kétperces részletet a David Lean-féle A hangok és a képek különféle módon tudnak az 



Twist Oliver (1948) nyitó jelenetének hanganyagából, 
miközben a képernyőt letakarod. A tanulók 
következtessenek a színhelyre (mikor és hol játszódik, 
zárt-, avagy nyílt téren), a cselekményre, a 
szereplőkre, a hangulatra, csupán a hallott hanganyag 
alapján. Majd ismételd meg a részletet, ezúttal a 
képekkel együtt, és a diákok nevezzék meg az új 
információkat, amelyeket a képek bemutattak. 

elbeszéléssel kapcsolatban információt közvetíteni: a 
mozgókép a hangok, és képek kombinációjával közvetít 
információt. 
A hangok a következőképpen csoportosíthatók: 
hangeffektusok, párbeszédek, zene, és csend. 
A hang megerősítheti, megindokolhatja, vagy 
ellenpontozhatja a cselekményt. 

Snittek 
azonosítása 

A diákok nézzenek végig egy filmelőzetest, vagy egy 
tévéreklámot, és tippeljék meg, hány snitt volt bennük. 
Másodszori megnézésre jelöljenek meg minden 
változást a snittekben, a jelenetekben, helyszínben, és 
a hangban. 
A harmadszori megnézés alkalmával nevezzék meg a 
képváltások típusait, és mondják meg, hogy a hangot 
vajon ezek összekötésére használták-e az alkotók? 

A vágás az elsődleges jelentésalkotó művelet a 
mozgókép létrehozásánál. 
A snittek hosszúsága és a képváltások típusai meg 
tudják határozni egy mozgóképi jelenet légkörét és 
hangulatát. 
A nagyon rövid mozgóképi alkotások igen sokat 
elárulnak a vágás ökonómiájáról. 

Főcím-vége 
blokk?(stáblista) 

Mutass be a diákoknak egy válogatást különböző 
zsánerű tv-filmek főcímeiből, ha lehet, néhány nem 
brit verziót is belevéve. 
Buzdítsd őket minden részlet ’zsáner-
jellegzetességeinek’ megnevezésére, azaz olyan 
információk felfedezésére, amelyek jelzik azt, hogy 
melyik részlet milyen zsánerhez tartozik – a 
kulcsikonok, a hanganyag, és az elbeszélő technika 
alapján. Ezután a tanulók próbálják megjósolni a 
programok tartalmát, üzeneteit, és az általuk képviselt 
értékeket. 
Mutasd meg mindegyiknek a vége-blokkját, és 
kérdezd a diákokat a programok anyagi forrásáról, 
tulajdonjogáról, és kérd meg, hogy gondolkozzanak 
azon, vajon hogyan befolyásolhatják ezen tényezők a 
filmekben bemutatott értékeket. 

Habár bizonyos zsáneralkotások hasonlóságot 
mutathatnak egymással, ezek mégis minden országban -
és kultúrában - különbözőek lesznek. 
Egy mozgóképi alkotás végén lévő stáblista óriási 
mennyiségű információt tartalmaz arról, hogy kik, és 
hogyan készítették. 
A mozgókép készítése együttműködést igénylő 
folyamat, csoportmunka. 
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Az érdeklődés 
felkeltése 

Ösztönözd a tanulókat, hogy gyűjtsenek információkat 
annak összehasonlítására vonatkozóan, hogy egy új, 
főáramlatba tartozó, és egy szintén új, idegen nyelvű 

A filmek forgalomba hozatala az arra rendelkezésre álló 
pénzösszeg nagyságától függ. 
Az olcsó marketing is sikert érhet el némi 



filmet hogyan dobtak piacra, és hogyan hoztak 
forgalomba reklámokon, plakátokon, tv-, és mozi –
előzeteseken, beszámolókon, sajtókiadványokon, web 
honlapokon keresztül. Ha van rá mód, nézzétek meg 
mindkét filmet, és hasonlítsátok össze mindkettőt a 
„marketinges üzenetével”. 

leleményességgel, és újításokkal, és a drága marketing 
is lehet sikertelen. 
A marketing hat a közönség elvárásaira, ennél fogva a 
filmre adott reakcióira is. 

A filmnyelv 
megértése 
 

Adj a diákok kezébe egy irodalmi szövegrészletet, 
amely egy helyszint, egy cselekvést, vagy egy 
dialógusrészletet ír le, és kérd meg őket, hogy 
alakítsák át forgatókönyvvé - azaz írjanak egy 
snittlistát, készítsék el a gépállások listáját, tervezzék 
meg a világítást, a snittek szerkesztését, a jelenet 
hanganyagát, a snittek hosszát, és a képváltásokat. 
Különféle megoldásokat kell találniuk olyan 
problémákra, amelyeket például az egyes szám első 
személyű elbeszélő, vagy a nézőpont változásai 
vethetnek fel: hogyan lehet ezeket képileg 
tolmácsolni? 

A mozgóképi alkotások elbeszélő információkat 
nyújtanak, és a szereplőket, valamint a helyszint a 
nyomtatott szövegektől igen eltérő módon kezelik. 
A mozgóképi alkotások a következő fejezetcímek 
használatával írhatók le: kamera, hang, világítás, vágás, 
rendezés. 
Alkothatunk ilyen filmnyelvi kifelezéseket, hiszen 
(észrevétlenül) megtanultuk, hogy is működik a 
mozgókép. 

Médiumok 
összehasonlítása 

Válassz ki egy olyan embercsoportot, amelyet a 
médiában megkülönböztetettként ábrázolnak - pl. 
háború, vagy éhínség áldozatai. 
A tanulók gyűjtsenek példákat a különböző 
médiumokban megjelenő szövegekből, pl. az éhezők 
segítésére alakult szervezetek reklámanyagából, sajtó-, 
rádió-, tévébeszámolókból, tévés 
dokumentumfilmekből. 
Majd határozzák meg, hogy az egyes médiumok mit 
képesek, ill. mit nem képesek tolmácsolni, és állítsák 
szembe a különböző forrásokból származó 
információkat. 

Az egyes médiumok különböző módon közvetítik a 
gondolatokat és információkat. 
Amit az egyik médium képes kommunikálni, egy 
másikon keresztül elképzelhető, hogy lehetetlen átadni. 
Egy mű eredete, célja, megcélzott közönsége 
befolyásolhatja annak mondanivalóját, valamint eszmei 
vagy erkölcsi üzenetét. 

Szimulációs 
gyakorlat 

A tanulók készítsenek egy részletesen kidolgozott 
tervet egy modern regény filmváltozatára. Válasszák 
ki a szereplőket, a rendezőt, és írjanak egy maximum 
25 szavas szinopszist, amely meghatározza a film 
helyét más filmek között. 
Ajánlják fel az ötletüket egy stúdiónak akár szóban, 
(szerepjáték), akár levélben.     
 

Az egyes médiumok különböző módon közvetítik a 
gondolatokat és információkat. 
Amit az egyik médium képes kommunikálni, egy 
másikon keresztül elképzelhető, hogy lehetetlen átadni. 
Egy mű eredete, célja, megcélzott közönsége 
befolyásolhatja annak mondanivalóját, valamint eszmei 
vagy erkölcsi üzenetét. 
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A mozgókép használata a természettudományok óráin 
 
Tanulási célok  
Amit a diákoknak meg kell tanulniuk: 

Gyakorlatok 
A diákoknak biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy: 

Eredmények 
A diákok készíthetnek: 

Hogyan használnak a mozgókép 
különböző formái különféle eszközöket a 
világűr bemutatására –pl. játék- és fikciós 
filmekben, hírekben ill. 
dokumentumfilmekben. oktató 
műsorokban, animációs filmekben. 
- A tudományos vagy féltudományos 

mozgóképi szövegek gyakran 
különleges – mikro-, vagy makro- 
kamerákkal készülnek. 

- A mozgóképi szövegek különféle 
technikákat alkalmazhatnak az idő 
múlásának megjelenítésére, a 
tudományos folyamatok 
bemutatásában. –pl. sűrítő montázs, 
időugrás, fotók, lassú kameramozgás. 

- - Ahhoz, hogy megértsék a jelenkori 
tudományokhoz kapcsolódó 
tudományos témákat, tényeket kell 
gyűjteniük különböző forrásból, és a 
vélemények különbözni fognak. 

- Azok a módok, ahogyan a tudósokat 
és a tudományos témákat a népszerű 
mozgóképi formákban ábrázolják 

- Elemezzék azokat a módokat, ahogyan a 
mozgóképi szövegeket a világűr 
bemutatására használhatják, és hasonlítsák 
össze azokkal az elképzelésekkel, amelyeket 
a valódi tapasztalatról alkotnak 
 
- Szerkesszenek az űrről saját prezentációt, 
pl. a naprendszer computeres, illetve 
animációs modelljeit, vagy a bolygók 
felszínének vagy atmoszférájának virtuális 
megközelítését, hangot is használva. 
 
 
- Tárgyalhassanak és elemezhessenek 
tudományra összpontosító témájú 
alkotásokat, amelyek használják az idő-
lassító fotózást, pl. Koyaanisquatsi (Godfrey 
Reggio 1983), Microcosmo (Claude 
Nuridsany 1996) 
 
 

 
- Computeres modellezést, vagy 
animációt a világűrről. 
 
- Multimédiás bemutatókat a hangok 
és képek különböző alkalmazásáról a 
világűr különböző jellegű 
bemutatásaiban. 



mindig igen fontos és vitatott kérdés 
volt, és mindmáig az. 

- A tudóshoz kapcsolódó konnotációk a 
parancsoló attitűdtől és 
igazságosságtól a veszélyes mániáig 
terjedhet. 

- A tudományt és tudósokat bemutató 
filmek, tv-műsorok és reklámok 
fontos szerepe: az igazság bizonyítása. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
- Képsorok által lefedett valós 

időskáláját. 
- Újraszerkesztett videó film 

részleteket, amelyekben a 
tudományos folyamatok ki 
vannak bontva, vagy össze 
vannak sűrítve. 

 
  

- Nézzenek meg különböző forrásokból 
származó egyazon témáról szóló klipeket (pl. 
globális felmelegedés, génmanipuláció) 
azonosítsák a bemutatott bizonyítékokat, és 
vitassák meg a tapasztalt különbségeket, 
átgondolva azok okait. 

 
- Multimédiás bemutatót, vagy 
szerkesztett videó filmet 
kísérőszöveggel, egy adott bizonyíték 
kritikai felülvizsgálataként. 

  
- Hasonlítsák össze tudósok és tudományos 
témák különböző történelmi korokból 
származó bemutatásait. (pl. Metropolis – 
Fritz Lang 1926, Dr. Who és egy mai reklám, 
mondjuk egy tisztítószerről vagy 

 
- A diákok csoportokban készítsenek 
forgatókönyveket ellentétes stílusban 
pl. elektromágneseket szemléltetve, 
úgy, hogy azok különböző karakterűek 
legyenek (őrülten elvakult, .. 



fájdalomcsillapítóról). 
A diákok azonosítsák azokat a konvenciókat, 
melyek az „ez az igaz”, „ez a megbízható” 
üzenetet jelentik, és vizsgálják meg, hogy a 
„tudományos ikonográfia” (pl. laboratórium, 
bugyborékoló lombik stb.) mely elemei 
változtak meg, és melyek nem. 
  

nyugodtan parancsoló, stb.). 
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Oktatási alaptechnikák használata a  természettudományok óráin 
Oktatási Alaptechnikák Lehetséges tanítási technikák Tanulási célok  

Amit a diákoknak meg kell tanulniuk: 
Képkimerevítés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A filmnyelv megértése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válassz ki egy TV reklámot, amely 
tudományos eredményre épül. SZÜNET 
gombot használva, snittről-snittre nézesd 
végig a diákokkal, és kérd meg Őket, 
hogy készítsenek jegyzeteket arról, 
pontosan hogyan van bemutatva az 
érvelés, vizuális technikával. 
A diákok elkészíthetik a reklámról saját 
változatukat- vagy forgatókönyvet írva, 
vagy videós képsort készítve – amely a 
tudományos tényt objektívebben mutatja 
be. 
A tanulók nézzenek meg egy tudományos 
dokumentumfilmet, pl. 
a fémek egymásközti reakcióiról, és adják 
elő a benne látott információkat, illetve 
készítsenek újságcikket a benne levő 
információkról nyomtatott szöveget és 
képeket használva. Készítsenek e mellé 
egy külön beszámolót azokról a 
problémákról, amelyekkel a feladat 
megoldása során találkoztak, azaz pl. 
hogy milyen pontokon volt nehezebb 

A mozgókép számos módszert használhat 
olyan információk közvetítésére, amelyek 
teljesnek és hihetőnek tűnnek, de valójában 
nem azok. 
 Nehéz tudományos tényeket 30 mp. alatt 
olyan módon bemutatni, hogy az elnyerje a 
nézők tetszését. 
Néhány dolgot könnyebb elmondani, vagy 
bemutatni mozgóképpel, mint nyomtatott 
szöveggel, és ez igaz fordítva is. A jelentés 
megváltozhat, amikor információkat más 
médiumokra átteszünk. A tények 
válogatásának és bemutatásának sok módja 
van.  
 
Egy, a nagyközönségnek szóló bemutató 
különbözni fog egy tudományos előadástól, 
de ettől még lehet pontos.  



 
 
Szimulációs gyakorlat 

egyes feltevéseket vagy folyamatokat 
írott, statikus médiában bemutatni. 
Csoportokba szerveződve a diákok 
készítsenek filmvázlatokat egy 
műsorszórónak , amely meghirdette, hogy 
szándékában áll egy fő ,műsoridőben 
sugárzandó TV sorozat készítése, amely 
tudományos témákhoz, (mint pl. az 
energia hatékony felhasználása, a drogok 
használata, / pl. a dohány és alkohol/  
vagy zajártalom veszélyei) kapcsolódik. 
Minden csoport készítsen kutatás- és 
programtervet a TV műsorhoz, amely 
szórakoztató és érdekes, de egyben a 
tudományos tényekhez hű legyen. Az 
egyik csoport játssza el a producer 
szerepét, aki meghallgatja a 
filmjavaslatokat és eldönti, melyiket 
fogadja el a műsorhoz. 
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A mozgókép használata a technikaórán 

Tanulási célok  
Amit a diákoknak meg kell tanulniuk: 

Gyakorlatok 
A diákoknak biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy: 

Eredmények 
A diákok készíthetnek: 

- Egy termék tervezésénél, és  
készítésénél a különböző anyagok és  
összetevők tulajdonságai 
sokféleképpen használhatóak, és  ezek 
a tulajdonságok, illetve felhasználási 

- Hogy összehasonlíthassák egy sor 
különböző árucikk jellemzőit és 
alkalmazását, olyan számítógépes 
szimulátor-programot használva, amely 
tartalmaz mozgóképi szöveget az 

- Filmet, videó filmet vagy computeres 
animációt, amely egy terven mutatja be 
az alkatrészek szerepét. 

- Két videó felvételt ugyanannak a 
tervezett terméknek a működéséről, az 



módok mozgóképpel bemutathatóak, 
vagy utánozhatóak. 
 
- A mozgóképpel hatékonyan 
szemléltethetőek a termékek kezdeti 
terveinek esetleges gyengeségei, vagy 
előnyei. 
 
- A mozgókép tudatosan használható 
egy termék végső kidolgozásának, 
befejezésének, és felépítésének 
kihangsúlyozására, a célból, hogy 
segítse a megvalósításának vizuális 
hatását. Ennek a termék 
reklámozásánál lehet értéke, hogy 
erősítse a közönség beleérzését a 
tervező elképzelésébe. 
 

alkatrészekről (pl. sebességváltó-
fogaskerekekről, pneumatikus 
hengerekről) 
 
- Megnézhessenek olyan filmeket, vagy 
videofelvételeket, amelyek működés 
közben mutatnak be egy árucikket -a 
csúcsteljesítményüket (pl. versenyautó), 
illetve szétesés közben (pl. egy híd 
leszakadása a szél erejétől). 
Összehasonlítsák ezt a képi bizonyítékot 
az írott forrásokból származókkal az 
árucikk teljesítményének vizsgálatakor. 
 
- Megnézhessenek egy videofelvételt 
tervek gyakorlati megvalósulásáról (pl. 
egy divatbemutató), amelyben vannak 
lassú-, vagy állóképek. Állapítsák meg, 
hogyan, és miért használtak olyan 
technikákat, mint az újra –vágás, digitális 
módosítások, és hangeffektusok. 

egyikkel az előnyeit, a másikkal a 
hátrányait kidomborítva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A mozgókép hiteles beszámolót tud 
biztosítani a múlt és a jelen ipari 
termeléséről, és serkentheti a termelés 
megtervezésével, valamint az ipari 
folyamatok különféle módokon való 
elrendezésével kapcsolatos ötletek 
létrejöttét. 

Összehasonlíthassanak és 
megbeszélhessenek olyan különböző 
korok és kultúrák példáit tartalmazó 
videofelvételeket, amelyek különféle 
árucikkek (pl. élelmiszerek, elektromos 
cikkek, textil árúk) tömeges előállítását 
mutatják be. A tanulóknak azonosítaniuk 
kell a stílus-, tartalom-, és zsánerbeli 
különbségeket (pl. mit mutatnak meg, és 
mit nem, kísérőszöveg, források és célok 
/kormány, ipar, politikai propaganda, 
stb./). 

Élő, vagy multimédiás bemutatót azokról a 
módokról, ahogy a tömeggyártás jelenségét 
különböző időkben beállították, elemezve, 
hogy ezek a stílusok hogyan illusztrálták a 
kulturális, szociális és ideológiai értékeket. 

Olyan mozgóképi források, mint 
például a dokumentumfilmek, 
sportbeszámolók, felügyelő kamerák 
felvételei, stb. lehetőségeket 
kínálhatnak olyan felügyelőrendszerek 

Hogy merítsenek többféle audio-vizuális 
információ-forrásból, összevetve az 
eredményt munkadarabjaik tervezése és 
elkészítése során nyert saját gyakorlati 
tapasztalataikkal. (pl. computeres 

Olyan terméket, amelynél a mozgóképi 
technika a fejlesztés – tervezés része, vagy 
egy tervezési probléma javasolt 
megoldásának (pl. egy biztonsági 
rendszernél) marketingjéhez tartozik. Ezt 



tervezéséhez, amelyeket olyan 
területeken használnak, ahol az 
emberek mozgási viselkedésformája 
fontos tényező. 

lopásgátló, közelítés-, vagy szabotázs-
detektor kereskedelmi, vagy magán 
használatra) 

kísérheti még a tervezési környezet 
értékelése, állóképekkel, és egy 
tömegjelenetes filmből vett storyboard-al.  
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Oktatási alaptechnikák használata a technikaórán 

Oktatási Alaptechnikák Lehetséges tanítási technikák Tanulási célok 
 
 
 
 
KÉPKIMEREVÍTÉS 
 
 
 
 

 
Egy megfelelő TV műsor klipjét 
megnézve (pl. Tomorrow’s World) 
használjuk a SZÜNET funkciót részletek 
kiragadására és összevetésére a diákok 
által készített film fejlesztési 
folyamatával. Kérdezd meg Őket, miért 
pont így készült az adott felvétel, és mit 
eredményezne egy más beállítás. 

 
A mozgóképet „olvasni” kell: géptávolság, 
látószög, világítás és a snitt helye a 
képsorban, mind hatással van a klip 
jelentéstartalmára.  

 
 
 
 
 
KERESD A SNITTET 
 
 
 

 
Egy gyártási – csomagolási folyamatról 
készült videó film megnézése után (pl. 
műanyag alkatrészek gyártása, vagy 
palackok töltése) kérdezd meg a diákokat, 
hogy párban, 5 perc alatt állítsanak össze 
egy ellenőrző listát a folyamat egyes 
lépéseiről. Ezután a film újrajátszása 
során ellenőrizzék, hányféle kameraállás 
és felvétel fordult elő, és hogy a folyamat 
minden elemét be kellett-e mutatni. 

 
Időzítés, ritmus és vágás fontos elemei egy 
tömör üzenetnek, amely a tervezésről, vagy a 
javasolt megoldásról szól. Ennek megértése 
hozzásegítheti az embereket ahhoz, hogy 
különbség – tételre képes, tájékozott 
fogyasztóvá váljanak. 

 
 
 
 
 
KERESD AZ IDŐTERVET 

 
Mutasd be a diákoknak egy-egy olyan 
termék promóciós, vagy reklámanyagát, 
amely hasonló aktuális tervezési 
munkájukhoz. Vitasd meg velük az anyag 
célját, és a megcélzott közönséget. 

 
- a marketing és promóciós stratégia 

szerves része a termékfejlesztésnek 
- a közönség / felhasználó reakcióját 

gondosan fel kell mérni a tervezés során 
- a promóciós és reklámügynökségek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZIMULÁCIÓ 

Készíttess velük listát arról, hogy az 
anyag mely részei tükrözik a valóságot, és 
a közönség hogyan reagálhat azon 
részekre, amelyek nem ilyenek. 
 
 
A diákok csoportokban vitassák meg egy  
TV reklám nézőpontját, üzenetét, és 
értékeit, majd írjanak meg alternatív 
szövegeket ugyanarról a termékről, úgy, 
hogy az morális, kulturális és környezeti 
szempontból eltérő módon fogalmazzon. 
Az egyik csoport játssza el a producerek 
szerepét, akik arról döntenek, hogy 
melyik átdolgozott megoldást fogadják el, 
és miért.  

sokféle mozgóképi formát és 
megközelítési módot alkalmaznak a 
termékek eladásához 

 
 
 
- A mozgóképi szövegek egy termék 

marketing folyamatának részei és 
meghatározott közönséghez szólnak. 

- Általában elfogadott konvenciók szerint 
készülnek, de nem mindig. 
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A mozgókép használata a történelemórán 

Tanulási célok  
Amit a diákoknak meg kell tanulniuk: 
 
- Történelmi korok, események és 

személyek különfélefajta 
mozgóképekkel mutathatók be: 
dokumentumfilm, játékfilm, 
propagandafilm, reklámfilm, 
amatőr film, oktatófilm. 

- Különféle mozgóképi szövegeknek 
történelmi adatforrásként eltérő 
értékeik és korlátaik lehetnek. 

 
 
- Mozgóképi szövegek 1896 – óta 

állnak rendelkezésünkre, mint 

Gyakorlatok 
A diákoknak biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy: 
 
- Kereshessenek és használhassanak 
bizonyítékokat egy mozgóképi szövegből, 
és azokat összehasonlíthassák egyéb 
forrásokkal, annak meghatározására, hogy 
vajon az adott elem korhű-e (pl. fekete-
fehér- e felvétel, a tárgyak elhelyezése, 
jelmezek, a film minősége, és stílusa. ) 
 
- Kereshessenek a képkereten belül 
előforduló képi bizonyítékokat az akkori 
életről, megvitathassák a párbeszédeket és 
az elbeszélést, bizonyságot szerezve az 

Eredmények 
A diákok készíthetnek: 
 
 
Egy élő és/vagy computeren alapuló 
multimédiás beszámolót a Suffragettes-ről, a 
XX. sz. különböző szakaszaiból származó, 
zsánerileg széles skálájú mozgóképi 
forrásokra, felfedezve és megmagyarázva a 
különféle tényeket, amelyek az egyes 
forrásokból származnak. 
 
Egy osztályon belüli szimulációs gyakorlatot, 
amelyben minden csoport filmtervet készít 
egy producernek. Az első világháborúban a 
nyugati frontról szóló dokumentumfilm 



események, helyszínek, és 
emberek korabeli dokumentumai. 

- Korabeli fikciós anyagoknak is 
van történelmi információforrás 
értéke. 

- Mozgóképi szövegekkel 
rekonstruálhatjuk a múltat, 
dokumentumszerűen, vagy fikción 
keresztül. 

- Dokumentumfilmekben 
keveredhetnek a korabeli és a 
jelenkori anyagok, egészen addig, 
hogy mai zenei és 
hangeffektusokkal látunk el 
némafilmeket (vagyis 1929 
előttieket). 

 
 
- Egyes anyagokat pontosnak és 

hitelesnek tekintenek, másokat 
nem. 

- Egyes anyagok szándékosan 
vezetik félre a nézőt pontosságuk 
és hitelességük tekintetében. 

- A történelmi hitelességet egyes 
anyagokban háttérbe szorítja a 
szórakoztatási szempont. 

- Védhető vélemény lehet az, hogy 
egy tényszerűség szempontjából 
pontatlan, fikciós feldolgozás 
értékes lehet abból a szempontból, 
hogy a nézőben szimpátiát ébreszt 
egy személy, vagy csoport iránt.   

akkori modorról, viselkedési formákról. 
- Megnézhessék a stílus változásait, 
amelyek a különböző források közötti 
határvonalat jelzik, vagy technikákat, 
melyek elfedik ezeket, pl. elhalványodás, 
vagy színváltás. 
- Kereshessenek „valószerűség 
jellemzőket” azaz, hogy mennyire 
szánnak egy szöveget 
valósághűnek/pontosnak, mint pl. zsáner, 
cím, zene, szereposztás, kamerának való 
címzés/vagy nem. 
- Abba való betekintésre, hogy 
használtak-e olyan technikákat, mint pl. 
az újra-vágás, hangeffektusok hozzáadása 
vagy törlése, digitális manipuláció 
- Hivatkozásokat csatoljunk egy anyag 
bizonyos elemeihez, majd elemző és 
érvelési ismereteinket felhasználva 
növeljük vagy csökkentsük a hitelesség és 
empátia közötti egyensúlyt. 
 
 
 
 
 
 
 

készítés. Minden csoport felajánl különböző 
módokat a fronton zajló élet bemutatására (pl. 
korabeli filmanyaggal, vagy a nélkül, 
hanganyag és zene hozzáadásával, ill. a 
nélkül, eljátszva történéseket, vagy nem, stb.) 
A „producer” csoport eldönti, ki nyeri el a 
megbízást, és döntését érvekkel támasztja alá. 
 
Egy rövid, szövegkörnyezetéből kiragadott, 
az Orosz forradalomról szóló filmrészlet 
megnézése és elemzése után, pl. Eizenstein 
Októberéből (1928) a tanulók írjanak egy 
részletes elemzést vázlatkönyvekkel, vagy 
storyboard „idézetekkel”, egy esetet 
bemutatva hiteles tényként való 
megbízhatóságáról.     
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Oktatási alaptechnikák használata a történelemórán 



Oktatási Alaptechnikák 
 
 
Snittek azonosítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Képkimerevítés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hang és kép 
 
 
 

Lehetséges tanítási 
technikák 
 
Egy TV híradó klipet nézve az osztály 
jelöljön meg minden változást a 
snittekben, látképben, helyszínben és 
hangban. Sorolják fel az összes különböző 
elemét a klipnek, beszéljék meg az 
elemek forrását, és azt, hogy miért 
szerepelnek a klipben. Milyen változást 
okozna, a jelentés egészét tekintve, ha 
bizonyos elemeket eltávolítanának ? 
 
 
 
Használd a SZÜNET gombot snittek 
kiválasztására egy Hitlerről készült 
dokumentumfilmből. (pl. egy 
századelőről szóló világdokumentum 
részeként) 
Kérd meg  a tanulókat, hogy pontosan 
írják le, mit látnak : a kamera látószögét, 
tárgytól való távolságát, a világítást, és 
azt, hogy pontosan mi látható a 
képkereten belül, Hangsúlyozd, hogy 
mindezek szándékos választás 
eredményei, és beszéljétek meg ezen 
választások okait. (pl. békaperspektíva a 
dominancia hangsúlyozására, közeli 
képek a karakterek bemutatására, óriási 
tömegek a hatalom kifejezésére stb.) 
 
 
A nagybritanniai vallás és monarchia 
(1500 és 1750 között) tanulmányozásának 
részeként nézzétek meg az Elizabeth c. 
filmet (Shekhar Kapur 1998). A diákok 
hallgassák meg az utolsó képsorok 

Tanulási célok 
 
- A mozgóképi szövegek sok különböző 

forrásból vannak felépítve. 
- A mozgóképi szövegek minden eleme 

jelentést hordoz, ezért lehetséges értéke 
van, mint ténynek. 

- A híradó, mint zsáner sajátos 
jellemzőkkel bír, amelyek, mint történeti 
forrásanyag értékére vannak hatással. 

 
 
 
- A mozgóképi szövegek minden eleme 

jelentést hordoz, így a producerek az 
elérni kívánt hatások érdekében 
manipulálják ezeket az elemeket. 

- Bizonyos technikák bizonyos 
jelentésekhez kapcsolódnak, és ez 
felismerhető a mozgóképi szövegek 
jelenkori hatásainál. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  A mozgóképi szövegek a képek és hangok   
közötti dinamikus kapcsolatot használják a 
jelentés megteremtésére, és ez az előadást 
különféle módokon árnyalják 
- Különböző mozgóképi szövegek a 

történelmi személyiségeket különböző 
módon mutatják be, és mint forrásoknak 
is különböző az értékük. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generikus fordítás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hanganyagát, ( az Angliát 
megszabadítottam az ellenségeitől. 
résztől) 
és gondolják át a zene (miért Mozart 
Requiem-e?) és a hangeffektusok hatását. 
Majd nézzék meg újra a képsort, különös 
figyelmet szentelve a kamera mozgására 
és a látószögre, végül eljutva annak  
megítéléséhez, hogyan kezeli a film 
Erzsébet „szűz királynő” voltát? 
 
 
Egy modern, jelenlegi közügyekről szóló 
TV műsor forgatókönyvének, vagy ha 
lehetséges felvételének és megvágásának 
alapjául használj egy jelenlegi különleges 
eseményről írott feljegyzést. (pl. a 
Peterloo mészárlás, 1819 augusztus) 
A tanulók játszanak el egy bizonyos 
értelmező szerepet, és válogassák ki az 
interjú alanyokat annak alapos 
meggondolásával, hogy kinek a hangját 
lehetett hallani és kiét nem abban az 
időben ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Az események mindenfajta 

bemutatásánál válogatják és átalakítják a 
forrásanyagot, hogy az az adott médium 
közönségének megfelelő és az ideológiai 
üzenethez illő legyen. 

 
-   A vitatott / ellentmondásos        események 
közvélemény előtt való bemutatásának 
kontrollálásával és cenzúrázásával mindigis 
próbálkozni fognak. 
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A mozgókép használata a földrajzórán 

Tanulási célok  
Amit a diákoknak meg kell tanulniuk: 
 
Helyeket és témákat különböző fajtájú 
mozgóképi szövegekkel lehet 
bemutatni: olyanokkal, mint pl. – hírek, 
dokumentumfilmek, kritikai 
dokumentumfilmek, drámák, 

Gyakorlatok 
A diákoknak biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy: 
 
Megnézhessenek 2-3 rövid klipet 
zsánerileg különböző forrásokból, mint pl. 
a BBC 2000, vagy Channel 4 „Földrajzi 
szem” sorozata, szabadidős programok, 

Eredmények 
A diákok készíthetnek: 
 
 
Egy élő vagy computeres multimédiás 
prezentációt egy országról, mint pl. Japán, 
USA, Franciaország, Olaszország, Kenya, 
vagy Brazília, megmutatva, hogyan mutatják 



featurefilms, oktatási programok, 
játékfilmek. 
Különféle mozgóképi szövegeknek 
különböző értékeik és korlátaik 
lehetnek, mint témák bizonyíték 
forrásai vagy helyek reprezentációi. 
A mozgóképi szövegek a helyek 
bemutatása szempontjából : 
Az interpretációk megváltoztathatják a 
nézők érzékeléseit. A különböző 
mozgóképi zsánerek befolyásolják azt, 
hogyan érzünk a bemutatott helyen élő 
emberekkel szemben. 
- A közönség és a cél megértése 

alapvető feltétele egy szöveg 
bizonyítékként való értékelésének 

 
- Szükséges, hogy fel tudják 

ismerni, hogy a film által 
megfogalmazott vélemény mikor 
alapul tényeken, és mikor nem. 

 

featurefilmek, hírek, vagy 
dokumentumfilmek. 
Megvizsgálják, hogy a klipek hogyan 
mutatják be az ország imázsát megnézve, 
hogy a lefestett kép összességében 
pozitív, negatív, vagy semleges hatású-e? 
Elvégezhessenek egy osztályon belüli 
szimulációs gyakorlatot, amelyben a 
tanulók különböző produceri ill, rendezői 
szerepeket és tényanyagot kapnak, hogy 
elkészítsenek egy filmet egy olyan 
országról, mint pl. Brazília: 
pl. az egyik csoport egy hajléktalanokat 
támogató alapítvány megbízottjaként 
pénzt akar szerezni. Más csoportok 
szabadidős műsort, természettörténeti 
műsort, egy emberi jogok szervezetéről 
szóló, egy környezetvédelmi jótékonysági 
szervezet, városfejlesztési vállalat. 
Az eredményeket közösen megnézik és 
ezután egy beszélgetés következik arról, 
hogyan változtak a diákok észlelései?... a 
szimulációs gyakorlat eredményeként. 
Hogy tanulmányozhassanak olyan 
témákat, mint pl. a nagy 
bevásárlóközpontok az Egyesült 
Királyságban, vagy turisták a nemzeti 
parkokban, az Investigating Britain  BBC-
s sorozatot használva. 
A tanulók először értékeljék a film saját 
magukra gyakorolt általános hatását.  
Második nekifutásra a tanulók 
használjanak kimerevített képeket, és a 
snittek azonosításának technikáit, 
példákat keresve a meggyőzésre, és 
alátámasztott, vagy nem alátámasztott 
véleményekre. 
Majd írjanak egy vitatkozó zsánerű cikket 
egy magazin számára. 

be az országokat a különféle zsánerű TV- 
programok. 
Egy storyboard-ot egy Brazíliáról szóló 
filmhez, amely a helyet jótékonysági 
nézőpontból mutatná be, határozott 
elképzelésekkel a közönségről, és a film 
céljáról. 
Egy írott reflexiót ennek a feladatnak a 
hatásáról arra nézve, ők maguk hogyan látják  
Brazíliát, és a mozgóképi médiának a 
befogadásra gyakorolt hatását. 
Egy írott elemzést azokról a 
tényekről/bizonyítékokról, amelyek 
meghatározzák a téma kontextusát. 
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Oktatási alaptechnikák használata a földrajzórán 

Oktatási 
Alaptechnikák 
 
Képkimerevítés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hang és kép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Főcím / Vége blokk 
 
 
 
 
 
 
 

Lehetséges tanítási technikák 
 
 
 
Egy olyan filmklip nézése közben, amelyben hangsúlyos 
szerepe van a tájképnek (pl. Thelma és Louise-ban az 
USA délnyugati tájait bemutatva) 
a tanulók írjanak jelzőket, amelyek segítik a táj leírását, és 
sorolják őket színek, formák, minták és textúrák 
csoportjaiba. Folytathatják a gyakorlatot egy kimerevített 
kép vázlatát, valamint egy wordscape-et 
elkészítve, ahol a szavakat tájkép vázlatába illesztik. 
 
 
Egy néma jelenetsort nézve egy filmből, amely egy 
különös helyen játszódik, a diákok próbálják kitalálni a 
képek által sejtetett hangokat /és illatokat. 
Egy másik videofelvétellel és még 3 vagy 4 féle zenével, 
vagy hangeffektussal dolgozva a diákok párokban 
értékeljék a zene hatását a hely jellegére? Válasszák ki és 
értékeljék az adott zenét. 
 
 
 
A diákok kapnak nyomtatott stáblistát többféle filmből az 
esőerdőkről, vagy egyéb az ember környezetre tett 
hatásával kapcsolatos témáról (pl. természetfilm, 
kalandfilm, jótékonysági felhívás stb.) Mutasd meg nekik 
a főcímeket, és a filmek első perceit, és ezután 
párosítaniuk kell ezekhez a stáblistákat, a választásukat 
alátámasztva. 
 

Tanulási célok 
 
A diákoknak meg kell tanulniuk: 
 
A filmkészítők kiválasztják a megfelelő 
keretet, kameraállást, plánokat, látószöget és 
kameramozgást egy tájról, az időjárásról vagy 
emberi cselekvésekről való különleges 
benyomás megteremtéséhez. A filmeket 
különféle módokon lehet felvenni egy hely 
bemutatásához. 
Összehasonlítani a körpanorámákat és 
nagytotálokat a közelképekkel, személyes 
részletekkel, mint pl. egy izzadságtól átázott 
ingek, vagy kusza növényzet.  
A hang éppoly fontos egy hely jellegének 
megteremtésében, mint a képek. A hely 
jellegét, amelyet a film közvetít, befolyásolja 
a hanganyag fajtája/természete. 
A hely hangulatát a kiválasztott zene 
közvetíti/adja át. 
A filmkészítők, szponzorok és a filmes cégek 
értékrendje és attitűdje különbözőek lehetnek, 
és ezek a különbségek gyakran kiütköznek 
programjaikban és filmjeikben. A különböző 
közönségnek szánt mozgóképi szövegeknek 
különféle megközelítésük lehet tárgyukkal 
kapcsolatban. A tények és a fikció különféle 
bizonyítékokat biztosítanak a természeti 
jelenségekről. A fikció érzelmi oldalról 
közelítheti a jelenségeket, de tényként nem 
biztos, hogy megbízható / nem biztos, hogy 



 
 
Médiumok közti 
összehasonlítás 
 
 
 
 
 
 
 
Szimulációs gyakorlat 

 
 
A tanulók értékeljék egy földrengés vagy vulkánkitörés 
bemutatását, összehasonlítva egy fiktív /elképzelt? film 
interpretációt, mint pl. a „Dante s Peak” ( Roger 
Donaldson 1997 )  c. film egy BBC Horizon 
dokumentumfilmmel és / vagya St.Helen hegy kitöréséről 
szóló ITV Savage Eart   c. műsorral. 
 
 
 
Adj a tanulóknak újságokból vagy a hálózatról származó 
forrásokat egy helyi ill. nemzeti tárgykörrel kapcsolatban, 
mint pl. a csúnya középületek ügye, forgalmi, közlekedési 
dugók, zsúfoltság, környezetszennyezés, vagy gyárak 
bezárása. Minden diák kapjon külön szerepet, néhányan 
játsszák el érdekcsoportok képviselőit, mások pedig 
függetlenebb riporterek szerepét. Vitassák meg, melyik a 
film megszerkesztésének legjobb módja arra, hogy 
közvetítsék a témát a közönség felé. Ezt megcsinálhatják 
„storyboard” formájában is. (pl. egy „Powerpoint” 
előadást használva), de filmet is készíthetnek, amit meg is 
vághatnak. 

eléggé tényszerű, a dokumentumfilmek pedig 
nem biztos, hogy át tudják adni a tapasztalat 
közvetlenségét. A filmekben használt tények 
mindig korlátozottak és részlegesek lehetnek. 
A különféle tolmácsolások függnek a 
közönségtől, a céltól és a producerek 
attitűdjétől és értékrendjétől. A képek és 
kommentárok kombinálása szaktudást 
igénylő folyamat. 
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A mozgókép használata az idegennyelvórán 

Tanulási célok  
Amit a diákoknak meg kell tanulniuk: 

Gyakorlatok 
A diákoknak biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy: 

Eredmények 
A diákok készíthetnek: 

 



Hogy néhány zsáner gyakori a brit 
kultúrában és abban is, amelynek 
nyelvét  tanulják, és vannak olyanok is 
amelyek nem azok. Hogy kulturális 
szokások és a közösség elvárásai 
különbözőek lehetnek más 
országokban. Hogy a TV-s 
kategorizálás és a filmek osztályozása 
lehet, hogy másként működik egy 
idegen országban.  
  

Összehasonlításokat tehessenek az adott 
nyelvi környezetben jelenlévő 
(megtalálható) különféle zsánerek, és az 
általuk már ismert nagybritanniai 
zsánerek között. 
Megnézhessenek a tanult nyelv 
országából származó filmekből vagy 
televízió-programokból rövid klipeket. 
Megnézhessék az adott ország filmes- és 
tévés produkcióinak listáit. 

Egy értékelő-naplót az általuk látott filmekről 
(egy nyelvtanuló szempontjából), vagy egy 
műsor-naplót az adott ország általuk kedvelt 
heti tévéműsoraiból.   

Tanulniuk kell a tanult idegennyelv- 
hátteréről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megnézhessenek az adott országból 
származó rövid-, illetve nagy 
játékfilmeket, pl. „La Fracture du 
Myocarde” (Jacques Fansten 1990), Les 
Vacances de M Hulot (Jacques Tati, 
1952), Le Ballon d’Or (Cheik Doukoré 
1993), Die Unendliche Geschichte 
(Wolfgang Petersen 1984), Lola Rennt 
(Tom Tykwer 1998).  

Reklámanyagot, vagy egy plakátot egy 
filmről az adott nyelven. 

 
A jelenleg zajló eseményekről abban az 
országban, amelynek nyelvét tanulják. 
Hogy a brit, vagy máshonnan származó 
kultúráról készült TV műsorok és 
filmek félrevezető információkat 
adhatnak. 
 
 
 
 
 

Láthassanak angol nyelvű híreket, 
dokumentumfilmeket és sportműsorokat, 
hogy megértsék azokat a dolgokat, 
amelyek az ottani embereket 
foglalkoztatják. 
Összehasonlíthassák a nemzetközi ügyek 
kezelését a Nagybritanniában kiadott 
anyagok alapján, mint például az euro-ról 
szóló tanácskozás. 

Saját hír-, vagy dokumentumanyagot 
tartalmazó videofelvételüket, vagy 
multimédiás beszámolójukat az adott 
országban zajló életről. 
„Honnan tudod, hogy ………..-ban vagy?” 
típusú listát csak képi anyagra támaszkodva.  

 
Hogy a képi-, és paralingvisztikai 
tényezők fontos részei a pontos 
megértésnek. 

Az előadás, zsánerjellemzők, képi stílus, 
zene, és hangeffektusok kulcsait 
használhassák segítségül a verbális nyelv 
értelmezéséhez rövid és egyszerű 
mozgóképi szövegekben az általuk tanult 

Elkészíthetik videót vagy computert 
használva egy hír, vagy reklám új 
kommentárral való ellátását az adott nyelven. 



nyelven. 
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Oktatási alaptechnikák használata a technikaórán 

Alaptechnikák Lehetséges tanítási technikák Tanulási célok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÉPKIMEREVÍTÉS 

 
= Használd a PAUSE gombot, hogy  
ráirányítsd a diákok figyelmét egy klip, 
reklám, vagy rövidfilm minden egyes 
snittjére: használják fel minden 
kimerevített kép vizuális kulcsait, hogy 
meg tudják állapítani a zsánert, 
megkülönböztessék a szereplők szerepeit, 
és idézzék fel – vagy esetleg jósolják meg 
a szöveg alakulását, a megfelelő igeidőt 
használva. 
 
= a diákoknak adhatsz egy listát, amely 
kifejezéseket tartalmaz, amelyek közül 
néhány szerepel a klipben, néhány pedig 
nem. A tanulók szó-bingót játszanak és 
kipipálják a kifejezéseket, amiket 
hallanak. 
 
= Használd a szín–kontroll gombot, és a 
kimerevített képeket változtasd színesről 
fekete-fehérre, majd kérd meg a diákokat, 
hogy emlékezzenek vissza a kiválasztott 
tárgyak színére.  

- Fejleszd a tanulók odafigyelő készségét és 
azt a képességüket, hogy a meglévő 
mozgóképi tudásukat összefüggésbe tudják 
hozni a teljes mozgóképi szöveg 
értelmezésével. 
 
- Fejleszd a tanulók jártasságát a mozgóképi 
szövegek részletes elemzésében, és a 
különféle kultúrák mozgóképi szövegei 
közötti összehasonlítási képességüket. 
 
- Fejleszd a tanulóknak arról való 
tudatosságát, hogy a nyelv és a vizuális képek 
hogyan kapcsolódnak össze a jelentés 
kialakításában, egy mozgóképi szövegben. 
 
- Fejleszd a tanulók képességeit a különféle 
igeidők használatában, a múltról, a jelenről és 
a jövőről való tudatosság növelésével egy 
mozgóképi szövegben.     

 
 
 
SNITTEK  AZONOSÍTÁSA  

 
A tanulók nézzenek végig kétszer egy 
rövid klipet, és adj nekik egy snittlistát, 
amelyben le vannak írva helyszínek, 
cselekvések és párbeszédek, melyek közül 

A részletes megfigyelőképesség és a klipek 
szerkezeti nyomon követésére való képesség 
fejlesztése, vizuális, akusztikai és nyelvi 
kulcsok használatával. 



néhány szerepel a klipben, néhány pedig 
nem. Meg kell nevezniük azokat, amelyek 
szerepelnek a klipben, és sorrendben meg 
kell számozniuk. 

 
 
 
HANGOK ÉS KÉPEK 

 
= Játszd le a klipet, csak a hanganyagát 
megmutatva. A diákok találják ki a képi 
tartalmat: hány ember szerepel benne, 
hogy néznek ki, hol játszódnak az 
események, stb. 
 
= Mutasd meg a klipet a tanulóknak hang 
nélkül. Az egész osztály együttesen, vagy 
a diákok csoportokban dolgozva egy előre 
elkészített űllapot használva 
rekonstruálják a párbeszédeket, vagy 
kommentárokat szóban vagy írásban.  

A tanulók egyesítsék a mozgóképi tudásukat 
a nyelvi gyakorlatukkal, a mozgóképi 
szövegre vonatkozó hanganyagot használva, 
ami abban segíti őket, hogy a nyelvet 
megértsék és alkalmazzák, vagy vizuális és 
stílusbeli kulcsokat használva átalakítsák a 
társalgást. 

 
 
ELEJE ÉS VÉGE BLOKK 

 
Mutasd meg egy film vagy TV program 
főcímét és stáblistáját a tanult idegen-
nyelven. A tanulóknak azonosítaniuk kell 
a produkció zsánerét és célközönségét, 
megjósolni a tartalmát vagy „üzenetét” 
mozgóképi elemzési és szöveghallgatási 
gyakorlatukat egyaránt használva. 
Ezt egy többes választás gyakorlatként is 
el lehet végezni, ha a diákok nem ismerik 
a szükséges terminológiát: meg lehet 
kérni Őket, hogy támasszák alá 
választásaikat. 

- A pontos odafigyelési készség fejlesztése 
összekapcsolva a mozgóképi hagyományok 
és technikák részletes elemzésével. 
- A mozgóképhez kapcsolódó speciális 
szókincs megszerzése a tanult nyelven.  

 
 
A KÖZÖNSÉG MEGNYERÉSE 

 
A diákok tanulmányozzák egy általuk 
ismert film megjelenéséhez/piacra 
dobásához kapcsolódó reklámanyagot 
abban az országban, melynek nyelvét 
tanulják: plakátokat, a sajtóban megjelenő 
…. press listings, kritikákat, trailors?  
Nevezzék meg a hasonlóságokat és 
különbségeket ezen anyag, és a film nagy-

- Azon ország kultúrájának szélesebb körű 
megértése, amelynek nyelvét tanulják, és 
tudatosság a közönség elvárásai közti 
különbségekről. 
- A speciális szókincs megszerzésének 
további fejlesztése.   



britanniai release-e között, és fedezzék fel 
ezeknek az okait. 
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A mozgókép használata a rajzórán 

Tanulási célok  
Amit a diákoknak meg kell tanulniuk: 

Gyakorlatok 
A diákoknak biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy: 

Eredmények 
A diákok készíthetnek: 

 
A művészek válaszolnak más 
művészek munkáinak mondanivalójára. 
A művészek néha használnak régebbi 
munkákat, hogy azok újak alkotására 
ösztönözzék őket, mint például 
művészeti műsorok cím-képsorai, vagy 
új tévéprogramok, illetve mozifilmek 
reklámjai. 
A ritmus, a sémák, a megvilágítás és 
ismétlődés, valamint a témák 
kibontakozása fontosak a mozgóképi 
szövegek szerkezetében. 

Elszórakozhassanak festmények, 
nyomatok, metszetek, szobrok 
animálásával, optikai játékokat vagy 
animációs szoftvert használva. 
Megnézhessék művészeknek a mozgóképi 
médiában szereplő munkáit, mint például 
Andy Warhol filmjeit, vagy Salvador Dali 
képsorait Hitchcock ’Spellbound’ (1945) 
című filmjében. 
Elkészíthessék hagyományos témák 
jelenkori ábrázolásait, például egy 
csendélt szerű szobrot lefotózva, 
beszkennelve, és digitálisan módosítva 
azt. 

Egy rövid animációs filmet, amely tárgyakat, 
formákat vagy embereket műalkotás 
formájában kelt életre. 
Az ötleteket továbbfejleszthetik, és később 
használhatják egy Művészeti szemle műsor 
cím-képsorának megtervezéséhez. 
Egy digitális csendéletet, különböző 
szemszögű snitteket, és szokatlan 
kameraállásokat használva. 

A filmek jó forrásai a művészek 
életéről és munkáiról való 
kutatómunkának. Néhány dokumentum 
jellegű, tényeket tartalmaz, mások 
pedig színészeket használnak. Mindkét 
esetben egy művész élettörténetét 
rekonstruálják. 

Művészi munkák mondanivalóit 
vizsgálhassák a különböző hatások 
kutatásával, és a történelmi meghatározók 
megállapításával. 
Olyan technológiai tényezők, mint 
például a festői technika megváltoztatása, 
vagy a festők és filmkészítők közötti 
lehetséges kapcsolatok a tanulóknak 
összpontosítási alapot nyújthatnak a 
tanulmányaikhoz. 

Hypertext linkek egy multimédiás 
prezentációban, bemutatva egy művész 
munkáját ért különböző hatásokat, és annak 
különféle értelmezéseit. 
 

Néhány mozgóképi alkotás nem üzleti 
célból készült, és lehet ’kísérleti’ 

Megnézhessenek elvont filmeket, mint 
például Len Lye (GPO animáció) „Colour 

Egy elvont filmet, egy képsort rövid sablon-, 
vagy formai szakaszokból összeállítva, egy 



jellegű. A közönség az absztrakt 
mozgóképi formákat a társalgás és a 
galériák világán keresztül, 
múzeumlátogatások folytán, a tv-ből 
valamint az Internet révén fedezheti fel 
(ahogy az a zene néhány formájának 
esetében is történik). 

Box”, vagy „Trade Tattoo” című filmjét. 
Elemezhessenek képsorokat a technikai 
megoldások és azoknak a közönségre tett 
hatásai szempontjából. Gondolják át, 
hogy a megcélzott közönség részére miért 
ezeket a megoldásokat alkalmazták. 

osztály tagjai összevághatnak 8 mm-es, és 16 
mm-es filmeket, amit később levetíthetnek. 
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Képkimerevítés és a snittek 
azonosítása 

 
Vetíts le a diákoknak egy elvont filmet, 
pl. a „CASE of Flame”-et Kayla 
Parkertől, vagy a „February 15 th” –t Tim 
Webb-től (Arts Council), és használd a 
pause gombot, hogy a diákoknak legyen 
idejük megvizsgálni a filmben használt 
sémákat és minden snitt hosszát. 

 
- Kísérletező filmkészítők használnak olyan 
technikákat, mint pl. a képkimerevítés, színek 
elhagyása (fekete-fehér) és „ugróvágás” 
 
- Néhány mozgóképi produkcióban a 
képsorok nem a lineáris elbeszélési rendet 
követik. 

 
 
HANGOK ÉS KÉPEK 

 
Mutass a diákoknak egy animációs 
rövidfilmet, pl. a „The Sandman”-t (1991, 
Vektor Television) vagy a „Growing”-ot 
Alison Hempstock-tól (1993, Channel 4). 
Hasonlítsátok össze, hogy a zenei hangok 
és hangeffektusok (pl. nyikorgó lépcsők) 
hogyan teremtenek hangulatot, és hogyan 
adják át a történetet. 
 

 
A zenei és nem zenei hangok egyaránt 
mélységet adhatnak egy mozgóképi 
szövegnek. 

 
 
MÉDIUMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 
Keresd meg kiválogatott festmények, 
metszetek, vagy szobrok zsánerjellemzőit 
(pl. késő 18. századi). Készíts egy 
multimédiás beszámolót, amelyben 
bemutatsz két vagy több kedvelt 

 
- A zsáner és kategória -jellemzők időre és 

helyre nézve egyediek. 
- Az új médiatechnika különböző 

szemszögből képes bemutatni ugyanazt a 
műalkotást vagy képet. 



értelmezési példát. 
 
 
 
 
ZSÁNERI FORDÍTÁS 

 
- Vizsgáljatok meg olyan 

reklámkampányokat, amelyekben 
művészeti alkotásokat használtak, pl. 
Magritte festményeket a Walls 
jégkrémek reklámjaiban. 

- Beszéljetek a művészi képek más 
célokra való használatának egyéb 
módjairól, pl.az MTV csatorna  
ident? és a opening credit on The 
South Bank Show. 

- Hasonlítsátok össze a megcélzott 
vagy eredeti jelentéseket a történelmi 
hátteret is figyelembe véve. 
Gondoljátok át a művész és a 
támogatók, a megcélzott közönség és 
a használt technika közötti 
összefüggéseket/kapcsolatot? – pl. 
hasonlítsátok össze a The Great 
Escape  (John Sturges 1962) és a 
Chicken Run  (Nick Parks és Peter 
Lord 2000) című filmeket.  

- Underground filmkészítési technikák az 
erősen kereskedelmi jellegű formáknál is 
megtalálhatóak, mint pl. a zenei 
videóknál (klipekre gondol?) és 
reklámoknál. 

- Egy művészeti alkotás mondanivalóihoz 
hozzá lehet tenni, meg lehet változtatni,  
vagy újra létre lehet hozni azokat, a 
producer és az alkotó közötti viszonytól 
függően. 

- A közönséget szórakoztatni lehet képi 
viccekkel/tréfákkal, paródiával vagy 
iróniával, összekapcsolva régi 
alkotásokat és jelenkori 
felhasználásaikat. 
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A mozgókép használata a zeneórán 

Tanulási célok  
Amit a diákoknak meg kell tanulniuk: 

Gyakorlatok 
A diákoknak biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy: 

Eredmények 
A diákok készíthetnek: 

 
Hogy hogyan kell koordinálni egy 
mozgókép idejét, ritmusát és vágását, 
és hogyan képes egy hangsáv irányítani 
azt. 

Készíthessenek egy három operatőr 
irányítására szóló kamera-forgatókönyvet  
egy kedvenc zenedarabjuk felvételéhez, 
számításba véve a kis-, közepes-, és nagy 
látószögű képeket. Mindegyik 

Egy kidolgozott kamera-forgatókönyvet egy 
zenei előadás élő felvételéhez, amely 
tartalmazza a kamera helyzetének és a 
kameramozgásnak a tervezetét. 
Egy videofelvételt egy iskolai csoport zenei 



operatőrnek kell, hogy legyen ideje a 
beállásra, mielőtt élőben elkezdik a 
felvételt, a szólókat közelről (premier 
plánnal) kell mutatni, és az egyéni, 
hirtelen zenei ’felindultság’-ot is illene 
megmutatni. A vágásoknak az ütemek 
első súlyára kell esniük, ha oda illőek. 

előadásáról, computeres szoftver szoftvert 
használva a videofelvétel zenéhez való 
igazításához.  

Hogy a zenei zsánerek hogyan tudják 
közvetlenül befolyásolni és erősíteni a 
közönség egy szereplőre vagy jelenetre 
adott válaszát. 
Felismerni azt, hogy a zene lehet az a 
láthatatlan pszichológiai hatás, amely a 
közönség reakcióját manipulálja. 

Meghallgassák és elemezzék a zene 
zsáneri használatát a mozgóképi 
drámáknál, pl. sokk, feszült várakozás, 
vígjáték, akció, romantika, majd ezek 
használatát a kísérőzenéknél, vagy 
ismétlődő témáknál. Párokban dolgozva 
sorolják fel a diákok a zenei stílusokat a 
megjelenésük sorrendjében. 
Fűzzék hozzá a stílusokhoz azok 
jellemzőit, utalva a ’filmvázlat’-ra, a 
hosszúságra, dinamikára, tempóra, 
hangszínre, szerkezetre és felépítésre, és 
beszéljék meg, hogyan erősíti a zene a 
drámai hatást. 

 

Egy adott hosszúságú, csoportos, vagy egyéni 
szerzeményt, amely bemutatja, vagy 
kihangsúlyozza egy jelenet hangulatát: az 
izgalmat, romantikát, vígjátékot, egy 
filmklippel egyidőben előadva. Néhány 
csoport vagy tanuló stílust válthat, hogy 
átalakítsa ezzel a klip jelentését. Az 
eredményeket mindkét esetben beszélje meg 
és elemezze a csoport. 

 
Hogy miként lehet használni a 
környezeti hangokat a háromdimenziós 
tér, és időtartam képzetének 
megteremtésére. 
Hogy hogyan kell sztereóban felvenni 
egy helyszínt és környezetét, és hogyan 
kell a hanganyagot keverni és 
kiegyensúlyozni. 

 

 
Sorolják fel, és lássák el jegyzetekkel egy 
naturalista film, vagy tv-dráma rövid 
részletének hangjait, különbséget téve 
azok között a hangok között, amelyek a 
képernyőn látható cselekvésekből, vagy 
tárgyaktól erednek, és azok között, 
amelyek a képernyőn kívülről 
származnak. Beszéljék meg azokat a 
módokat, amelyeken keresztül a hangsáv 
nem látható részleteket adott a 
filmanyaghoz, ahogyan megalapozza a 
környezetet, utal a napszakra és az 
időjárásra, és egy jelenetet speciális 
környezetbe, vagy vidékre helyez. A 
diákok hallgassák meg, hogy van-e 
elektronikus kihangsúlyozás, (pl. 

Egy környezeti hanganyag tökéletes 
felvételét, amely sztereóhatásokat használ (pl. 
tekepályán, focimeccsen, közeledő vonatnál), 
és ezt játsszák le a csoportnak azonosítás 
céljából. 
Egy pontosan összeállított felvétel előadását, 
amely egy történelmi időszakot elevenít fel, 
olyan kutatómunkára alapozva, amely a 
mindennapi élet hangjainak változatosságát 
tárja föl mind a házon belül, mind azon kívül. 



visszaverődés, vagy visszhang), és 
gondolják át, hogy ezt miért használták. 
 

Hogyan kell a ’hangterveket’ 
elkészíteni, létrehozni és felhasználni 
olyan hangokat, amelyek 
kölcsönhatásban vannak velük, és 
kiemelik a mozgóképeket: fel kell 
ismerniük, hogy amit egy mozgóképi 
szöveg nézésekor hallunk, nem 
feltétlenül egyezik a látottakkal. 

Módosítsák, vagy szélesítsék egy 
mozgóképi klip jelentését a hangsáv 
újratervezésével, olyan hangeffektusokkal 
bővítve azt, amelyeket nem a film 
„világában” lévő dolgok idéztek elő (akár 
képernyőn belüliek, akár azon kívüliek). 
Az új hangsávnak meg kell tartania a 
pontos időzítést és ritmust, de új hangulati 
dimenziót kell adnia a környezethez (pl. 
feszült várakozás, sajnálat vagy fenyegető 
veszély). 

Egy némafilmi melodráma egyik klipje 
hangsávjának tervét és felvételét, nem 
realisztikus hangokat és zenei tónusokat 
használva az érzelmi hatás és drámai 
feszültség fokozására. 
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Snittek azonosítása Elemezzetek egy zenekar előadását 
bemutató videofelvételt, a SZÜNET 
gomb használatával segítve a felvételnél 
használt kamerák, és a snittek számának 
meghatározását. A tanulók vizsgálják meg 
a snittváltások, a zene ritmusa, a zenei 
betétek és a bennük található szólók 
kapcsolatát, és beszéljék meg, miért épp 
így készült a felvétel. 

Amit a diákoknak meg kell tanulniuk: 
A snittváltások és a kameraállás 
hangsúlyozhatják egy zenei videofelvétel 
jelentését, és befolyásolhatják a közönség 
általi értelmezést. 

Zsáneri fordítás 
 

Adjatok különféle zsánerű zenéket egy 
reklámhoz, főcímhez, vagy rövid 
részlethez, hogy így megváltozzanak azok 
jelentései. Például nézzétek végig egy 
népszerű ausztrál szappanopera egy 
epizódját, megfigyelve a párbeszédek 
után következő, a jelenetek végén lévő 
kísérőzenét, mialatt a színészek 
ugyanabban a testhelyzetben vannak egy 

A zene zsánere segíthet a mozgóképi szöveg 
jelentésének „rögzítésében”, a zene 
zsánerének megváltoztatása magával hozhatja 
az egész darab zsánerének megváltozását. 



vágás, vagy a kép elhalványulása előtt. Ez 
a zene lehet akár csak három akkord, vagy 
két kitartott hang. 
Beszéljétek meg a hatását a párbeszédre 
és testtartásra nézve: titokzatosság, 
romantika, veszély stb. A tanulók írják 
meg a saját jelenetvégi zenéjüket a 
jelentés és hangulat megváltoztatására (pl. 
romantikusból veszély hangulatát 
teremtve, vagy titokzatosságból vígjátéki 
atmoszférát). 

Főcím és vége blokk A diákok tanulmányozzák egy játékfilm 
elején, ill. végén lévő szövegblokkokat, és 
azonosítsák a film zenéjének készítésekor 
és az előzetes felkészüléskor használt 
szabályokat és feladatokat, és hasonlítsák 
össze a filmben megvalósult, és CD-re 
szánt zenével. 
Figyeljék meg, hogy a film alatt valójában 
hányszor szólal meg zene, és fedezzék fel 
a kapcsolatot a film finanszírozói, 
terjesztői és a zenék jogtulajdonosai 
között. 

A játékfilmek zenéjének megalkotásának 
különböző lépései vannak, és egy összetett 
folyamat. 
A filmeket sikeresen reklámozhatják egy 
címzene slágerlistákra való bedobásával. 
A film CD tartalmazhat csupán popzenei 
felvételeket, vagyis nem feltétlenül a teljes 
filmzene van rajta. 
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Tanulási célok  
Amit a diákoknak meg kell tanulniuk: 

Gyakorlatok 
A diákoknak biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy: 

Eredmények 
A diákok készíthetnek: 

 
Megérteni, hogy a nőkről és a 
férfiakról a média olyan képeket alkot, 
amelyek bizonyos üzeneteket 
közvetítenek a nemi, és testi 
jellemzőkről. 

Feltárják azokat az eszközöket, 
amelyekkel megszerkeszthetnek egy 
mozgóképi szöveget (pl. egy reklámot, 
vagy egy játékfilmből egy részletet) 
amely a nemi, vagy a testi ideálokkal 
kapcsolatos. A tanulóknak meg kell 

Egy élő vagy multimédiás beszámolót, 
filmekből, televíziós drámákból, reklámokból 
és dokumentumfilmekből vett példákkal 
illusztrálva, a média szerepe mellett, vagy az 
ellen érvelve az étkezési rendellenességek 
kialakulásában. 



keresniük-, és figyelniük a látószögeket, 
kísérőszövegeket, arckifejezéseket, 
pózokat, életkort, kinézetet, és  a képek és 
képsorok egymás mellé helyezését. 

Hogy az általános sztereotípiákat és az 
előítéletek különböző fajtáit néhány 
mozgóképi szöveg erősítheti, mások 
pedig visszautasíthatják. 

 

Összeállítsák egy sajátos szociális, vagy 
etnikai csoport ismertetését, és 
megvizsgálják a közönség arra adott 
válaszait, olyan technikákat használva, 
mint pl. a kérdőívek, interjúk és 
kutatócsoportok. 

Egy sor mozgóképi szövegen alapuló  
videómontázst, amely a fogyatékosság 
szempontjait mutatja be, egy kommentárt 
hozzácsatolva ehhez, amelyben a negatív és 
pozitív képek erejét értékelik. 

Hogy hogyan kell azonosítani az 
elfogultságot, az érzelmekre ható és 
meggyőző technikákat a mozgóképi 
híradásokban és 
dokumentumfilmekben, és meg kell 
érteniük, hogy ezek hogyan 
befolyásolhatják a közvéleményt. 

Összegyűjthessenek és 
összehasonlíthassanak egy sor hírt és 
dokumentumfilmet sajátos témákhoz 
kapcsolódó jelenlegi szociális értékek 
elemzése céljából, mint pl. menedékjog 
keresés, bűnözés, kábítószer-probléma, 
szegénység, adatkutatás, stb. Elemezzék 
ezek bemutatását, és összehasonlítsák a 
különböző csatornák stílusát, és 
azonosítsák a torzításokat, amelyeket 
bizonyos dolgok eltúlzásával, az 
érzelmekre ható nyelvhasználattal, 
kísérőszövegekkel és egyes képek 
használatával érnek el. 

Egy videós híradást kiválasztott hírműsor 
stílusában, egy általuk választott témáról. A 
tanulók használják a megtanult technikákat a 
hír elferdítésére úgy, hogy az egy sajátos 
látásmódot tükrözzön. 

Az ábrázolás uralkodó hagyományai 
időről-időre változhatnak, és tanulniuk 
kell arról is, hogy mindez miért, és 
hogyan történhet. 

Megvizsgálják egy bizonyos csoportról, 
intézményről, eseményről vagy 
tárgykörről (pl. a család) szóló régebbi 
hírközléseket, vagy ezek sajtóvisszhangját 
és összehasonlítsák azokat a 
jelenlegiekkel, felismerve és 
megmagyarázva a hasonlóságokat és 
különbségeket. 

Egy felelős szerkesztőnek vagy egy 
kiadóvállalatnak szóló levelet, amelyben egy 
eseményről vagy tárgyról szóló híradásokat, 
médiavisszhangot kritizálják, és tanácsokat 
adnak arra nézve, hogyan lehetett volna 
másképpen eljárni. 

Felfedezni a mozgóképi média azon 
lehetőségét, hogy azzal emberek 
önmagukat, és/vagy a saját 
csoportjukat pozitív és hatékony 
módon tudják ábrázolni. 

Megnézzenek otthon készült 
videofelvételeket és egyéb róluk és 
hozzájuk hasonló emberekről készült 
ábrázolásokat megbeszélve az 
ábrázolásmódok pozitív és negatív 
szempontjait. 

A mindennapi életükről, vagy egy különleges 
eseményről szóló „videó-napló” stílusú 
beszámolót. 

 

Megismerni annak néhány módját, Értékeljék a mozgókép szociális  



ahogyan a kormány és más 
közigazgatási szervezetek a médiát a 
nyilvánosság befolyásolásának céljára 
használják. 

megelőző-kampányokban, (például a 
biztonságosabb közlekedésért, vagy 
egészségesebb életmódért) való 
használatát és hatékonyságát. 

Egy reklám, közegészségügyi felhívás, vagy 
politikai pártról szóló közvetítés újravágott 
változatát, computeres szoftvert használva a 
képsorok megvágásához és újrarendezéséhez, 
és / vagy másik hanganyagot, vagy zenét 
hozzátéve. 
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Oktatási alaptechnikák használata az állampolgári ismeretek és környezetvédelem 
órán 

Alaptechnikák Lehetséges tanítási technikák Tanulási célok 
 

 
 
HANGOK ÉS KÉPEK 

 
Mutass a diákoknak egy televíziós 
jótékonysági felhívást úgy, hogy a 
képernyőt letakarod, és a tanulók a hangra 
koncentrálnak. Tippeljék meg, vajon 
milyenek a képek, majd nézzék meg az 
egész reklámot, és beszéljék meg az 
általuk előre elképzelt képeket. 
Magyarázzák meg, hogy milyen pluszt 
nyújtanak a képek, és hogyan hatnak az 
érzelmekre. 

Amit a diákoknak tudniuk kell: 
A mozgóképi szövegek a hangok és képek 
közötti erőteljes kapcsolatot használják a 
jelentés megteremtésére. 
A producerek ügyesen bánnak a képekkel, és 
egy sor technikát alkalmaznak érzelmek 
keltése, meggyőzés és a vélemények 
befolyásolásának céljából. 

 
 
 
FŐCÍM ÉS VÉGE-BLOKK 

 
A tanulók készítsenek jegyzeteket két, 
ugyanarról a tárgyról szóló, de különböző 
dokumentumfilm főcím- és vége-
stáblistájáról. 
Használjanak reklámanyagot terjesztési 
anyagot, mint pl. videó-borítók, TV-s 
listák, katalógusok és internetes források, 
és próbáljanak mindkét dokumentumfilm 
forrásairól annyi információt gyűjteni, 
amennyit csak tudnak, hogy ki a 
tulajdonosa, és hogyan reklámozták, 

Az arról szóló információk, hogy kik 
készítették a filmanyagot, hogy kik 
finanszírozták, és kik a tulajdonosai, 
felhívhatják a figyelmünket azokra az 
érdekekre, amelyeket kifejez, vagy talán nem 
fejez ki, vagy esetleg hamisan fejez ki. 
 



illetve terjesztették a közönség elé. Majd 
gondolják át, hogy milyen mértékben 
határozzák meg ezek az információk a 
kettő közötti különbségeket.  

 
 
 
SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT 

 
Csoportokat alkotva, a diákok vegyék fel 
a következő szerepeket: film korhatár-
osztályozók, aggódó szülők, tanárok, 
gyerekek, cenzúra elleni kampány 
képviselői. A csoportok nézzenek meg 
egy kiválasztott filmet, és állítsanak össze 
egy listát arra vonatkozóan, hogy a filmet 
hogyan kéne osztályozni. Az 
elképzeléseiket meg kell támogatniuk a 
filmből vett példákkal, és egyéb azokat 
alátámasztó bizonyítékokkal. Tartsatok 
egy vitát, amelyben megvitatjátok az 
osztályozást, a csoportok előadják az 
eredményeiket, és egy tanács meghozza 
végső döntést. (A csoportok kaphatnak 
egyéb segédanyagokat, mint például 
közönséghatás kutatás és plágiumról szóló 
újságcikkek.  

Egy filmanyag kritikai elemzése megfelelő 
bizonyítékokat kell, hogy tartalmazzon a 
kritika alátámasztására. Ezek lehetnek 
szövegen belüli, illetve azon kívüli 
bizonyítékok. 
Etikai és jogi tényezők befolyásolják azt, 
hogy egy gyerekeknek készült filmben mi 
mutatható meg, és mi nem. 
 

Képkimerevítés 
 
 
 

Használd a pause gombot arra ösztönözve 
a diákokat, hogy megbeszéljék egy olyan 
kiválasztott reklám minden snittjét, 
amelyben egy nőt használnak a termék 
eladására. Hívd fel a figyelmüket a 
szándékos kompozíciós választásokra, 
beleértve a világítást, a használt színeket, 
a látószögeket és kameratávolságot, a 
testtartást, a nő kinézetét, azt, hogy 
milyen az elhelyezése a képkeretben, 
valamint más tárgyakhoz és emberekhez 
viszonyítva. A választásokat magyarázzák 
meg, és gondolkozzanak más 
megoldásokon is. Ezek után 
összehasonlíthatják ezt egy másik 
reklámmal, amely egy férfit használ a 

Egy kép minden eleme  
hordozhat jelentést. 
A mozgókép is olvasható, mint bármely más 
szöveg. 
A nőkről és a férfiakról alkotott konvenciók 
megerősíthetőek a mozgóképi szövegek által. 



termék eladásának céljára, illetve egy 
hasonló termék reklámjával. 
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A mozgókép használata a tanteremben 
A mozgóképpel támogatott tanítás 
gyakorlata, és az azt támogató érvek 
A kreativitás és a mozgókép 
Andrew Burn 
Parkside Főiskola, Cambridge 
 
A mozgóképhez kötődő kreativitásnak 
sok formája lehet, így például 
- bengáli tinédzserek egy csoportja 

egy profi filmes segítségével 
filmet készít saját sorsukról, 
örömeikről, kultúrájukról, 
azonosulásaikról: 

- általános iskolások animációs 
filmre viszik a Piroska és a farkas-
t, kiegészítve azt a meséhez 
kapcsolódó gazdag 
hagyományokkal, és egy sor 
képregény stílusú illusztrációval 

- 14 éves tanulók beharangozókat 
készítenek a Mátrix-hoz 

- Két fiú tréfás riportfilmet készít a 
Gladiátor sajtóvetítéséről, Ridley 
Scott filmográfiájával kapcsolatos 
odavetett megjegyzésekkel, és egy 
interjúval a forgalmazásról a mozi 
igazgatójával. 

 
Mi történik valójában, amikor gyerekek 

 
  A kreativitás a személyiséghez kötődik. 
Bizonyos értelemben minden film, amit 
gyerek csinált, nem annyira az Ő 
személyiségének kifejezése, hanem 
próbálkozás ennek valamiféle 
átformálására. Ezt egyfajta 
kinyilatkoztatásnak nevezhetjük. A 
gyerek azt mondja: 
„én így látom a világot”. Lehet a film 
vitatkozó jellegű is, mint az a rövid 
dokumentumfilm a „28-as cikkelyről” 
amelyet nemrég készített néhány 
Parkside-i tanuló. Még konkrétabban is 
alakítható az identitás, a saját imázs a 
mozgókép végtelen képlékenysége által, 
digitális technikai környezetben. 
Megfigyeltem egy 10 éves osztályos nem 
éppen eminens diákomat, amint egy a 
helyi TV sportrovata részére vágott egy 
kosárlabdás képsort. Az anyag Őt 
sztárként mutatta be. Az Ő saját imázsán 
végzett munkája – a fekete-fehér betétek, 
a lassítás, a kísérőszöveg és a hip-hop 
kísérő hang eszközeit használva – 
számomra nem kevesebbet jelentett, mint 
intenzíven élvezetes és kreatív 
önformálás. A mozgóképi tevékenység 
kreativitása az egyéni és a közös munka 
terén is megnyilvánulhat. Ez 
mindenképpen társadalmi karakterű, és 
könnyen tettenérhető „oszcilláló” módon, 

 
 
 
A kreativitás összes eleme (informatikai 
ismeretek, grafikai tervezés, a mozgóképi 
eszköztár, a film és TV zsánerek 
hagyományainak ismerete) kivétel nélkül 
definiálható, és oktatható, legalábbis elvi 
szinten. Ezen elemek mögött vagy van, vagy 
nincs művészi/kreatív képesség. Nem segít, 
ha ennek meglétét eleve feltételezzük. 
Másfelől az általunk végzett kreatív munka 
jórészt együttműködést igénylő : két gyerek a 
munkaállomásnál, egy az egérrel egy másik a 
billentyűzetet kezeli, mindketten izgatottan 
mutogatva a képernyőre, diskurzusuk a 
vágási döntésekről átfedő és egybeolvadó 
jellegű. 
Vagy amikor általános iskolások képeiket 
közös, hálózati felületen osztják meg 
egymással képeiket, párban készítve az 
animációt, függve viszont a többiektől jövő 
megelőző és követő képektől. 
 
 
A DCMS/DfEE  All Our Futures (A teljes 
jövőnk) c. jelentését követő a kreativitás divat 
jelszóvá vált oktatási körökben. Az 
oktatáspolitikusoknak fel kell ismerniük, 
hogy a tanároknak még intenzív párbeszédre 
és visszajelzésekre van szükségük 
munkájukról, mielőtt biztosak lehetünk 



ilyen kreatív munkát végeznek? 
Az emberi kreativitás esztétikai 
kategória. Érzelmi válaszokat provokál, 
főleg olyanokat, amelyek a fikcióhoz 
kötődnek – az amerikai filmfilozófus, 
Noel Caroll megjelölésével: „művészet 
– érzelmieket”. Ez viszont nem elég. 
Én magam – Caroll-al ellentétben – ezt 
az esztétikai kötődést mindig 
társadalmilag értelmezem: a gyerekek 
maguk készítik a filmet, a többiekkel 
együttműködve, ismert, vagy nem 
ismert, de feltételezett közönség 
részére, kifejezve közösségi 
gondolatokat, valamint társadalom – 
formálta esztétikai ízlést és 
preferenciákat. 
Amikor filmjükben áttűnést 
választanak wipe helyett egy snitt – 
átmenetnél, ez esztétikai preferenciát 
fejez ki, beágyazva zsáneri 
konvencióba és eltérő ízlésvilágokba, 
amelyek nem ragadhatók ki a 
társadalmi és történelmi háttérből.    

az individualista formák és a különböző 
együttműködési formák között mozogva. 
Az a különbség, ami az informatikában 
képzett és kevésbé képzett gyerekek 
között létezik (gyakran az otthoni 
lehetőségek miatt) exacerbates ezt a 
problémát. Sok fiatal, akiket már 
„megfertőzött” a mozgókép használják a  
technológiai fejlődés által kínált digitális 
technikákat, tudásukat hatalmas 
mértékben fejlesztve ezzel. Ne szürkítsük 
el, de ne is fetisizáljuk ezt a képességet 
(ahogyan pl. a poszt-romantikus alkotó 
géniusz eszmény jelenik meg néha 
digitalizálva).      

 
 
 

egyértelmű jelentéstartalmát, és támogatási 
lehetőségeit illetően. 
Ennek egy érdekes és eredményes módja a 
mozgóképpel való gyakorlati munka. Egy 
dolgot mindenképpen csinálhatunk, és pedig 
a nyelv és a mozgókép közti analógiák 
kutatása, lévén mindkettő szemiotikai 
fogalom, kommunikációs eszköz, így 
analizálható és tanítható. Mindkettőre 
érvényes a legszélesebben értelmezett kreatív 
jelleg, és ez az amire egy társadalom 
tagjainak önazonossági és közösségi 
viszonyulásai épülnek.  
 
 
 
 
 
Kivágott és összeillesztett figurákat, valamint 
félig áttetsző háttereket különös 
könnyedséggel alkalmazott Lotte Reiniger a 
The Adventures of Prince Achmed c. 
filmjében (1923-26) – a Brit Filmintézet 
engedélyével -. 
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Ez a nyelvi modell rendelkezhet azzal a 
hátránnyal, hogy beszorít bennünket az 
angol iskola pedagógiai 
hagyományainak kereteibe. A 
mozgóképpel folytatott munka másik 
kézenfekvő forrása a média szak, 
amelynek a kreativitás szellemével 
jellemezhető mozgástere mindig is 
ellentmondásos volt. Mivel a média 
szak teljes tanmenete a tömegmédia 

 
 
 
Mozgókép a zeneoktatásban 
 
IX. sz. Hayter 
Robertsbridge Főiskola, East Sussex 
 
A stáb zaja miatt a játékfilmek dialógusait 
és más hangeffektusait a stúdióban veszik 
fel újra, a filmfelvételt követően. Mivel az 
animációs technika nem jár zajjal, itt 
minden hang közvetlenül van felvéve. 

 
 

= Játssza le a klipet hang nélkül, legalább 
kétszer. 
 
= Ossza szét a tanulókat 6-8 fős csoportokra. 
Minden csoportnak hangeffektusokat kell 
készítenie, a képpel teljes szinkronban. 
Csoportonként 1 diák legyen felelős a „részeg 
kalóz” hangjának a hangsávra való 
bemásolásáért, figyelmet fordítva a 
szájmozgás hangjaira. Minden csoport 
készítse el a saját zörejlista-ját a kliphez. (ld. 



kritikai és értelmezési 
megközelítésével kapcsolatos, a média 
gyártási vonatkozásainak kreatív 
elemeit gyakran elfedik a formákra, 
előadásmódokra közönség-
vonatkozásokra, intézményekre 
irányuló tananyagok, témakörök. Az a 
gondolat, hogy az alkotó tevékenység 
önmagát igazolja, ismert a 
képzőművészeti és zene-pedagógiában, 
egyértelműen hiányzik a média szak 
tanmenetéből, és értékelési 
gyakorlatából. 
Vissza kell állítanunk azt a tágabb 
szemléletmódot, amely elismeri az 
örömteli alkotás jelentőségét a 
mozgóképi szövegek létrehozásában. 
Ennek érdekében meg kell vizsgálni a 
többi művészeti terület alkotói 
gyakorlatát. A dráma elbeszélő jellegű 
látvány- és szövegtartalmát, amelyre 
épül a diákok elé kerülő legtöbb 
mozgóképi szöveg, a zeneszerzés 
gyakorlatát, olyan időre épülő 
médiumot, mint a film, a 
képzőművészet vizuális 
szabályrendszerét, és a tánc sűrítettebb 
mozgás-jelrendszerét. 
Ha a média- és informatika tanítás 
kreatív lehetőségeit tartjuk a keresőben, 
(mint ahogy az angol tanításánál is) 
kölcsön kell vennünk más művészeti 
ágak pedagógiai eszközeit, mindaddig, 
amíg nem találunk olyan tanítási és 
tanulási mintákat, amelyek keretei 
között a filmcsinálás egy új alkotási 
eszközöket nyújt a tanulóknak (ezek 
hasonlatosak azokhoz az eszközökhöz, 
amelyeket a festés, a test, a hang és a 

A lépések, a testmozgások és a kellékek 
zajainak létrehozási folyamatát nevezzük 
zörejlistának. Az iskolában ez abból áll, 
hogy a diákok létrehoznak, bemutatnak – 
és esetleg rögzítenek egy zörejlistát egy 
játékfilm, vagy animációs film egy 
képsorához. 8 és 16 év között és a felett, 
bármely korcsoport részére megfelelő ez, 
mivel rengeteg téma van ahhoz, hogy 
differenciálni tudjunk képességek és 
életkor szerint. A gyakorlatot egy 
alkalmas játékfilm, vagy animációs film  
rövid snittjére építsük fel. 
Annak érdekében, hogy ez megfelelően 
explicit és pontos legyen én Alison De 
Vere, The Angel and the Soldier Boy c. 
filmjét (zeneszerző: Clannad, BMG Videó 
790329) vettem alapul. Ez a remek 25 
perces videófilm tökéletesen bemutatja, 
hogy lehet a zenét és a többi hangot 
pontosan szinkronba hozni a 
cselekménnyel. 
 
az a 62 mp.-es klip, amelyet 
kiválasztottam, a filmen 13 perc történést 
mutat be: a jelenet azzal indul, hogy egy 
részeg kalózkapitány bemászik az ágyába 
és elalszik. 
 
Az angyal és katona ezután elveszi a 
kulcsait, kinyitja a kincses szekrényt és 
visszaveszi az ellopott érmét. 

a zörejlista példát lejjebb!). Fel kell sorolniuk 
minden testmozgást, és kellék zajt és a 
pontosság érdekében stopperrel mérjék meg 
időtartamaikat. A stoppert az első 
szinkronizálandó hangnál kell indítani, pl. 
amikor a palack eltörik. A klipet a szükséges 
számban kell lejátszani a lista elkészítéséhez.  
 
= Ezután a csoportok találják ki, milyen 
módon, milyen tárgyakkal tudják létrehozni a 
szükséges zörejeket. Ez folytatódhat házi 
feladatként is – persze nem a veszélyes 
megoldással (pl. üvegtörés) előidézve egy 
földhöz vágott palack hatását. A tanulók 
magnófelvételen, vagy valóságosan is 
behozhatják és bemutathatják az effektusokat. 
 
= A csoportok választhatnak több megoldás 
között, a felszerelés függvényében. A képsort 
hang nélkül játsszák le egymás után, és így 
tökéletesítsék a cselekménnyel szinkronizált 
hanganyagukat. Továbbá: egy egyszerű 
zenedarabot játszhatnak a kép alá 
szintetizátoron (élőben, vagy visszajátszva). 
Még jobb megoldás, ha a kellékasztal felett 
elhelyezett 3-5 mikrofon és egy keverő 
erősítő segítségével erősítjük föl a halkabb 
hangelemeket. 
 
= A mikrofon elhelyezésének 
megváltoztatásával mutathatjuk be azt, hogy 
egy adott hang karakterisztikája mennyire 
megváltozik, ha közelről vesszük fel. Pl. 
megütjük a cimbalmot, és pár másodperc 
múlva a fülünket, vagy a mikrofont a 
hangszer széléhez tesszük, úgy hangzik, mint 
egy mély harang. Ha a mikrofonokat 
keverőhöz csatlakoztatjuk, jobban 
szabályozhatjuk a balanszot és a hangok 



computer kifejező eszközeiként más 
tantárgyakban és az iskolán kívüli 
életben használnak).  

helyét a sztereó hangmezőn belül. (baloldal –
középmező - jobboldal - mozgó). 
Fontos a szem, a zörejlista, a kéz, a tárgy, a 
mikrofon, és a TV monitor fizikai 
áttekinthetősége. 

 
                                                                                                                                                                                                       

Zörejlista 
= Induló pont : a részeg kalózkapitány csuklik 
 
                     SZÜKSÉGES HANG  -  HANGEFFEKTUSOK, ÖTLETEK 
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 Csuklás A csoport egy tagja imitálhatja az összes emberi 
hangot: csuklás, motyogás, sírás, horkolás, 
ásítás stb. 
 

 
 
Ahol van ehhez felszerelés, a csoportok  
rájátszhatják a hangot a klipre. Sok 
képmagnó lehetővé teszi az utóhangosítást, 
miáltal a csoportok rögzíthetik a 
szinkronhangot egy megfelelő sztereó 
keverővel, közvetlenül a videó szalag 
hangsávjára. Más megoldás, amikor egy nem 
lineáris szerkesztő szoftver (pl. Adobe 
Premiere –pc-hez, vagy iMovie – Apple 
iMac-hez) használható a kép és hanganyag 
digitalizálására, valamint összeillesztésére. 
 
Egy ilyen feladat elvégzése révén a diákok 
megismerik, hogy a hang milyen erőteljes 
összetevője a jelentéstartalomnak, általa 
tökéletesedik azon készség és 
találékonyságuk is, hogy miként lehet élethű 
effektusokat meglepő hangforrásokkal 
létrehozni. Az ilyen feladat segíti a szem, fül, 
kéz (és az agy!) koordinációjának a 
fejlesztését is. 

 Csin-csin 
(Kampó az 
üvegpalackon) 

Üssünk meg egy üveget fémtollal 

00 Reccs!  (A palack 
eltörik) STOPPER 
INDUL 

Ejtsünk le egy nyitott süteményes pléh-dobozt, 
amelyben kis fémtárgyak vannak (pl. kis 
harangjáték csüngőkéi ) 

03 Sírás  
12 Lépések Dobolás a kellékasztal lapján 
15 Kulcsok Kulcscsomó, vagy lánc 
20 Horkolás kezdődik  
30 Kard kihúzva eolhárfa cső a másikon végighúzva 
35 Vágás (karddal 

kötelet) – 5-ször 
Két papírdarabot dörzsöljünk lágyan össze a 
mikrofon közelében. 

38 Kulcsok, kulcsok 
zárba 

Kulcscsomó, vagy lánc. Üssünk egy fémtárgyat 
egy vonalzó fémtokjához, vagy használjunk 
ajtózárat. 

44 Kincses szekrény 
nyílik (Varázs zene) 

Eolhárfa, eolhárfa csövek 

52 Érme letéve. Kalóz 
felébred 

A mikrofon szélének enyhe megütése 



56 Érme kétszer fordul Húzzunk végig egy dobverőt egy fa – guiro 
recés szélén. 

62 Kincses szekrény 
becsukódik 

Csavarjunk egy dugót az üvegben (nyikorgó 
hang). Lágyan üssük meg a prop asztal lapját 
ököllel (hüvelykujj felül!) 
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Mozgókép a képzőművészeti oktatásban 
 
Tony Caroll 
Boundstone Főiskola, West Sussex 
 
Az alábbi két portrayals két tanítási epizód 
dramatizált beszámolója Cocconuts). 
Az első egy mostani munkán alapul, abból 
az iskolából, ahol egy éve tanítok, a 
második néhány évvel korábbi 
emlékeimen és diákmunkákon alapul előző 
iskolámból, ahol a „média a 
képzőművészetben” már működő tantárgy 
volt. A diákok neveit megváltoztattam 
személyiségük védelmében. 
Bemutattam 9 éves csoportomnak egy 
rövidfilmet, melynek címe The Sandman 
volt (Média in Art csomag, Brit 
Filmintézet 1996). Az volt a célom, hogy a 
filmnyelv értelmezési összetevőit 
keressük, reagálva a különböző 
összetevőkre, úgy, mint: világítás, 
szereplők, színek, hangok, látószögek és 
hangulatok. A film megtekintése után egy 
különös ….és én bizonytalan voltam a 
csoport reakcióját illetően. E kis … szünet 

 
 
 

egyszer frisset, ragyogót és tisztát 
jelent, mint pl. a fogkrém 
reklámokban, (én magam is 
emlékszem egy mosópor hirdetés kék-
fehérjére). Ezután megkérdeztem, 
vajon mit jelképez a piros a The 
Sandman- ben és mit a narancs-barna? 
„A piros jelentette a vért” kiáltották 
együtt, „amikor a Sandman kitépte a 
fiú szemeit”. „Láttátok ezt valójában?” 
kérdeztem. „Nem”, mondta Hayley, az 
egy árnyék snitt volt a falon”. 
„Á” mondtam, „akkor ezt az „Árnyék” 
és a „Színek” címszó alá egyaránt fel 
kell írni ….”Hol láttunk narancs-
barnát?” „A nappaliban !”, hangzott a 
válasz. Azután azt akartam megtudni, 
vajon mit gondoltak ezeknek a 
színeknek az alkalmazási céljáról, és 
arról, hogy mit jelképeztek ezek. Jon 
emlékeztetett bennünket a pirosra, 
néhányan azt kiabálták, hogy a kék 
hideg, majd Mark jött az ötlettel, hogy 
a nappali meleg, a hálószoba pedig 
hideg volt. Akkor jöttünk rá, hogy ez a 
kisfiú biztonságban érezte magát a 

 
 
 
Jelenleg az a csoport feladata, hogy a film 
videó dobozának címlapját tervezzék meg. 
Kihangsúlyozom a színek és árnyékok 
jelentőségét, olyan tervezési folyamatban, 
amikor a közönség szerepét is figyelembe 
kell venni. Ez az első évem az iskolában, és 
szeretném idejekorán megteremteni azokat a 
feltételeket, amelyek között a videó és 
multimédia -tanítást meg lehet valósítani. 
Néhány évvel ezelőtt, korábbi helyemen, 
miután az iskola elkötelezte magát a „média a 
képzőművészetben” tantárgy fejlesztésének 
támogatása mellett, rendelkezésükre állt egy 
olcsóbb videó felszerelés. Emlékszem, 
amikor egy „8 éves” osztály a rajzteremben 
két videó kamerával készített különböző 
típusú felvételeket egy csendélet beállításról. 
Megfigyeltem, hogyan működött a 
csoportmunka. Hannah, aki mindig arról 
panaszkodott, hogy nem tud rajzolni, 
egyszeriben vezető lett, mivel itt előtérbe 
kerültek az Ő, a drámaórákon megismert 
képességei. Az én rajzóráimon más tanulók 
brillíroznak, az ilyen csapatmunka keretében 
azonban a Hannah-hoz hasonló diákok is 
sikeresek lehetnek. 



után a TV jobboldalán lévő, számomra a 
biztonságot jelentő táblához léptem, és 
elkezdtem felírni néhány témacímet. Erre a 
diákok olyan gyorsan kezdték sorolni a 
példákat, hogy nem győztem felírni azokat. 
„Árnyékok voltak a falon !” kiáltotta 
egyikük, „és a kilincsen!” mondta egy 
másik . Az egyik tanuló emlékezett rá, 
hogy az árnyék megjelent a fiú arcán, 
amint az az ágyban feküdt. Ahogy 
felébredt, kiderült, hogy a mamájáról, és 
nem a gonosz Sandman-ről van szó, ahogy 
azt a zene hatására hittük. 
Ezek a diákok azt mondták nekem, hogy 
ebben a filmben azért volt kék a lépcsőház 
környéke és a hálószoba, mert hideg volt 
és félelmetes. Megkérdeztem, hogy a kék 
színt mindig ilyen módon alkalmazzák az 
általuk látott reklámokban, vagy 
filmekben. Azt mondták, hogy nem, mivel 
a kék 

nappali melegségében, és 
kiszolgáltatottabbnak a lépcsőházban 
és a hálóban. A zene és a többi hang 
által keltett hangulat segített. A 
gyerekek utaltak a ketyegő órára és a 
fiúra, aki verte a játékdobját a 
nappaliban. Amint felment a hosszú és 
csavart lépcsőházban, a hangulat 
megváltozott, mivel musicalzenét, a 
zongora magas hangjait és dermesztő 
hegedűket, valamint a nem-zenei 
hangokat, mint pl. a nyikorgó lépcső. 
Ezen gyakorlatok során a tanulók 
először egy illusztrált pókháló 
diagrammot készítettek, ezzel is 
fejlesztve rajzkészségüket és 
bemutatva filmnyelvi 
ismereteiket. Később megismerték a 
német expresszionista festők hatását a 
film képi világára, mint pl. az 
eltorzított ágy, óra, ajtó, ablak. Ez a 
szál segített elhelyezni a The 
Sandman-t a groteszk mesék 
hagyományai világában.    

A csoport gyorsan eldöntötte, hogy a 
csendéletet felülről, alulról és különböző 
„square on” nézőpontokból fogja felvenni. 
Néha annyira ráközelítettek, hogy már nehéz 
volt az adott tárgy felismerése. Később, a 
vágószobában beszélgettünk a ritmusról, 
amely snittek közötti vágások ütemével 
állítható be. Martin csinált egy képsort 
fotografikus állóképekből, a felvételi 
pozíciók és látószögek váltásánál alkalmazva 
a fenti elvet ,bemutatva így az „absztrakt 
mozgás” jelenségét. Ezután néztük meg 
Malcolm le Grice Digitális csendélet-ét 
(Média in Art csomag), melyből a tanulók 
először figyelhették meg a művészi alkotás 
folyamatát, hasznosítva immár az idővel és a 
„vizuális zenével” kapcsolatos azon 
fogalmakat, amelyeket saját képsoraik 
létrehozása kapcsán ismertek meg. 
              ! 
(Tony Caroll : Média a képzőművészetben 
Könyv és videó kiadvány, B..F 1996)  
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Mozgókép a földrajzoktatásban 
Cris Darbin, Megyei földrajz 
szakfelügyelő, Staffordshire LEA 
 
Miért annyira fontos a mozgókép a 
földrajzoktatásban? 
 
A tanárok a mozgókép 
 
- Lehetővé teszi, hogy a diák olyan 

helyek képeit is megismerje, 

 
 
A „c s i n á l d ” jelentheti : „gondold át, írd 
le, vitasd meg, mi több, rajzold le”. Ennek 
révén a tanár fókuszálhatja a figyelmet, és 
időt adhat az átgondolásra, és válaszadásra. 
Segítségére lehetnek ennek alkalmazásában 
az I. fejezetben leírt alapvető technikák. 
 
Miért kell a földrajz tanároknak 
médiaismereteket tanítaniuk?  
 
Először is mind a tanár, mind a diák 

 
 
A kultúra fontos szerepet játszik e 
képzelőerő meghatározásában, mint 
ahogy a család és a baráti kör értékei és 
attitűdjei is. Legtöbb embernél még ma 
is – a modern utazási lehetőségek dacára 
is – korlátozott mértékben ismerhet meg 
földrajzi helyeket, ezért inkább a 
vizuális média befolyásolja földrajzi 
fantáziájukat. A reklámok úgy festik le 
az úticélokat, ahogy azokat a turisták 
érzékelni szeretnék. 



amelyeket különben nem láthatna meg 
- Képek és hangok révén az adott hely 

hangulatának élményét erősíti 
- A képeket ábrákkal kombinálva 

vizuálisan magyarázza meg az időbeli 
és térbeli változásokat 

- Lehetővé teszik, hogy a diákok 
megfigyelhessenek (esetenként 
meghallgassanak) hús-vér embereket a 
tanult helyekről. 

- Bemutat természeti, vagy emberi 
katasztrófákat, amelyekből a diák 
megtanulja megbecsülni az emberi 
helytállást. 

- A témákat gyakran kritikus 
szemlélettel mutatja be, ami által a 
diák többféle nézőpontot ismerhet 
meg. 

- Sok tanár persze igenis ki tudja 
használni a mozgókép vizuális 
dimenzióit. Egy feltáró hatású kísérlet 
során (Roberts, 1987) továbbképzésen 
résztvevő tanárok egy csoportja egy 
Brazíliáról szóló videó filmről 
készített jegyzeteket. Később 
felolvasták nekik a film 
kísérőszövegét. Az volt a feladat, 
hogy jelöljék meg feljegyzéseik összes 
olyan mondatát és kifejezését, amely 
elhangzott a kísérőszövegben. 

- A többség mindent bejelölt. Ez azt 
jelenti, hogy a jegyzetkészítés feladata 
a döntő többség számára auditív és 
nem vizuális gyakorlat volt. A képek 
többsége nem lett szavakra lefordítva. 

- egyszeri megtekintés és jegyzetelés 
nem hagy időt arra, hogy a képeket 
befogadjuk, a „szakértő” kommentátor 

- sokkal könnyebben tudja szavakkal 

számára fontos annak ismerete, hogy 
milyen forrásokból táplálkozik az osztály 
„földrajzi képzelőereje”. 
Másrészt a globalizáció ma alapvető és 
lehengerlő kulturális folyamat. 
Harmadsorban a mozgóképi média nagy 
hatással van a földrajzi helyekről alkotott 
elképzeléseinkre. A TV műsorok és a 
filmek, akár dokumentum, akár játékfilm  
típusúak, tömörített, sokszor túlzó hatásokat 
váltanak ki a helyszínekről. Például David  
Attenborough kúszva az esőerdő sátra alatt, 
igénybe véve magasan képzett 
operatőröket, és kitűnő ökológusokat, több 
száz órás anyagból vág össze egy olyan 30-
50 perces dokumentumfilmet, amelyből 
legtöbb esetben hiányzik az ott élő 
emberekkel való találkozás. 
 
Az érzékelés: az egyéni és a kollektív 
döntések befolyásoló tényezője 
 
Az emberek érzékelik a világot, amelyben 
élnek, és ez befolyásolja döntésüket. 
Amikor kiválasztanak egy helyet, ahol 
élnek, ahol vásárolnak, vagy ahol eltöltenek 
egy weekendet, érzékeléseikre 
támaszkodnak. A gazdasági migráció 
hajtóereje az az érzékelés, hogy a „másik 
hely” jobb lehet, ez gyakran nem igazolódik 
be. 
 
 A mozgókép segít a „földrajzi képzelőerő” 
létrehozásában. 
 
A földrajzi helyekkel kapcsolatos érzékelést 
nevezték el földrajzi képzelőerőnek. 
(Massey, 1994). Ez személyenként, 
társadalmi csoportonként, kultúránként 

 
A globalizáció az angol nyelvű média 
dominanciáját is jelenti. 
A globalizáció hatással van a földrajzi 
helyek érzékelésére is. A fiatalok 
felnőtté válásuk folyamán sok képpel 
találkoznak a világ minden tájáról. Ez az 
Egyesült Királyság népe számára távoli 
helyek brit interpretációjú mozgóképi 
szövegeket jelent, akár igényesek, mint 
pl. Michael Palin, vagy David 
Attenborough filmjei, akár kevésbé 
azok, mint pl. az „Ismeretlen Karib 
szigetek”, vagy az „Eurotrash”. 
A hatvanas évek végén, és a hetvenes 
években a „Blue Peter” készítői egy 
évben egyszer utaztak el filmezni. Ma a 
fiatalok a világ minden tájáról láthatnak 
Blue Peter útifilmeket hetenként 
legalább egyszer. Ez azt is jelenti, hogy 
a többi angol nyelvű országból több 
média anyag érkezik, és a mi 
érzékelésünkben az USA sokkal 
részletesebben jelenik meg, az onnan 
érkező hatalmas mennyiségű anyag 
miatt. A világról alkotott elképzeléseket 
ugyanúgy formálják, mint a tájak vagy 
városok….. 
A mozgóképi médiához kapcsolódó 
tanulás fontos kihatással van az 
iskolások erkölcsi és kulturális 
nevelésére is. Amikor a tanár bemutat 
egy képi anyagot egy földrajzi helyről a 
diákoknak, a képek, hangok és 
történések értelmezése a belső értékeik 
és attitűdjeik által valósul meg. Nekünk, 
földrajztanároknak tudatosítanunk kell 
ezt a diákokban, és fejlesztenünk kell 
kreatív és interpretatív készségüket 



kifejezni egy hely belső világát. A 
videó használatának tanulási céljait 
”explicitebbé”  tehetjük különféle 
„nézd és csináld” típusú gyakorlattal, 
a szerint megválasztva ezeket, hogy a 
fenti célok melyikén van a hangsúly. 

eltérő. Egy adott ember esetében a földrajzi 
képzelőerő, a személyes attitűdtől és 
értékektől, valamint a hely valós 
tulajdonságaitól függ.  

annak érdekében, hogy távoli helyekről 
és emberekről tudjanak gondolatokat és 
ismereteket közvetíteni. 

 
40-kép 
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3. Fejezet 
Mozgóképkészítés digitális technikával 
 
Miután a mozgókép szerkesztésére, 
vágására alkalmas, viszonylag olcsó, 
könnyen elérhető szoftverek megjelentek a 
piacon, egyes iskolák elkezdték ezeket 
használni a tantervbe illesztve használni. 
Ebben a fejezetben tanárok segítségével 
fedezhetjük fel, miként használható ez az 
eszköz (computer szoftver) a mozgóképi 
oktatás gyakorlati és kreatív oldalának 
fejlesztésére. 
 
Gyártási munka egy szakiskolában  
(Írta Andrew Burn – Parkside Community 
Főiskola  -  Oxford) 
 
A Parkside Community Főiskola  média 
szakfőiskola, amely a DfEE szakiskolai 
program keretében működik. Céljaink 
között szerepel annak a kutatása, hogy a 
mozgókép hogyan használható az 
oktatásban, és hogy a gyerekek hogyan 
képesek értelmezni és „megválaszolni” a 

Egyéb effektusoket (wipes, lassitás, 
gyorsitás, feliratozás) generálni kell 
(render), ami egy percig is eltarthat. 
Egy másik ablak mutatja a digitalizált 
anyag snittjeit (clip), az első képkockával 
azonosítva a képsort. A vágást időskálán 
végezzük, mely alatt két videó és négy 
hangsáv fut. 
 

Fent: 
Ezt hova lehet bedugni? – ez a kérdés 
nem hangzik el a The Matrix-ban 
(Andy és Larry Wachowski   1999).  
Fotó: Jason Boland 
(a WB engedélyével) 
 
 
 
A Media 100 képernyőjén  a 11 évesek  
előzetese. 



mozgóképi szövegeket, és hogyan tudják 
ezeket saját maguk elkészíteni. 
Célul tűztük ki, hogy a kutatás – 
amennyire lehet - átfogja az összes 
korcsoportot, és terjedjen ki az egész 
középszintű tantervre.  
Három éve használjuk a Media 100  
nevű, nem-lineáris szerkesztő, és a The 
Complete Animator nevű olcsó animációs 
szoftvert. 
 
Media 100 
A Media 100, amely Mac G4-eken fut, egy 
professzionális digitális videó szerkesztő 
program. Bármilyen forrásból képes videó 
anyagot befogadni. Mi főleg VHS és 
digitális videó (DV) technikát használunk. 
Kimeneti oldalon is bármilyen formátum 
lehetséges, ami hasznos a tantermi 
alkalmazásnál, ahol még többnyire VHS 
lejátszókat használnak. 
A program a szokásos típusú videó vágó 
képernyőt mutatja. Van rajta egy vágó 
monitor, amelyen a megvágott anyag 
látható valós időben, néhány valósidejű 
effekt lehetőséggel (úsztatás, szín-, 
fényerő- és kontraszt -szabályozás). 
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Mire használjuk? 
 
A Média 100-al készült diák projektek 
között voltak Média tanulmányi projektek 
(hirdetések, pop videók, film előzetesek), 

 
 

Pedagógia 
 
A digitális szerkesztési technikát úgy 
igyekeztünk kezelni, mint egyfajta 
írástudást, bár ez még nem teljesen 

 
 

kiszélesíti a diákok részére kínált 
önkifejezési módok palettáját. Ezzel 
bővíthető az írásolvasás, a mozgás-
kommunikáció, a zene, valamint a 
képzőművészet és a fényképészet 



dokumentumfilmek (volt egy az Észak 
Norfolk-i parterózióról, több más pedig 
globális és etikai témákkal foglalkozott), 
főiskolai énekek (videók három, diákok 
által előadott rock számról) animációk, 
összekapcsolva a GCSE zenét a média 
munkával. Használtak emellett a helyi 
kábel TV-ben hetenként közvetített félórás 
programok vágására. 
 
Tanulási eredmények 
 
Vagyis konkrét formában tanítottuk a 
diákoknak a formát, amelyben mozognak, 
a zsánereket, melyek részben 
meghatározzák az információ- átadás 
mikéntjét, a kísérőszövegek szerkezetét, 
vagy a megcélzott nézői csoportra 
gyakorolt egyes hatásait a 
dokumentumfilmnek, popvideónak stb. 
Kevésbé voltunk magabiztosak 
atekintetben, hogy hogyan tanítsuk a 
program technikai folyamatait. 
Megpróbáltuk az egész osztálynak 
megtanítani a programkészlet 
alapstruktúráját, mielőtt használni kezdték 
volna, és próbálkoztunk kis csoportok 
alkalmazás közbeni tanításával. Részben 
sikerrel jártunk, köszönhetően a jól képzett 
csapatnak. Szükségünk van több munkalap 
alapú segédeszközre, hogy a diákok maguk 
határozhassák meg munkájuk ritmusát, és 
több differenciált módszerre, a nagyon 
eltérő informatikai tudásszint miatt.  
 

 
 
 

 

nyilvánvaló a jelenlegi tanítási módszereink 
keretei között. 
 
Mi talán túlzottan is támaszkodunk a 
tanulás intuitív mechanizmusaira. Ezek 
nyilvánvalóan fontosak, mely tény egyik 
oka annak, hogy ezt a szoftvert 
választottuk, hiszen ez intuitív módon 
ismerhető meg, főleg alapszinten.  
 
Az írástudással összefüggő munka 
legnyilvánvalóbban az „átfogalmazás” 
mechanizmusaival hozható összefüggésbe. 
A technika lehetővé teszi a képsorok gyors 
és egyszerű áthelyezését az időtengelyen, 
hosszuk megváltoztatását és a 
hangszakaszoknak a képsávhoz viszonyított 
vágását és mozgatását az egérrel a 
képernyőn. Jó formában bontakoztatnak ki 
a diákok sokrétű ismereteket arról, hogy 
ezek a technikák, hogyan alakítják a 
jelentéstartalmat, és hogyan hatnak a nézőre 
a mozgóképi szövegekben. Persze tudjuk, 
ezeknek az ismereteknek explicitté kellene 
válniuk ahhoz, hogy kiderüljön, ki 
rendelkezik velük, és ki kevésbé. 
Szükséges az intuitív megközelítés 
elemzése, ismét azért, hogy kiderüljön, 
melyik diáknál, milyen mértékben működik 
ez a megközelítési mód. Ezek révén tudunk 
tisztább képet kapni arról, hogy mely 
tanítási és tanulási módok vezetnek el ezen 
sokrétű tudás birtoklásához. 
 
Eddigi eredmények 
 
A program könnyen megtanítható, 
különösen az otthon computerrel 
rendelkező gyerekek számára, amely 

„állóképei” által képviselt vizuális 
kommunikáció „étlapja”. 
Nehézségek 
A szoftver - eredeti ára miatt – csak 
külön támogatásokkal rendelkező 
szakiskolák számára volt elérhető. 
Mára az árak rohamosan lecsökkentek, 
ami azt jelenti, hogy egy munkaállomás 
a Media 100 LE –vel (induló szint) kb. 
5000 fontba kerül. Ez az ár, amely egy 
csúcs PC árának az ötszöröse, még 
mindig komoly beruházás egy kis-
közepes méretű középiskola számára, 
egy nagyobb iskola azonban, főleg, ha 
komoly felső-tagozatos média szakkal 
bír, már megvásárolhatja. 
Az ár miatt a munkaállomások száma 
határozza meg a használati korlátokat. 
Egy munkaállomás kis szakosodott 
csoportokat tud kiszolgálni (esetleg 
„GCSE”, vagy „A” szintű médiás 
csoportot). 
A kb. 4 tagú „gyártó” csoportok rotációs 
alapon használhatják. Mi fokozatosan 
szereztünk be öt munkaállomást, amely 
lehetővé teszi a szélesebb körű 
alkalmazást, különböző tantárgyak 
területén, és kiszolgálva négy médiás 
csoportot a 14-16 éves sávban. Korlátot 
jelenthet a keménylemez tároló 
kapacitása, ami szintén pénzkérdés. 
Nálunk 6 hónap alatt kellett 
megduplázni a tárolási kapacitást. 
Jelenleg 18-20 Gbyte-ot akarunk elérni 
állomásonként, ami kb. 1 órányi kész 
anyagot jelent, attól függően, hogy 
milyen a felbontás, és mennyi digitális 
effektet tartalmaz. 
A gyártó: Media 100 



jellemző a középiskolai korosztályban. A 
diákokat nagyon lelkesíti a professzionális 
minőségű videó-készítés lehetősége, és a 
valós idejű vágás gyorsasága. Ez a hatás 
kiterjedt – ahogy azt előre feltételeztük- a 
14-16 éves fiúk csoportjának egyébként 
átlagon alul teljesítő tagjaira is. 
Emellett, úgy gondoljuk, a program képes 
bevezetni egy új típusú „írástudást”, de 
legalábbis egy új típusú audiovizuális 
kommunikációs gyakorlatot, amely  
 

(www.media100.com)  
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A Complet Animator egy oktató-
szórakoztató készlet: tréfás animációs 
program gyerekeknek, rajzfilm stílusú 
grafikával és hanggal, egyszerű, játékszerű 
eszköztárral és videó kezelő szervekkel, az 
animáció működtetésére. Szerintünk úgy 
működik a legjobban, ha a diákok külön 
programmal készítik a rajzokat (mi az 
ACORN ! DRAW nevű ) vektoros 
rajzprogramját használjuk – majd átteszik 
azokat az animációs programba. A 
háttereket megrajzolhatják, vagy 
szkennelhetik, majd a programba 
importálva végigfuthatnak azok a filmben. 
 
Mire használjuk? 
 
  Nagyon sok anyag kínálkozik 
feldolgozásra: 
Informatikai – telekommunikációs 
tananyagok, angol (egy a 10 éves tanulók 
által készített Machbeth animáció 
megtekinthető a Nyitott Egyetem /Open 
University/  Moving Words web oldalán), 

  
A diákok sok dolgot élvezhetnek: egy 
ismert anyag profán animálását,  
 a filmkészítést, magát (ma még ritka 
lehetőség),  a csapatmunkát. A tanárok 
számára is öröm látni például azt, ahogy 
egy kis fiúcsapat izgatottan fedezi fel, 
hogyan lehet elosztani egy közös hálózati 
felületet egymás között, miközben az egyik 
gyerek a másik képét tölti le, és annak egy 
részletét a sajátjába építi bele. A fiúk ilyen 
pozitív és jól szervezett együttműködése—
nem kell bizonygatni—igen üdvös. 
 
 
 
 
 
 
Előnyök és hátrányok 
A programcsomag nagyon olcsó, 100 font 
az alapegység, a hálózati változat kicsit 
több (Az IOTA Software-nél Cambridge-
ben). Nagyon könnyű megtanulni és 

Kép a Complete Animaton-nal a 10 
évesek csoportja által készített Macbeth 
filmből. 
 
 
 
Más filmszerkesztő szoftverek 
 
A Brit Filmintézet Illuminations által 
forgalmazott Backtracks (C4-re) 
 
David Parker (Brit Filmintézet) 
 
Ez az interaktív programcsomag 
alkalmas előre kiválasztott videó 
képsorok, hangsávok és effektusok 
szerkesztésére, mely által felfedezhetjük 
a vizuális média működési elveit. Bár a 
közvetítő felület rendkívül felhasználó-
barát, a diákoknak mégis sok 
lehetőséget kínál arra, hogy a vizuális 
média bonyolultságát 
tanulmányozhassák, és hogy 
megítélhessék a kép és hang 



matematika, természettudományok. 
Az iskolák választhatnak egy közös 
animálandó témát ( Idén ez a Piroska és a 
farkas ) otthon megrajzolják a story board-
ot a háttereket, majd összegyűlnek a 
Parkside-ban az animációt megcsinálni. A 
szoftver használata egy sor készséget 
fejleszt: közös sztori- és képkészítés, 
média-centrikus  tervezés és szerkesztés, 
hangosított multimédiás anyagok 
készítése. 
 
Eredmények a tanulásban 
 
Nagyon fontosak a speciális filmes 
ismeretek, melyeket konkrét formában 
tanítunk, pl. hogyan kell választani egy 
hosszú, és egy totál snitt között, amikor az 
erdőt, vagy a nagymama házikóját akarjuk 
ábrázolni, dönteni Piroska közelképei és a 
farkas hálósipkás feje között. 
Meghatározni a kísérőszöveg ritmusát, és 
azt, hogy az animáció hogyan kezelje 
ezeket. 

használni még egészen kicsi gyerekek 
számára is. Nagyon hatásos módon van 
szórakoztató készletként prezentálva, talán 
ez a legnépszerűbb szabadidős szoftver a mi 
iskolai hálózatunkban, ahol rengeteg fiú 
játszik vele ebédidőben. 
Bár korlátozott módon, más szoftverekkel is 
tud kommunikálni, képes filmeket AVI 
formátumban exportálni, amely Quick 
Time-ra fordítható, és Media 100-zal 
szerkeszthető. Az IOTA honlapon van még 
egy ügyes kis program, amely az animációs 
biteket a világhálón megjeleníthető GIF 
formátumú animációs file-okká képes 
alakítani.  
A legfontosabb, - ahogy már említettem - 
az, hogy a diákok igen motiváló erejűnek 
tartják e programcsomagot. 
Ami a computeres animáció szempontját 
illeti, a program egyetlen gyengesége, hogy 
nagyon egyszerű, valójában csak két layert 
kezel, az előteret és a hátteret. Ezen a 
szinten persze nincs is többre szükségünk. 
 
 
 
A Complete Animation gyártója az IOTA 
Software (www.iota.co.uk) 

összerendelése egyes eseteinek 
erőteljesen érzékeny voltát. A hang- és 
képelemeknek a paletta ablakból a 
szerkesztő ablakba való áthúzása révén 
érthetővé válik, hogy a vizuális média 
gyártói hogyan alakítják a néző 
megértési mechanizmusát a 
történésekről, és hogy a befogadó 
közönség hogyan válik e folyamat 
részévé. 
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Sok felhasználói opciót tartalmaz a 
programcsomag. A „FREEPLAY”-t 
kiválasztva a klipek és hangkulisszák teljes 
könyvtárába jutunk. Vagy válassza a 24 
fokozatú „TEVÉKENYSÉGEK”-et, ami 
bővebb anyagot kínál, mint az Ön 
archívuma, és amely a média kreativitás 

 
 

Kidpix Stúdió (a Broderbund-tól) 
 
David Parker (Brit Filmintézet) 
 
Ez a sokoldalú multimédia szoftver sok 
különböző eszközt kínál az 1. és 2. szint 
tanulói számára, amelyekkel képesek 

 
 

Picture Power az Angol és Média 
Központtól 
 
Rob James, Primary head teacher 
 
A Picture Power II.egy izgalmas, sokat 
tudó hang- és képszerkesztő CD-ROM 



egyes stílusaira irányítja a figyelmet, arra 
kérve a tanulót, hogy pl. „CSINÁLJ 
ELŐZETEST” vagy „ALAKÍTSD KI A 
HANGULATOT”. 
A „Backtracks egy kitűnő eszköz, amellyel 
a film és TV technika legfontosabb elemeit 
ismerhetjük meg (azokat a médiumokat, 
amelyek bízvást állíthatjuk, ma még 
szórakoztatásunk és tájékoztatásunk 
túlnyomó részét nyújtják). Emellett ez 
olyan segédeszköz is, amely a 3. és 4. szint 
tanárait segítheti hozzá, hogy az 
információs kor „tökéletes írástudás” 
fogalmának egyre szélesedő szótárát 
maradéktalanul kiaknázhassák. 
A Backtrack tanítási instrukciókat, és 
részletes tárgymutatót is tartalmaz. Fut a 
Windoos 95-ön (a későbbi verziókon nem) 
és a Mac OS 7.5-en. A Backtracks kapható 
a Brit Filmintézet Education-nál (lásd 59. 
old.)  

 

animálni, rajzolni, hangot és effektusokat 
generálni, akár önálló részfeladatként, akár 
ezek tetszőleges kombinációjában. A 
tanulók készíthetnek film sztorikat a 
program kész eszközállományával, és 
kreálhatnak új szereplőket és beállításokat a 
rajzoló eszközkészletet használva. A 
tanulók munkái bemutathatók a „Slide 
show” (=diavetítés) funkcióval, amely 
megenged egy sor képváltási effektust 
(elsötétítés, áttűnés, képdarabolás, stb.). A 
tanárok bizonyára szívesen használnák ezt a 
programot arra, hogy rövid animált 
képsorokkal rögzítsék, konkretizálják a 
tantervet (pl. „forma és tér” a 
matematikában). Egy sor előre gyártott 
tevékenységet tartalmaz a program, 
amelyek úgy vannak megtervezve, hogy 
támogassák a tanterv-készítést („Vidám 
matek”, „Készíts történelemkönyvet” és 
rajzoló eszköztárat). 
Ezen kívül a Kidpix arra is használható, 
hogy a mozgóképi média egyes területeit 
felfedezzük vele. Az egyik legutóbbi Brit 
Filmintézet kutatási projekt ezt a szoftvert 
használta Roald Dahl Fantasztikus Mr. Fox-
ának adaptációjához, harmadikosok 
közreműködésével. Az osztály nemcsak 
értékes betekintést nyerhetett az animációs 
rövidfilm-gyártásba, hanem kiterjedt 
rátekintést kaptak a tanítás és tanulás 
kérdéskörének a Nemzeti Műveltségi 
Stratégia által felállított 
stratégiájára. a Kidpix használata 
bizonyosan közelebb hozta a tanulókat az 
anyanyelv-tanítás egyes vonatkozásaihoz, 
széles képességi skálája révén. 
A Kidpix fut a Windows 3.1-en, Windows 
95-ön, világosan szerkesztett használati 

program, amely lehetővé teszi, hogy a 
diákok képernyőn megjeleníthető 
storyboard-okat készítsenek 
kísérőszöveggel és zenével. A 
storyboard-ok… kiválasztható egy 
ötképes sorából, ahonnan a tanuló 
kijelölhet színes képsorokat elbeszélő 
struktúrák összeállításához. A tematikus 
anyagok között vannak: A számla, A 
Mainline állomás, Üldöztetve, 
Karácsonyi bevásárlás, és a Család. 
Az ismert rámutató, áthúzó technikát 
használva a tanulók megváltoztathatják 
a képek sorrendjét, a méretét, és hosszát. 
Miután a tanuló elégedett a történettel, 
zenét és hangeffektusokat adhat a 
képsorhoz, ezzel atmoszférát teremtve 
illetve módosítva. Utolsó feladatként 
képváltási effektusok vághatók be, a 
feliratokkal és stáblistával együtt. A 
kész storyboard-ot diasorozatszerűen 
lehet visszajátszani. Ráadásul a kész 
munka kinyomtatható az archívum 
részére, vagy vetítésen kívüli megvitatás 
céljából. Nekem kevesebb, mint 10 
percbe tellett a CD-ROM tokján lévő 
használati utasítás elolvasása, utána 
azonnal tudtam kezelni a szerkesztési 
technikákat. Hasonlóan rövid bemutató 
elég volt 6 éves korú tanulóim számára, 
hogy gyorsan megcsinálják saját 
storyboard-jukat. 
Ez mindenképpen a program 
túlbonyolítottságának a cáfolata, 
ugyanis az előre gyártott klisék 
kezelésének elsajátítása után a tanulók 
képesek saját képeiket, zenéiket, 
kísérőszövegeiket létrehozni. Maximum 
64 kép vihető be szkennerről, digitális 



utasítása van, és bárhol kapható.  kamerából, vagy képlemezről, hogy 
azután új, eredeti képsort szerkesszünk 
belőlük.  
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A Picture Power tehát alkalmas a kép és a 
szöveg elbeszélő célú szerkesztésének, a 
zene és fényháttér hangulat- és atmoszféra-
teremtő alkalmazási módja ismeretének 
fejlesztésére. Különösen ösztönző lehet 
egyébként gyengébben teljesítő tanulóknál. 
Tehetségesebb diákok megértik, hogy 
ugyanaz a kép, zene és szöveg képes 
teljesen eltérő üzenetet és érzéseket 
közölni, szerkesztési módjuk 
függvényében. Ez témája lehet a bias és 
tone feletti vitának. 
A Picture Power II. a NATE-nál kapható 
(cím), ára 29.95 font, vagy 59,95 font  5 
állomásos hálózatra plussz 4 font 
csomagolási és postaköltség. 
Futtatható a –ower Mac-on OS 7.5, vagy 
későbbi operációs rendszerrel, vagy 90 
MHz-es Pentiumos PC-n, Windows 95-el. 
 
iMovie az Apple-től 
Tom Barrance, Média Oktatás, Wales 
 
Az iMovie Videó szerlkesztő szoftver rajta 
van az Apple iMac DV computeren. A 
magas minőségű „DV” digitális videó 
formátumot használja. Az iMovie-t 
rendkívül könnyű használni: csak össze 
kell kötni egy kompatibilis DV, mini DV, 
vagy Digital 8 camcorderrel, ráklikkelni az 
ikonra, és a program elindul. A képernyőn 

 
 

Az iMovie interfészét nagyon egyszerű 
szinten tartották, ez a forrása korlátainak. 
Könnyen beilleszthető egy kép egy másik 
snitt hangsávjára, vagy vágható a zene 
ütemére, a hangsáv vágása gyerekjáték. 
A képernyőn lévő kezelőszervek a snittek 
átfésülése és a finomhangolások 
vonatkozásában túl szűkös és kezelésük 
könnyen elhibázható. Ezek a hátrányok 
azonban eltörpülnek amellett az előny 
mellett, hogy az iMovie az első program, 
amely tényleg lehetővé teszi, hogy a 
tanulók egy közönséges tanteremben 
végigkísérhessék a filmgyártás teljes 
folyamatát, a felülvizsgálat és javítás olyan 
egyszerű lehetőségei mellett, mint az a 
szövegszerkesztésnél, vagy a DTP-nél 
megszokott. 
= Néhány példa a fentiek alátámasztására: 
- Egy Dél-Walesi általános iskolában a 
tanulók két és fél nap alatt készítettek egy 
rövid dokumentumfilmet a helyhatóság egy 
döntéséről, melynek értelmében eladták a 
gondozó házát. Voltak a filmben közelik és 
totálok a házról, beszámolók a kamera előtt, 
interjúk a tanárokkal és diákokkal, zene, 
kísérőszöveg és stáblista. 
- Egy délelőtt folyamán egy általános 
iskolás csapat arról készített filmet, ahogy 
egy osztály…. 
Összekapcsolták a ….. totáljait a gyerekek 
tevékenységének, és a velük készített 

 
 
az iMovie 2-t, amellyel már hangsávot 
is lehet vágni, rá lehet helyezni egy 
snittet egy másik snitt hangsávjára, úgy 
rögzítve, hogy a szinkron tökéletes 
maradjon. Ezek a módosítások révén az 
új verzió még jobban használható az 
iskolában. A legérdekesebb kérdés 
persze a programhoz kapcsolódó 
camcorder témája. Jelenleg az olcsóbb 
(1000 font alatti) camcorderekben ki 
van iktatva a „DV in” funkcióí az EU 
import vám elkerülése céljából. Éppen 
ezt a funkciót használja az iMovie a 
kamera vezérlésére, és az anyag 
szalagra exportálására. Egyes 
kamerákban olcsón visszaállítható ez a 
funkció, csak arra kell ügyelni, hogy a 
beszerzés előtt tisztázzuk ezt egy adott 
kamerával kapcsolatban. 
Várható olyan analóg-digitális 
átalakítók megjelenése, amellyel 
lehetséges lesz felvételek bejátszása a 
programba nem digitális camcorderekről 
is. 



vannak a camcorder kezelő gombjai. 
Amint megtalálta a keresett snitteket, és 
megnyomja az „import” gombot, azok kis 
képek hálózataként jelennek meg a 
képernyőn. Egy képre klikkelve a snitt 
megnézhető egy nagyobb ablakban, ahol 
változtatható a hossza, vagy részekre 
vágható. Ezután a snittek a képernyő alján 
lévő szerkesztőlécre húzhatóak. Itt 
átrendezhetőek, és hangeffektusokat, 
kísérőszöveget, képváltás-trükköket (pl. 
elsötétítés, áttűnés), feliratokat lehet 
hozzájuk csatolni. A film 
visszaexportálható szalagra, vagy 
menthető Quicktime formátumban az 
Internet, vagy multimédiás alkalmazás 
számára.   

 
 

interjúknak a közelképeivel. (Ez a megoldás 
használható más tantárgyak történéseihez 
is, mint pl. egy természettudományos 
kísérlet, vagy munkadarabok készítése és 
vizsgáztatása a technika órán. 
- Egy kevésbé felkészült általános iskolás 
csoport egy óra leforgása alatt filmezett le 
egy saját maguk által eljátszott sztorit egy 
fiú és egy csoport bully konfliktusáról 
(amelyet egy könyvélményükből 
merítettek). A megvágott anyag egy 15 mp-
es film lett. Az iMovie nagyszámú 
alkalmazási lehetőséggel rendelkezik az 
alsó- és középszintű tantervek területén, 
(videó napló, feliratok, hirdetőtábla, 
hirdetések, úti beszámolók, 
dokumentumfilmek, adaptációk, tájékoztató 
filmek). Mi az iMovie-t megszületésekor 
használtuk. Az Apple nemrég jelentette be 
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5. Fejezet 
A mozgóképi ismeretek tanításának és tanulásának irányítása 
 
 
A mozgóképpel kapcsolatos 
munka tervezésének, 
naplózásának és végrehajtásának 
stratégiái négy fő csoportba 
sorolhatók: 

A tanteremben 
 
A film- vagy videó nézés gondos tervezést és előkészítést 
igényel, ha sikerrel akarja integrálni azt tanítási feladatai 
egészébe, és a maximumot szeretné kihozni belőle, 
Könnyebb lesz a dolga, ha a tanszék, vagy az iskola 
biztosítja az alap beruházást annak érdekében, hogy :  

 
 

Meghatározott és explicit célok 
 
Használhatja a mozgóképet 
gondolatok, vita vagy érzelmi válasz 
kiváltására. Példaállításra is szüksége 



 
- Tantermi munka = a diákok 

mozgóképpel és 
mozgóképről folytatott 
tanulmányainak támogatási 
stratégiái 

- Tanszéki munka = az 
eszközök szervezése, 
elosztása és értékelése 

- Munka a tanáriban =a 
mozgóképi oktatás össz-
iskolai megközelítése 

- Az iskola tágabb környezetét 
érintő munka = a 
nyilvánosság, a szülők és a 
környékbeli erőforrások 
bevonása  

Ezek a területek nem azonos 
súllyal fognak megjelenni az Ön 
gyakorlatában. Egyes tanárok 
többé-kevésbé egyedül fejlesztik 
a mozgóképi munkát. Néhol ezt a 
munkát csak egy tanszék fejleszti, 
az iskola többi részének 
passzivitása mellett. Van persze 
olyan iskola is, -reméljük 
növekvő számban – ahol az 
intézmény egésze, és annak helyi 
környezete képezi e munka 
fejlesztésének közegét. 

- a tantermi képernyők úgy legyenek elhelyezve, hogy 
ne tükrözzék az ablakok, vagy lámpák fényét,  

- szükség esetén legyenek sötétítő szerkezetek,  
- a képmagnókon legyen SZÜNET és LÉPTETÉS 

funkció, rendelkezzék üzembiztos távirányítóval 
(hogy működtethesse a SZÜNET, GYORS ELŐRE, 
VISSZATEKERÉS, VAGY LEJÁTSZÁS funkciókat 
a terem végéből is ). 

  
A tervezetedben ezután koncentrálhatsz a következő 6 
pontból álló ellenőrző listára: 
 
- A szoba berendezése: biztosítd az ülőhelyek olyanmódú 
elrendezését, amely lehetőséget ad arra, hogy jól lehessen 
látni a képernyőt, és csoportmunkára, illetve beszélgetésre 
is alkalmas. Biztosítsd az asztalokhoz és a clipboard-
okhoz való hozzáférést is, hogy feljegyzéseket lehessen 
készíteni. 
- Megtanulni a „filmnézést”:  Szórakozás céljából nézni 
valamit, illetve információkat ’olvasni’ a képernyőről 
azok megvitatása, illetve elemzés céljából, két különböző 
tevékenység. A tanulóknak ezt meg kell érteniük, és meg 
kell szabni például, hogy szabad-e beszélgetni a vetítés 
alatt, hogy mennyi az elvárt jegyzetelés mértéke, mi a 
vetítés pontos célja, kiterjesztve bármely, Ön által kért 
követő munkára is. Azt is meg kell határoznia, hogy az 
elemzés és vita közben megszakításokkal kell vetíteni, 
szünetek, ismétlések révén lesz képes az osztály elemezni 
és megvitatni a látottakat. A diákok ezt mindaddig nem 
szeretik, amíg a cél nincs maradéktalanul tisztázva. 

lehet egy témához, egy koncepcióhoz, 
esetleg be kell mutatnia valamilyen 
folyamatot. Az Ön célja lehet 
valamilyen bizonyíték, információ, 
adat, vagy vélekedés forrásának 
bemutatása. Ezekben az esetekben a 
mozgókép gazdag forrás lehet, amely 
sok különböző síkon „faggatható”, 
emellett kétértelmű, ellentmondásos 
jelentéseket is hordozhat. Mennél 
pontosabban tudja Ön meghatározni és 
behatárolni a vetítés célját, a várt 
eredményt, annál valószínűbb, hogy a 
tanulók profitálnak belőle. Gyakran 
bölcsebb dolog 2-3 lényeges tanulási 
célra koncentrálni, megvilágítva 
ezeket a tanulók számára, mint sem 
megkísérelni kipréselni témák 
tömegét. 
- Munka kis csoportokban 
A mozgókép termékeny, élénk 
megbeszéléseket tud generálni, ezért 
fontos, hogy elég időt biztosítsunk 
arra, hogy reakcióikat és a folytatás 
változatait megoszthassák egymás 
között. Az anyag egyes részleteinek 
vetítés után történő megvitatására 
felállíthatunk kis csoportokat, amelyek 
aztán megosztják véleményüket az 
egész osztállyal, mely révén átfogóbb 
összkép tud kialakulni. A csoportok 
témái lehetnek, pl.: a kamera szerepe, 
a hang, a dialógus, vagy a 
kísérőszöveg. A csoportok felváltva 
kaphatnak egy állítást az anyagról, 
vagy egy abban megfogalmazódó 
érvelést, avagy egy egyszerű 
alkotóelemet, vagy célt, hogy ezeket 
figyeljék meg, és elemezzék. Egyes 



anyagokat egyszerűbb kronológiai 
szakaszokra bontani, és megkérni a 
csoportokat egy-egy szakasz 
összefoglalására és leírására. Mint 
minden egyéb esetben, itt is fontos a 
tanár gondos felügyelete a csoportok 
struktúrája, összetétele 
vonatkozásában, hogy biztosítva 
legyen minden tanuló számára a 
hozzáférés és aktív részvétel. 
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Támogatás, és vetítések szervezése 
 
Ha az az Ön célja, hogy a mozgóképet 
tényadatok gyűjtésének valamint 
tárgyspecifikus tudásanyag vagy tartalom 
átadásának motivált módjaként 
alkalmazza, szükséges lesz felkínálnia 
valamilyen információ-visszakereső listát, 
vagy emlékeztetőt, a figyelem fókuszálása 
céljából. Vigyázat: egy átfogó táblázat 
részletes instrukciókkal nem hatékony. A 
közeli filmnézés és a szorosan követő 
jegyzetelés már magasabb szintű tanulás-
technikai tudást igényelnek (mely gyakran 
nem is „csereszabatos” a tárgyak között) 
emiatt ijesztő lehet a kevésbé magabiztos 
diákok számára. 
Ezen túlmenően, ha csak „átlátszó” 
információforrásnak használjuk a filmet és 
videót, ezzel a diákokat nem bátorítjuk 
arra, hogy érdeklődjenek a technika, a cél 
és az értékek hátteréről, pedig éppen az 
ilyen érdeklődés az, amely az igazi kritikai 

 
A tanszéki szervezés 
 
Az alábbi javaslat lista, amely a 
mozgóképet sikerrel használó tanszékek 
tapasztalataira épül, segíthet abban, hogy az 
eszközökből a legtöbbet kihozza, és hogy 
biztosítsa a berendezésekhez és tanulmányi 
anyagokhoz való hozzáférést. 
- Szortírozza, és tegye hozzáférhetővé a 

mozgóképi tanulmányi anyagokat és 
munkalapokat egy központi helyen. 

- Katalogizálja és tárolja a videófilmeket 
CD-ROM-okat és DVD-ket. Fontos a 
világos kölcsönzési rendszer az 
egyenlő hozzáférés érdekében. 

- Találjon ki és tartson fenn egy tanszéki 
előjegyzési rendszert a berendezésekre 
(képmagnók, monitorok, computerek, 
videó szerkesztő berendezések stb.)  

 
- Tervezzen meg és dolgozzon ki 

tantervi anyagokat releváns mozgóképi 
szövegek köré. Vizsgálja felül 

 
 
 

Önálló mozgóképi stratégia bevezetése 
luxus-megoldás lenne a legtöbb –
túlterhelt- tanszéken, de alapvető 
irányelveket össze lehet állítani a 
mozgóképi szövegek tantárgyankénti 
alkalmazásának mértékéről, módjáról, 
hogy biztosítva legyen a megfelelő 
gyakorlat és az elfogadott stratégia. Ez 
hasznos lehet olyan témák kapcsán, 
mint a fikciós anyagok használata, az 
anyagok korcsoportonkénti 
osztályozása, funkció és célszerűség, 
valamint a megfelelő követő 
tevékenységek. Fontos a személyes 
kölcsönzési rend, hogy pótolhatóak 
legyenek az elmulasztott vetítések, és 
biztosítható legyen a lehetséges, lelkes 
diákok önképzése. 
Még kifejezőbben: ez olyan elvek 
lefektetése, hogy MIÉRT, MIKOR,  
HOL és HOGYAN kell a tanszék 



mozgóképi oktatás alapja. 
Ezért kell az alábbi technikákat figyelembe 
vennie tervező munkájában: 
- a vetített anyagot ossza fel rövid 

szakaszokra, melyeket egy-egy rövid 
kérdéssel vezet be , amit kis csoportok 
keretében vitatnak meg. 

- adjon a diákoknak átírt kivonatokat, 
snitt listákat, hang… vagy 
állóképeket, amelyekre 
hivatkozhatnak a vetítés után. 

- készítse fel a diákokat kulcsszavakra, 
meghatározásokra és kiválasztott 
mozzanatokra, amelyekre figyelniük 
kell. 

- készítsen strukturált vetítés utáni 
táblákat, amelyek visszaidézik a 
kulcsa-elemeket, vagy adatokat,….. 
folyamatábrákat, vagy pókháló- 
diagrammokat, esetleg sorrend- 
gyakorlatokat 

 
A gyakorlatok kiegyensúlyozása 
 
Mint ahogy a nyomtatott szövegek  
esetében is fennáll, a diákok változatos és 
kiegyensúlyozott mozgókép-gyakorlatokat 
igényelnek. Néhány kedvenc technika 
(mint pl. a képkimerevítés, vagy a story 
boarding ) túltengése tedions  és 
improduktivitásra vezet. 

Használja az I. fejezetben bemutatott 
„alapvető technikák táblázatát” arra, hogy 

felkínáljon különféle megközelítési 
lehetőségeket, és hogy átgondolhassa, 

hogyan, mikor és miért alkalmazza ezeket. 

munkamódszereit a mozgókép 
szélesebb körű használata céljából. 

 
- Állítsa ki a diákok által készített 

mozgóképi szövegeket, bemutatva a 
kapcsolódó munkákat is, 
(forgatókönyvek, storyboards, 
elemzések stb.) 

- Tartson fenn kapcsolatot a többi 
tanszékkel közös projectek, tematikus 
együttműködések szintjén, mozgóképi 
szövegeket felhasználva. 

- Rendszeres (pl. szemeszterenkénti) 
tanszéki megbeszéléseken tekintsék át, 
és értékeljék ki a legfrissebb 
mozgóképi szövegbeszerzéseket, a 
szaktudást és a megközelítési módokat, 
acélból, hogy a testület tagjai saját 
szaktudásukat fejleszthessék, és hogy 
felszínre kerülhessenek a szakmai 
fejlesztési igények. Már önmagukban 
ezeket a megbeszéléseket is a szakmai 
fejlesztés fontos lépcsőfokának kell 
tekinteni. Ideális lenne, ha minden 
tanszék rendelkezne mozgókép-
fejlesztési felelős státusszal. Ma még 
realisztikusabb az, hogy a fenti hét 
feladatkört szétosztják a testület tagjai 
között, egyértelmű feladat-
meghatározás mellett. 
  

egészének hozzájárulnia a diákok 
műveltsége szélesítéséhez. Ez persze 
össz-iskolai ügy, amelyben az Ön 
tanszéke élen járhat. Akár előírja az Ön 
munkaprogramja a mozgókép 
használatát, akár nem, azt úgy kell 
tekinteni, hogy önmagában is megéri 
kipróbálni, ha mind a diákok, mind 
pedig a tanárok értékelik azt. 
A naplózásnak nem szabad túlzottan 
előírásosnak, vagy időrablónak lennie, 
az alábbi formai szempontokat vegye 
figyelembe: 
- a mozgóképi munka fajtáiról 

minden évben vezessenek a 
csoportok ellenőrző listát, mely 
segíti a fejlődés és folyamatosság 
fenntartását. 

- A mozgóképi munka alkalmait fel 
kell vezetni az áttekintő típusú 
munkaprogramok tervlapjaira. 

- Tervezzük át a munkafüzetek 
borítólapjait, hivatkozásokat 
beiktatva az elvállalt mozgóképi 
munkára, annak céljaira és a diák 
önértékelésére. 

- Tervezzük meg a mozgóképi 
munkát felmérő időpontokat, 
amikor a diákok saját tanulásukat 
értékelhetik, szóbeli beszámoló, 
követő jellegű írásbeli feladatok, 
vagy vizuális prezentáció 
formájában.   
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Munka a tanáriban 
 
Mivel a mozgóképet az iskola sokféle 
tanítási céllal és várt eredmény 
reményében használja különösen fontos, 
hogy az egyes tanszékek megosszák 
egymással véleményeiket, eszközeiket és 
módszereiket. Ahol az iskolák képesek 
együttműködni egy egyöntetű iskolai 
módszertan érdekében, eredményes lehet 
gondolkodni egy tanterveken átívelő 
kezdeményezésen, amely hasonló a 
műveltségi koordinációhoz – esetleg éppen 
a műveltségi koordinátor feladatkörébe 
utalva ezt. A koordinátor összefoglalhatja 
a megyei tanterveket és módszereket, és 
átfogó felelősséget vállalhat egy a 
mozgókép tantermekben és tantermeken 
kívüli egyöntetű, integrált használatáért. 
Ez kiterjedhet a tanterven kívüli témákra is 
a szülők, sőt a helyi társadalom tágabb 
köréig. Ahol ez nem valósítható meg, az 
alábbi rövidebb távú stratégia vehető 
fontolóra :  
= szakok együttműködése közös 
mozgóképi érdekeltségük alapján 
összeköthetik kreatív filmkészítési 
munkájukat a Művészetek, az Angol, és az 
informatika-kommunikáció tárgyak terén, 
használhatják a mozgóképet szemléltetésre 
a történelem és az angol tantárgyakban, 
animációt a matematikában, a zene és a 
természettudományok tárgyakban, a 
szerepjátszást és a videó-t az 
előadóművészetek és Humanities 
tárgyakban stb. az ilyen 
együttműködéseket célszerű kicsiben, a 
tanáriban kezdeni, és informálisan 
tesztelni, majd ezt követően építeni be 

A diákprogramok gazdagítása 
 
Iskolán kívüli órák keretében kínálhatunk a 
diákoknak szélesebb körű és intenzívebb 
filmkészítési vagy filmvetítési alkalmakat 
videó- vagy filmklubok, videó készítő 
csapatok, és mozik bevonásával.  
Forrásokról és vetítőhelyekről szól még a 7. 
fejezet. 
 
A Brit Szállítás filmjei az 50-es években a 
vasút erejét és szépségét hirdették. This is 
York (J.B. Holmes, 1953.) a This Sceptred 
Isle – Yorkshire ( a Brit Szállítás filmjei 
1952-62 ) c. videó összeállításból, amely 
kapható a Brit Filmintézet Videó-nál. 
 

A helyi közösség szintje 
 
A film és a tv azért egyedülálló tanítási 
és tanulási eszköz, mert hatása 
egyformán erős iskolán belül és kívül. A 
közvélemény gyakran magasabban 
értékeli lehetőségeit, mint a tanterv 
maga. A mozgóképi oktatással 
kapcsolatban népszerű tévhitek léteznek 
korábbi kormányok és a sajtó által 
generálva, ami által a szülők, 
önkormányzati vezetők és a helyi média 
előítéleteket táplálhat iránta. 
Ezek ellen az alábbi módokon léphetünk 
fel: 
- Diákok munkáinak vetítése, 

kiállítása szülői, vagy nyílt 
rendezvényeken. 

- Vetítések rendezése a helyi 
moziban diákok munkáiból, 
meghívva általános iskolákat, 
szülőket, önkormányzati vezetőket, 
és a helyi média képviselőit. 

 
 
- Nyílt estek szülők részére a 
különböző iskolai tanítási és tanulási 
stílusokról, ráirányítva a figyelmet a 
mozgóképi médiára. 
 
- Útmutatók szülők részére azokról a 
különféle módokról, ahogy gyermekeik 
a mozgóképet az iskolai és otthoni 
munkában használhatják, és azokról az 
oktatási anyagokról, amelyeket a diák 
hazavihet annak érdekében, hogy 
megértsék és támogassák a gyerekek 
otthoni videózását. 
 



formális módon is a tantervbe. 
=Házi továbbképzés 
  Szervezzünk továbbképzési napot az 
egész iskolára, vagy egyes tanszakok 
munkacsoportjaira (workshop) kiterjedően, 
olyan témákkal, mint: a mozgóképi 
szoftverek használata, a mozgóképi 
elemzés, a tantervet átfogó project-
fejlesztés és az átfogó tervezés gyakorlati 
ismeretei. 
= Mozgóképi oktatási csoport, vagy 
műhely: a tanszakok önkéntes 
képviselőinek csoportja, amely 
félszemeszterenként, vagy havonta ül le 
mozgóképi témákat megvitatni, a 
gyakorlati munka tapasztalatait egymással 
megosztani, érdekes vagy figyelemre 
méltó filmek levetítése céljából.  

 
 
 
 
 

- Szülők és rokonok köréből az iskolai 
munkába bevonható eszközök és 
mozgóképi szakértelem feltárása. 
Kapcsolatépítés helyi mozikkal, média 
szervezetekkel, könyvtárakkal, 
főiskolákkal, film és videó műhelyekkel 
látogatások, vetítések, tapasztalatcsere 
és tanterv-támogatás témái kapcsán. (ld. 
7. fejezet)  
 

 
50-kép 

 
51 

 
6. Fejezet Képírástudóvá válni--fejlődés 
a tanulásban 
Haladás egy tanulási fejlődési modell 
felé  
 
Mivel az iskolákban jelenleg kevés a 
konzisztens és folyamatos mozgóképi 
oktatás, nincs a munkamódszerről alkotott 
explicit és strukturált elképzelés, amely 
elvárható lenne a különböző szinteken. 
Tapasztalati tények bizonyítják, hogy 

de kortól függetlennek is tekinthető, és 
bizonyos mértékig minden tanuló átjuthat 
ezeken a szinteken. Ezen kívül a modell 
egymásra épülő szintekből áll: a tanulók az 
5-ös szinten ugyanazokat a kulcsszavakat 
fogják használni, és ugyanolyan típusú 
gyakorlatokat fognak végezni, mint amiket 
már megismertek az 1-es szinten, csak egy 
kifinomultabb használati környezetben, és 
nagyobb nézői tapasztalattal. 
 

Ahhoz, hogy ez a modell a tanításhoz és 
tanuláshoz valóban hasznos útmutatóvá 
váljék, gyakorló tanárok kritikus 
elkötelezettsége szükséges. 
Ez csak ott történhet meg, ahol egyének 
és tanszékek képesek elegendő időt 
fordítani a megvitatásra és elemzésre, 
ami természetesen egészen különleges 
körülményektől fog függeni. A Brit 
Filmintézet az elkövetkezendő pár 
évben keresni fogja ennek 



azonos jellegű mozgóképi gyakorlatok 
várhatók el a diákoktól, életkortól 
függetlenül, hasonló eredményekkel. A 
tanárok elképzelései az akár kritikai, akár 
kreatív mozgóképi munkában rejlő 
kihívások mértékéről inkább más 
tantárgyakban szerzett tapasztalataikból 
származnak, nem pedig a különböző korú 
diákokkal folytatott mozgóképi 
gyakorlatok tapasztalataiból. 
Ez nem meglepő, tekintettel bármilyen 
média-oktatással kapcsolatos házi 
továbbképzés és tanácsadói támogatás 
hiányára. 
 
Ezért nyilvánvalóan szükség van egy 
modellre, amely serkenti az arról való 
gondolkodást, hogy a diákoktól milyen 
előmenetel várható el az évek során, ha a 
mozgóképi oktatás folyamatos. Bármely 
ilyen modell erősen az osztálytermi 
gyakorlatokra és a tanárok 
kutatómunkájára alapozott kell, hogy 
legyen, ha hiteles akar lenni. De valahol el 
kell indulni, és ez az oka annak, hogy itt 
biztosítunk egy elképzelt (feltételezett) 
modellt, amit néhány tanár, tanszék és 
iskola talán használni szeretne, a viták és 
elmélkedések kereteként. 
 
Ez a modell először a Film fontossá tétele 
című, a Filmes Oktatási Munkacsoport 
által kiadott tájékoztatóban jelent meg 
(Brit Filmintézet. 1999). Az a célja, hogy 
megmutassa, milyen eredményei lehetnek 
a filmes, videós, illetve televíziós 
mozgóképi médiáról való tanulásnak, a 
tanulási fejlődés öt lépcsőjén keresztül. 
Ezek a lépcsőfokok megfigyelhetőek a 

Itt nem kurzus- tananyag van bemutatva: 
ez nem tanmenet, vagy tanterv. A 
tömörség és egyszerűség érdekében a 
modell igen általános kifejezéseket 
használ, és eléggé alapvető. Minden 
szinten két széles részre van osztva: 
  
Az egyik a tapasztalatok és gyakorlatok, 
amely egy utalás a tanulók részéről 
szükséges ráfordításokra, és a másik az 
Eredmények, amely leírja, hogy a 
diákoknak miket kéne tudni megcsinálniuk 
a szintek végén. Minden szinten található 
egy lista, amely a kulcsszavakat 
tartalmazza. Ez nem egy megtanítandó 
szógyűjtemény, inkább az adott szinten 
előforduló tudásanyag típusaira és 
területeire utaló szóanyag. 
 
A modell három széleskörű fogalmi 
területen alapul, amelyekről egy 
részletesebb elemzés található az 57-ik 
oldalon: 
 
A szaknyelv  
--a mozgóképek belső felépítésének 
módjaira összpontosít; 
 
Gyártók és közönség 
—azokat az utakat fedezi fel, amelyeken 
keresztül a mozgóképek készülnek, és 
ahogy azokat eljuttatják a közönséghez; 
 
Üzenetek és értékek 
—a világ mozgóképek általi 
bemutatásával, és ezen interpretációk 
esetleges hatásaival foglalkozik.  
      
 

elősegítésének módjait, és másokat is 
erre fog biztatni. A felsőoktatás és 
egyéb intézmények tanszékei talán 
használni kívánják a modellt kutatási 
alapként, a tanterv fejlesztésére, és 
tanárképzésre. Egyes iskolák—
különösen talán a szakiskolák —esetleg  
képesek lesznek a modellen értékes 
fejlesztő munkát végrehajtani a tanterem 
keretein belül, és azt megosztani 
másokkal. 
A Brit Filmintézet nagyon szívesen 
hallana ilyesfajta munkáról, és segítene 
annak elterjesztésében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fent: Elképzelt szavak: Lynne Ramsay 
Ratcatcher (Patkányfogó) (1999)című 
filmjének záró képsora. 



kötelező, és a 16 éves kor feletti 
oktatásban,  

 
      

 
52 

 
 

Képírástudóvá válni I. szint 
 
 
Tapasztalatok és Gyakorlatok  
 
A tanulók  részére  b iz tos í tan i  ke l l ,  
hogy:  
 
- Mozi- videó és TV filmek sorát 

nézhessék meg, melyek különféle 
kultúrköröket, különféle stílusú 
animációkat,  élőszereplős 
akciófilmeket, kalandfilmeket, zenés 
filmeket, elvont és tényszerű filmeket, 
dokumentumfilmeket, rövidfilmeket, 
és nagyfilmeket, történelmi és mai 
témákat, home videos felölelve. 

- Mozgóképekhez való hozzáférés 
különféle médiumok /pl.mozi, videó, 
TV, videojátékok, CD-ROM / révén. 

- Beszélni iskolán kívüli mozgókép 
élményekről, kérdéseket 
megválaszolni, kedvenceket 
bemutatni. 

- Rövid videó képsorok tartalmának és 
szerkezetének megbeszélése oly 
módon, hogy a tanár meg-megállítva a 
lejátszót lehetővé teszi, és segíti a 
kompozíció és képszerkesztés 
részletekbe menő megfigyelését. 

- Képmagnó, camcorder és computer 

 
Eredmények 
 
A tanulóknak tudniuk  ke l l  : 
 
A szaknyelv vonatkozásában 
 
- Azonosítani és ismertetni a forma-nyelvi 
építőelemeket /mint pl.: zene, 
helyszínváltás, belső-külső felvétel, 
színészek és előadók. 
 
- Leírni egy történet eseményeit a 
szakkifejezésekkel utalva a film formanyelv 
elemeire. 
 
- Szakkifejezéseket használva beszélni 
jellemtípusokról, utalva olyan eszközökre. 
mint a jelmez, szereposztás. játékstílus stb. 
 
Gyártók és nézők vonatkozásában 
 
- Stáblistákról, videófilm- tokokról, 

plakátokról válasszon címeket és 
színészeket, következtetve a 
valószínűsíthető néző-kategóriára, 
témára és zsánerre. 

- Határozzon meg nagy nézői 
célcsoportokat (pl.: „ezt 

 
 
 
Ezen  k ívül  a  tanulók  tudjanak:  
 
- Képmagnót használni arra, hogy 

rövid képsorokat megkeressenek, 
újrajátsszanak elemzés és 
megvitatás céljából. 

- Másokkal együttdolgozni a 
megvitatásban és a képsorok 
elkészítésében. 

- Computeres filmkészítő 
szoftvereket használni álló-, vagy 
mozgóképek összeállítására, ezzel 
valamilyen történetet bemutatva, 
vagy valamilyen információt 
közvetítve. 

- Szövegegységeket áthelyezni az 
egyes médiumok között (pl. 
nyomtatott verset filmre, vagy 
fotóregénybe, avagy film 
képsorokat írott anyagba, vagy 
képregénybe. 

- Mozgóképsort zenével, vagy 
kísérőszöveggel ellátni.    



használata képsorok összeállítására, és 
animációk készítésére. 

 
Szakkifejezések   
 
felvétel          totál                  film 
élesváltás      svenk              TV 
átúszás          sáv                   videoszalag 
áttűnés          élesség            műsor 
variózás        hangsáv           animáció 
közelkép       effektusok          képmagnó 
szekond         mozi              camcorder 

kisgyerekeknek szánták!”) és fűzzön 
hozzá magyarázatot. 

- Határozza meg azonos forrásanyagokra 
(pl. mítoszok, tündérmesék, 
űrkalandok, stb.) épülő mozgóképek 
különféle verzióinak (képi média, 
könyv, elektronikus játék) közös 
vonásait. 

 
Üzenetek és értékek vonatkozásában 
 
- Meghatározni a realizmus különféle 

szintjeit (pl. naturalisztikus dráma 
szembeállítva a képregény 
animációval) és beszélni ezekről. 

- Szakkifejezések használatával utalni a 
formanyelv elemeire a személyes 
válaszok és preferenciák 
magyarázatánál. 

- Bemutatni olyan eszközöket, mint a 
visszapergetés, az álomkép, a túlzás, és 
megvitatni, miért voltak ezek 
szükségesek, és hogyan lettek 
beillesztve helyükre. 
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Képírástudóvá válni   II. szint 
GYAKORLATOK ÉS AKTIVITÁSOK 
 
A  tanulók  részére  b iz tos í tan i  ke l l ,  hogy:  
 
- Filmek sorát nézzék meg, amelyek között már 

bonyolultabb elbeszélő történetek, az 50-es éveket 

EREDMÉNYEK 
 
A tanulóknak  tudniuk  ke l l : 
 
A szaknyelv vonatkozásában: 
 

 
 
Ezen  k ívül  tudniuk  ke l l :  
 
- Olvasni a feliratozást 
- Megtervezni és leforgatni rövid videó képsorokat 



megelőző, és a némafilm korszakból való művek, 
különböző kultúrkörök filmjei (feliratos változatok 
is!), nem elbeszélő és kísérleti filmek is vannak.  

- Megnézzenek és megvitassanak olyan képsorokat, 
amelyek benyomások és érzelmi hatások kiváltását 
célozzák (pl. montázs) 

- Megnézzék valamilyen történet, vagy esemény 
különféle feldolgozásait. 

- Figyeljék és vitassák meg a zene, az emberi hang, a 
hangeffektusok és a csend alkalmazását rövid 
képsorokban. 

- Figyeljék és vitassák meg, hogy a tér-idő kontinuitás 
és disz kontinuitás hogy jelenik meg a képi 
médiumokban (pl. üldözéses jelenetek) 

-  Figyeljék és vitassák meg, azokat a képsorokat, 
amelyekben a szereplőket nem verbálisan, hanem a 
kameraállás, világítás, jelmez, zene, stb. eszközeivel 
mutatják be. 

 
Szakkifejezések  
látószög 
keret 
képsor 
dialógus 
hangeffekt 
vetítőgép 
forgatókönyviró 
forgatókönyviró 
zeneszerző 
rendező 
műsorszórás 
TV csatorna 
forgalombahozatal 
bemutató 
filmelőzetes 
játékfilm  
rövidfilm 
dokumentumfilm 
akciófilm 

- Elmagyarázni, hogy a hang hogyan járul 
hozzá a képsor fő mondanivalójához, a 
szakkifejezések megfelelő használatával. 
 
- Elmagyarázni szakkifejezéseket is használva, 
hogyan áll össze, épül fel egy képsor 
 
GYÁRTÓK ÉS NÉZŐK 
VONATKOZÁSÁBAN 
 
- Meghatározni a különbségeket a különféle 
mozgókép szállító rendszerek között a 
szakkifejezések használatával. 
 
- Meghatározni és megkülönböztetni néhány 
gyártási szerepkört a szakkifejezéseket 
használva. 
 
- Véleményt mondani arról, hogy miért lehet 
különböző embereknek eltérő hozzáállása 
ugyanazon mozgóképi szöveghez. 
 
- Elmagyarázni, hogyan kerülhet igen sok 
pénzbe némely mozgóképi produkció. 
 
ÜZENETEK ÉS ÉRTÉKEK 
 
- Szakkifejezésekkel meghatározni, hogy a képi 
média mi módon mutat be valójában meg nem 
történt dolgokat (pl.: erőszak, varázslat) 
 
- Érveket és okokat összegyűjteni a cenzúra 
mellett és ellen, a korhatár besorolással, 
valamint a sugárzási körzettel kapcsolatban. 
 
  

több kameraállásból, (pl.: belépés egy szobába, két 
személy találkozása, üldözés) 
 
- Animációs képsor megalkotása filmre, videóra, vagy 
computerbe, vagy valamilyen optikai játékkal, mint pl. 
a zoetróp.                                                                             



élő adás 
konzervanyag 
cenzúra 
korhatárok 
gyártási költségvetés 
watershed 
sztár 
műhold 
kábel tv 
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Képírástudóvá válni III. szint 
GYAKORLATOK ÉS AKTIVITÁSOK  
 
A tanulók számára biztosítsuk, hogy: 
 
- Megnézzenek példákat különböző országok 
filmgyártásából, különböző történeti korszakaikból, 
nagy rendezők műveiből, a filmtörténet jelentős 
irányzataiból. 
- Megnézzenek és megvitassanak olyan 

képsorokat, amelyek kétértelmű elemeket 
tartalmaznak, vagy amelyekben nincs egyértelmű 
leíró megoldás. 

- Elemzés és gyakorlati munka útján felfedezzenek 
olyan megoldásokat, melyekben kis szerkesztési 
változtatások befolyásolhatják a kifejezett 
mondanivalót (pl. egy bizonyos vágási pont 
helyének minimális megváltoztatása.) 

- Megnézzenek és megvitassanak reklámfilm 
anyagokat, készítsenek plakátokat, 
sajtóanyagokat, trailers stb. 

- Készítsenek interjúkat és kérdőíveket a nézők 
választási és preferencia szokásainak feltárására. 

 
SZAKKIFEJEZÉSEK 

EREDMÉNYEK 
 
A tanulóknak tudniuk kell: 
 
SZAKNYELVI vonatkozásban  
 
- Szakkifejezéseket használva azonosítani és 
megvitatni zsáneri különbségeket. 
 
- Megmagyarázni, hogyan lehet létrehozni 
mondanivalót kép és hangvágással. 
 
- Elmagyarázni filmstílusok koronkénti 
változásainak módozatait 
 
GYÁRTÓK ÉS NÉZŐK vonatkozásában 
 
- Meghatározni és megkülönböztetni 
a gyártás szereplőinek szélesebb körét. 
- Megmagyarázni a legfőbb különbségeket az 
előmunkálatok- 
forgatás – utómunkálatok és bemutatás folyamatai 
között. 
- Szakkifejezésekkel elmagyarázni a mozgóképi 

 
 
Továbbá tudniuk kell: 
 
- Computeres szoftverrel felvázolni, elkészíteni 

és manipulálni képsorokat és hanganyagokat. 
- Online és nyomtatott forrásanyagokat 

használni filmekkel kapcsolatos információk 
gyűjtésén. 

- Stáblisták, dobozfeliratok és reklámanyagok 
felhasználásával feltárni egy film gyártásának 
fő paramétereit. 



 
vágó  
operatőr  
disztributor  
vállalat 
célzott piac 
eredmény (profit) 
ár (jegyár) 
pénztár 
copyright 
ütemterv 
nerrowcast 
zsáner 
realizmus 
realista 
hiteles 
propaganda 
előadásmód 
nem valósághű 
nem realista 
nem elbeszélő 
elvont 
sztereotip 
eladás 
eladás elősegítése 

produkciók közönségnek való eladásának néhány 
módját, és az eladást elősegítő eszközök 
működését. 
 
- Meghatározni és megvitatni olyan tényezőket, 
amelyek hozzájárulhatnak egy mozgóképi szöveg 
sikeréhez,(pl. sztár, zsáner, téma) 
 
ÜZENETEK ÉS ÉRTÉKEK 
 
- Vitassák meg és értékeljék népszerű FTV 

produkciók ideológiai üzeneteit, 
szakkifejezések használatával  

-  Írják le, és magyarázzák el FTV anyagok 
különböző szintű realizmusát. 

 Magyarázzák el az esztétikai stílus és a  
társadalmi – politikai jelentés  kapcsolatát. 
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Képírástudóvá válni IV. szint 
 
GYAKORLATOK ÉS AKTIVITÁSOK 
 
A tanulók számára biztosítsuk, hogy: 
 
- Filmek sorát nézhessék meg, amelyek 

megszilárdítják és kiszélesítik meglévő nézői 
tapasztalataikat a zsánerek, a rendezők, országok 
filmgyártása, tömegfilm és rétegfilm, történeti 

 
EREDMÉNYEK 
 
A tanulóknak tudniuk kell: 
 
= szaknyelvi vonatkozásban = 
- Meghatározni és leírni néhány fontosabb FTV stílust és 

elbeszélő formát, szakkifejezések használatával. 
- Megmagyarázni, hogyan függenek össze az FTV stílus 

 
 
 
Ezen kívül tudniuk kell : 
 
- Computeres szoftverrel újraszerkeszteni és 

átalakítani mozgókép és hang szekvenciákat 
nézői észrevételeknek megfelelően 

- FTV ismeretek segítségével FTV-ről szóló, 



korszakok tekintetében. 
- Újabb dolgokat tárhassanak fel az FTV gyártás 

különböző módjairól (pl. ipari/tömegfilm, 
szemben az olcsó/független filmmel) 

- Legyen lehetőségük az FTV ismereteket más 
kulturális területekre vonatkoztatni (pl. irodalom, 
történelem, képzőművészet, zene, stb.) 

- Feltárni egy témát FTV anyag, online és 
nyomtatott források felhasználásával. 

 
Szakkifejezések  
 
nagy mélységélesség 
montázs 
kézikamera 
szerző 
művészfilm 
Hollywood 
ideológia 
tömegfilm 
uralkodó- 
független 
olcsó film 
avangárd 
szürrealista 
expresszionista 
cinéma vérité 
beállítás (mise en scène) 
téma 
stílus 
16 mm 
35 mm 
digitális 
nem-lineáris 
analóg 
 
 
 
 

elemei a technológiával (pl. hordozható kamerák, 
editáló szoftverek). 

 
GYÁRTÓK ÉS NÉZŐK vonatkozásában 
 
- Meghatározni és megvitatni a gyártási folyamat néhány 

tényezőjét, amelyek hatással lehetnek az FTV 
produkció formájára és tartalmára. 

- Leírni az FTV gyártás, forgalmazás és bemutatás 
néhány kockázati és költségtényezőjét. 

- Elmagyarázni a közönségkutatás néhány lehetőségét és 
korlátját 

 
ÜZENETEK ÉS ÉRTÉKEK vonatkozásában 
 
- Szakkifejezések használatával megvitatni és kiértékelni 
erős szociális vagy ideológiai üzenetet hordozó FTV 
anyagokat. 
 
 
 
 

online és nyomtatott forrásokból származó 
információk kiértékelése. 

- Kritikai beszámoló, vagy oknyomozás élő, 
vagy rögzített prezentációjához állóképeket 
és klipeket használni. 
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Képírástudóvá válni - V.szint 
 
 
GYAKORLATOK ÉS AKTIVITÁSOK 
 
A tanulók számára biztosítsuk, hogy: 
 
- Használhassanak computeres filmkészítő 

szoftvert speciális képi média stílusok kifejező 
és kommunikatív erejének kifejezésére. 

- Egyesíthessék a látottakat és tanultakat a képi 
média két-három aspektusa szerint (pl. zsáner, 
rendezés, vagy egy irányzat, egy nemzeti 
filmgyártás, egy technológiai innováció 
aspektusai) 

- Elolvashassák és megvitathassák a mozgóképi 
média néhány kritikai megközelítését (pl. a 
szerzőt, a zsánert, a valósághűséget, a nézőkre 
gyakorolt hatást, az előadásmódot célzó 
kritikákat) 

- Vállaljanak önálló kutatómunkát felhasználva 
mozgóképi média anyagokat, online- és 
nyomtatott forrásokat, és ahol indokolt, élő 
interjúkat. 

 
Szakkifejezések  
 
elmélet 
kritikus 
kultúra 
egyeduralom 
intertextualitás 
esztétikus 
diagetika 
intézmény 

 
EREDMÉNYEK 
 
A tanulóknak tudniuk kell: 
 
Szaknyelvi vonatkozásban 
 
- Elmagyarázni, hogy az FTV stílusok és elbeszélő formák 

hogyan utalhatnak a szerzőre, a gyártás körülményeire, a 
társadalmi és kulturális körülményekre. 

- A film szaknyelvét használva felépíteni mozgóképi 
elbeszéléseket. 

- Meghatározni és leírni a különböző szakmák szerepét 
egy FTV anyagban. 

 
Gyártók és nézők vonatkozásában 
 
- Leírni és elmagyarázni, hogy a szerzők, a zsánerek és a 

sztárok milyen módon szerepelhetnek „jelentéshordozó 
rendszerként”, és hogyan használhatók fel ezek az FTV 
produkciók eladásánál. 

- Meghatározni és leírni  néhány olyan módot, ahogy FTV 
intézmények kapcsolatba kerülnek a politikával, 
társadalmi és kulturális eseményekkel, kontextusokkal. 

- Leírni az FTV intézmények gazdasági felépítését, 
valamint a gyártók, forgalmazók, mozivállalatok és a 
közönség közötti kapcsolati rendszert. 

 
Üzenetek és értékek vonatkozásában 
 
- Vitassák meg és értékeljék népszerű FTV produkciók 
ideológiai üzeneteit, szakkifejezések használatával  
- Írják le, és magyarázzák el FTV anyagok különböző szintű 

 
 
Ezen kívül tudniuk kell: 
 
- A kutatás eredményeit világos ismertetővé, 

előadássá ötvözni 
- Mozgóképi szövegeket létrehozni 

meghatározott közönségnek, 
meghatározott céllal, meghatározott 
stílusban és zsánerben. 

- Önálló ítéletet alkotni kritikai elméletek 
értékeiről és helytállóságáról. 

 
További tanulmányok: 
 
A tanulók felsőbb szintű szakképzés keretében 
emelt szintű képességeket fejlesztenek ki, hogy 
számos területen önállóan kutassanak, 
eszméket és információkat szintetizáljanak, 
melyre építve elmélkedjenek és érveljenek, 
hogy kialakítsák saját véleményüket az FTV 
tanulmányokról, mint tantárgyról, valamint 
írjanak, előadjanak és alkossanak FTV 
anyagokat a tantárgy eszközkészletének keretei 
között. 



 
 

realizmusát. 
- Magyarázzák el az esztétikai stílus és a  társadalmi – 
politikai jelentés  kapcsolatát. 
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Értelmezés 
 
Nyelv 
 
Minden médiumnak saját jelentés közvetítő 
rendszere van, ennek ellenére az oktatás eddig 
főként csak egy médiumra, a nyomtatott szövegre 
figyelt. Az elmúlt 100 év során a film, mint 
médium igen erőteljes nyelvet fejlesztett ki, 
melyet ma már a TV, a videofilm és a computeres 
szoftverek is használnak. A képkivágás, a képek 
sorrendje és ritmusa, a hang (zene, effektusok, 
szöveg) igen jelentős alkotóelemévé vált a 
naponta felénk áradó információknak, 
történeteknek és eszméknek. Mindenkinek meg 
kell kapnia a lehetőséget arra, hogy megismerje, 
hogyan valósul meg a mozgóképi médiumok 
jelentéshordozó funkciója. A képírástudás elemi 
fokán lévők ismerik az olyan fogalmakat, mint 
képkivágás, látószög, vagy vágás, könnyedén és 
tartalmasan tudnak ezekről vitatkozni, vagy 
kritikai tartalommal írni. Bármely korosztályhoz 
tartozó személy könnyen beletanul ebbe, ha 
alkalma van a fenti eszközöket kezelni saját 
kreatív munkájában.  

 
Gyártók és nézők 
 
Ma, amikor oly sok kommunikációs csatorna 
működik, az állampolgár számára egyre fontosabb, 
hogy felismerjük: honnan és milyen indíttatással 
érkeznek hozzánk üzenetek. Nem elég egyszerűen 
megérteni és létrehozni tudni mozgóképi szövegeket.  
A mozgóképi média hatalmas iparág, a film árucikk, 
melyet egymással versengő multinacionális vállalatok 
adnak és vesznek. A nézőket sokféle módon veszik 
célba, kedvükben járva, ennek ellenére az ő valódi 
érdekeiket és reakcióikat igen nehéz meghatározni. 
Minden tanuló képes kell, hogy legyen megalapozott 
döntéseket hozni saját mozgókép fogyasztással 
kapcsolatos választásai dolgában, megtanulva azt, 
hogy hogyan tárják fel a forrásokat, és az azokat 
motiváló érdekeket. 
Felismerve, hogy ők maguk is a közönség tagjai, 
valamint nagyobb társadalmi csoportokhoz is 
tartoznak, a tanulók elgondolkodhatnak azon, hogy az 
ő saját érdeklődésük hogyan viszonyul azokhoz a 
módokhoz, ahogy ezt mások definiálják.  
Meg kell tapasztalniuk a filmcsinálás izgalmát és 
erejét, alkotásaikat valódi közönség nézze és vitassa 
meg. 
 

 
Üzenetek és értékek 
 
A film és a TV hatni tudnak érzelmeinkre és 
gondolatainkra. Sok elmélet foglalkozik a mozgókép 
hatásaival. A vélemények alapvetően megoszlanak arról, 
hogy valójában milyen mértékben képes a film az ember 
viselkedésére hatni. Mindazon által mindenki tudja, hogy 
meghatódunk, bűvöletbe és elragadtatásba esünk, 
mérgelődünk, vagy unatkozunk a film hatására… 
Fontos feltárni e reakciókat, és képesnek lenni őket 
megokolni. 
Bizonyos szövegek, vagy szöveg típusok folyamatosan 
hatással lehetnek gondolatainkra, értékrendünkre és 
hitünkre: ilyen esetben meg kell tudnunk ítélni, vajon 
valójában erről van-e szó, és ha igen, hogyan zajlik a 
folyamat, és zavaró-e. 
Fontos azon is elgondolkodni, hogyan mérhetjük a film 
más személyekre, vagy csoportokra gyakorolt várható 
hatását, lett légyen az esztétikai, morális, politikai vagy 
gazdasági jellegű. Mindenkinek fel kellene tudni fedezni a 
különböző mozgóképi anyagokban megjelenő 
valószerűséget, és meg kellett tanulniuk különbséget tenni 
a szószerinti jelentés és az a mögött rejlő témák között. A 
tanulóknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy 
láthassanak és készíthessenek is különböző zsánerű 
anyagokat, a dokumentumtól és drámai realizmustól 



A Disney Stúdió előtt 50 évvel Jean Marais életre 
kelti a szörnyet a Szépség és a szörnyeteg-ben. 
(Jean Cocteau, 1946). 
 
Richard Attenborough Gandi-ja (1982) 
 

kezdve a fantázia-filmekig, és a nem elbeszélő formákig.   
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7. Fejezet 
 
Intézmények, amelyektől támogatást kaphatnak 
 
Brit Filmintézet 
21 Stephen St London W1T 2LN 
Tel: 020 7255 1444 
Fax: 020 7436 7950 
e-mail: discover@bfi.org.uk Web honlap: 
www.bfi.org.uk 
A Brit Filmintézet-et , amely 1933 óta létezik, a 
kormány finanszírozza a Filmtanácson keresztül. 
Királyi Alapszabályzata értelmében feladata a 
mozgóképi kultúra Egyesült Királyságbeli istápolása, 
és az, hogy emelje a film és a tv – mint kulturális 
szempontból fontos médium – közmegbecsülését. 
 
A Brit Filmintézet részlegei 
 
Gyűjtemények  
Ez ad otthont a Nemzeti Film és TV Archívumnak, 
amely 275 ezer filmet, 200 ezer tv-s műsoranyagot, a 
Képarchívum 7 millió képét, plakátját, rajzát, 
valamint a Mozgókép Múzeumot, amely jelenleg az 
Egyesült Királyság különböző helyszínein „turnézik” 
várva, hogy a London South Bank-en tervezett új 
FilmKözpontban – amely be fogja fogadni a teljes 
Brit Filmintézet-et – inditsa újra működését. A 
Gyűjtemények ACCESS (Hozzáférés) szekciója 

 
Az Oktatási részleg foglalja magába a Brit 
Filmintézet Nemzeti Könyvtárát, amely 41ezer 
könyvével (15 nyelven), 145 ezer folyóiratával (45 
országból) és több mint 2 millió a harmincas 
évektől gyűjtött újságcikkével.   
Otthont ad e mellet a SIFT adatbanknak, amely  
filmes és tv-s információk gyűjteménye, magába 
foglalva 600 ezer produkció és 930 ezer 
személyiség adatait. A SIFT online módon is 
használható, és így az Egyesült Királyság más 
könyvtáraiba is beléphetünk.  
Itt található a Sight and Sound (Kép és Hang) havi 
folyóirat, a Brit Filmintézet Kiadó, amely széles 
választékát adja ki film- és tv tárgyú könyveknek 
minden évben, és a Brit Filmintézet Knowledge , 
amely a Brit Filmintézet web honlapját működteti, 
kutatómunkát végez a mozgókép iparról és 
közönségéről. 
Az Oktatási részleghez tartozik még az 
 
Oktatási Projektek szekció is. 
 
Ez a szekció felelős a Brit Filmintézet közvetlen 
szolgáltatásaiért a formális is informális oktatás 
területén. 
 
Céljai: 
 

 
- csoportmunkák fejlesztése (ad hoc   csoportmunkák 
(workshop), rendezvények, vetítések, mozikban, vagy 
más alkalmas helyszíneken Egyesült Királyság szerte. 
- tanárok képzése egy sor saját tanfolyam keretében, 

melyek némelyike diplomát is ad (Master’s level). A 
bejegyzett oktatók országos névjegyzékének 
fejlesztése, azok nyilvántartására, akik a mozgókép 
tárgykörében magas színvonalú oktatási munkát 
tudnak nyújtani. 

- oktatási eszközök előállítása a mozgóképi ismeretek 
tanításához és tanulásához: ezek listája megtalálható 
a Brit Filmintézet web honlapján. Vásárolni a minden 
szeptemberben kiadásra kerülő Oktatási Katalógus 
segítségével lehetséges. 

- kutatási tevékenység  a mozgóképi ismeretek oktatása 
és tanulása tárgykörben, elsősorban a gyermekek és 
fiatalok kreativitását,  valamint a mozgóképnek az 
írástudás fogalmának kiterjesztésében betöltött 
szerepét vizsgálva. 

- stratégiai fejlesztés 
Helyi és regionális együttműködések fejlesztése, 
lobbizás Egyesült Királyság szerte a politika és 
közigazgatás szférájában annak érdekében, hogy a 
mozgóképi ismeretek az iskolai tantervekben és a 
szakmai továbbképzésben világosabb, szervesebb 
szerepet tölthessenek be. 
 

Ahhoz, hogy rendszeren megkapja tájékoztatóit (beleértve 



rendszeresen jelentet meg jeles produkciókat, és 
összeállításokat a film- és tv történet anyagából, 
valamint jelentős számú filmet bocsát ki „Brit 
Filmintézet Video” jelzéssel. 
 
a Kiállítás  
részleg az Egyesült Királyság több mint 100 moziját 
– köztük a Regionális Filmszínház hálózatot – látja el 
szolgáltatásaival és eszközeivel, hogy minél több 
emberhez juttathassák el gazdag film, videofilm és tv 
történeti anyagát, így  támogatva őket oktatási és 
szolgáltatási munkájukban. Működteti továbbá a 
London South Bank Nemzeti Filmszínházát, amely 
évente több mint 2000 filmet mutat be, és központi 
helyszíne az évente megrendezett Londoni 
Filmfesztiválnak. 
 
 
 
 
 

- A mozgóképi tanítás és tanulás általános 
minőségi színvonalának emelése 

- a tanulmányozható mozgóképi szöveg 
szélesítése 

- a partneri kapcsolatainak szélesítése, 
mindenütt, ahol lehet 

- a kreatív tevékenységek szerepének erősítése a 
mozgóképi oktatásban 

- a hatékony mozgóképi oktatás eredményeinek 
gyűjtése és terjesztése 

 
A szekció a közönség legszélesebb körét célozza, 
választási kényszer esetén azonban előnyben 
részesíti a 16 év alatti korosztályt. 
 
Az oktatási projektek az alábbi öt fő területre 
terjednek ki:   
 
 
   
 

az In Focus hírlevelet és a Katalógust is), keresse meg az 
Oktatási Projektek-et. 
A Brit Filmintézet web honlapja sok, tanárok és tanulók 
érdeklődésére számot tartó információt tartalmaz. 
 
 
Fent:  
Mit ígér a jövő ezeknek a vidéki gyerekeknek a 30-as 
évek Amerikájában?  
Az eke, mely feltörte az ugart (The Plough that Broke 
the Plains) 
- Pare Lorenz  1936. 
Video összeállítás Dokumentumok a New Deal korából 
címmel.  
Beszerezhető a Brit Filmintézet Video-nál.  
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Angol nyelv és Média Központ 
18 Compton Terrace, London N1 2UN 
Tel: 020 7359 8080 
Fax: 020 7354 0133  
e-mail: info@englishandmedia.co.uk 
Web honlap: www.englishandmedia.co.uk 
  
 
Az Angol nyelv és Média Központ egy független, non-
profit oktatási szervezet, amely az Egyesült Királyság 
közép- és felsőfokú oktatás tanárainak és diákjainak 
szolgálja ki az igényeit az angol és a média 
tárgykörében. 
A Központot 1975-ben alapította a Belső Londoni 
Oktatási Hivatal, később, 1990-ben függetlenné vált.  

Kiadványok 
A Központ legfrissebb katalógusa több, mint 70 
publikációt tartalmaz, köztük videó és CD-ROM 
kiadványokat, felölelve a középfokú angol és 
médiaoktatás minden vonatkozását. 
A legfrissebb kiadványok részleteit a mi web 
honlapunkon is letölthetik a tanárok. Az aktív 
oktatással és tanulással való elkötelezettség 
alapján: 
 
- gyakorló tanárokkal együtt fejlesztették ki 

őket, és a hatékony tanulási módszereken 
alapulak, 

- kibocsátásuk előtt alaposan tesztelték őket, 
- a tantervi és tanmeneti célokhoz szorosan 

Tanácsadás és támogatás 
A központot gyakran keresik meg iskolák, 
önkormányzatok és tantervek fejlesztésével megbízott 
szervezetek. Ezen túlmenően saját anyagaival támogatja 
műsorszórók sorát, a LEA (Helyi Oktatási Egyesületek) 
szervezeteket és tanácsadó csoportokat. Megtalálható 
náluk a taneszközök átfogó mintakollekciója, emellett 
szerveznek rendezvényeket, és értekezleteket is más 
ügynökségek számára. A Központ tanfolyam programját 
és katalógusát az Egyesült Királyság összes 
középiskolájának és főiskolájának elküldi. 
 
A FILMOKTATÁS (cím) 
 
A FILMOKTATÁS az Egyesült Királyság filmipar és a 



A Központ mára bel- és külföldi elismertségnek 
örvend, mint tanfolyam szervezője, valamint oktatási és 
tanulási segédeszközök gyártója, kiadója, a tantermek 
és a tantestületek részére, a legmagasabb minőséget 
nyújtva. A Központ az angol nyelv, a színházművészet 
és a média minden vonatkozását lefedi számos 
tanfolyamával, melyeken az Egyesült Királyság 
területéről évente több mint 1000 hallgató vesz részt. 
A Központ szoros kapcsolatban áll vizsgáztató 
testületekkel, más média oktató ügynökségekkel, 
valamint egyetemi PGCE tanszékekkel, elsősorban a 
Londoni Egyetem Oktatástechnikai Intézetével. 
A Központ emellett támogat egy sor tanári 
kezdeményezést, és informális képzési lehetőséget, 
mint pl.: 
 
- A Londoni Egyetemhez tartozó Birkbeck College 

által akkreditált egyéves, diplomát adó média 
kurzus, amely hivatalosan elfogadott előképzése a 
Londoni Egyetem Oktatástechnikai Intézetének 
posztgraduális kurzusának.  

- Informális esti rendezvények és összejövetelek, 
mint amilyen a Médiaoktatási Fórum, amelyet 
szemeszterenként háromszor rendeznek meg azzal 
a céllal, hogy a média- és mozgókép- tanárok 
részére nyújtson háttértámogatást a fejlesztés és 
iskolai kutatás vonalán.    

igazodnak, 
- úgy vannak megtervezve, hogy kiváltsák az 

innovativ tantermi praxis beépülését az új  
tanítási technológiába. 
 

A 11 – 16 év közötti korcsoport részére dolgoztak 
ki egy taneszköz rendszert, amely úgy van 
megtervezve, hogy egyaránt szolgálja a médiumok 
használatát és tanulmányozását az angol tematika 
irodalmi és nyelvi területein, valamint önálló 
munkaprogramok formájában a média 
tanulmányokat. 
Rövidesen meg fognak jelentetni egy sorozat rövid 
anyagot videó melléklettel, a mozgókép 
tanulmányok támogatására. 
Továbbá, a Központ fénymásolható formában 
készített média tanulmányok anyagaiban (pl. 
Reklám, Szappan-művek, Hírműsorok egységei) a 
11 – 14 év közöttiek gyakorlatai is megtalálhatóak. 
 
A Központ gondozza továbbá az Angol és Média 
Magazint, e  kétszer egy évben, több, mint 6000 
példányban megjelenő, nemzetközi terjesztésű 
kiadványt, amely számos aktuális tantervi témát, 
egyetemi szintű vitát, a tanítási praxissal 
kapcsolatos témát és taneszköz ismertetést 
tartalmaz. 
Az összes kiadványt az Angol Tanítás Ügyének 
Országos Társasága terjeszti. 
  

Brit Filmintézet által finanszírozott bejegyzett 
közszolgálati tevékenység. Célja a filmtechnika és 
filmművészet iskolai alkalmazásának bátorítása és 
serkentése. A filmoktatás 1985 óta kiszélesítette 
kiadványainak és szolgáltatásainak körét, hogy 
megfeleljen a filmtechnika és mozgóképi ismeretek 
növekvő jelentőségének az Egyesült Királyság iskolai 
tanterveiben, valamint hogy kielégítse a modern oktatási 
segédeszközök és szakmai támogatás iránti igényt a 
filmes ismeretek terén. 
E szervezet ingyenes oktatási anyagok sorát kínálja, 
továbbképzéseket rendez tanárok részére, és 3 országos 
rendezvényt szervez minden évben : az Országos Iskolai 
Filmhetet, októberben és márciusban és a Mozik és 
Sunscreens-t júliusban. Ezek olyan rendezvények, ahol 
ingyenes filmvetítések vannak. A FILMOKTATÁS egyik 
célja az, hogy a diákok ismét értékeljék a vásznon 
megjelenő filmet, és hogy segítsék a tanárokat a helyi 
mozi vezetőjével való kapcsolat kiépítésében.  
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Kiadványok 
 
A tankönyveket – melyek többsége ingyenes – gyakorlott 
kvalifikált tanárok írják, akik szakosodása az Egyesült Királyság 
tantervek film tantárgyára irányul, a KS 1 től a GCSE, A szint és 
GNVQ Angliában Walesben és Észak-Irországban, valamint a skót  

Házi továbbképzés 
 
A házi továbbképzés (INSET) azon alap- és középfokú 
iskolák tanárainak és továbbtanuló tanárainak igényeit 
elégíti ki, akik használják a filmet a tanteremben. A 
tanfolyamokat a FILMOKTATÁS  Londoni irodáiban 

Videó szállítók 
 
E segédkönyvben említésre került 
filmek legtöbbike kapható videó 
változatban is.  
 



tanterv az  5-14-es Országos Irányelvektől a Higher Still. 
Minden egyes anyag a tanterv egy-egy konkrét területével 
foglalkozik, mint pl. angol, média ismeretek, film és történelem, 
földrajz, technika, művészetek. 
Az oktatási eszközök sokféle formában készülnek:  
=tanulmányi útmutatók, amelyek illusztrált füzetek a következő 
tartalommal: 
tanári jegyzetek, a tanterv vezérfonala, feladatok, gyakorlatok, 
fénymásolható munkalapok a diákok részére, kifüggeszthető 
tájékoztató tábla részletes információkkal, feladatokkal és 
gyakorlatokkal a tanulók számára. 
= CD – ROM-ok, interaktív oktatási útmutatók filmklipekkel, 
interjúkkal, feladatokkal a tanulók részére. 
= Gyakorló videók – trailers  klipek, mini programok a tanulmányi  
útmutatókhoz 
= TV programok, amelyeket ugyanazon filmmel, vagy generic 
programmal foglalkozó tanulmányi útmutatókkal kapcsolatban 
készítettek, beleértve filmfelvételeket és interjúkat academic-al , 
filmesekkel és a gyártó- szféra hivatásos képviselőivel. 
A web honlap tanároknak és diákoknak készült, a Tanulmányi 
útmutatókat és TV műsorokat kiegészítő eredeti oktatási anyagokat 
tartalmaz. 
Megtalálhatók itt a filmvilág és az oktatásügy legfrissebb hírei, egy 
szekció a tanterv, a vizsgabizottság eseményei, valamint feladatok 
és projektek a tanulók számára. 
A honlap a belső tanfolyamokat is támogatja, emellett úgy 
fejlesztik, hogy mind több és mind interaktívabb oktatási anyagot 
kínáljon. 
A filmoktatási tanítók csapata mindig készen áll arra, hogy tanácsot 
és támogatást adjon tanároknak tanácsadó testületeknek, oktatási 
tisztviselőknek és mozivezetőknek. A FILMOKTATÁS egy olyan 
füzetet is kínál, amely mozivezetőket segít iskolákkal való 
együttműködésben. Ez az egyik módszer, amely a filmipar és az 
oktatás közti kapcsolatokat szorosabbra kovácsolja. 
 
 

tesztelik, majd útnak indítják őket, hogy Egyesült 
Királyság szerte sok helyen, sok embert szolgáljon. A 
tanfolyamok sokféle témát ölelnek fel, mint pl. a 
Filmipar, A film és Shakespeare, A filmnyelv, A 
dokumentumfilm, A francia film, és a francia filmesek, 
Gyártók és nézők, Film marketing, A műveltség órája, A 
film és a tanterv (alapfokú). 
Az INSET napokat úgy tervezik meg, hogy 
alkalmazkodjanak a tanárok, illetve a továbbképző 
intézmények, tanácsadó testületek, iskolák/főiskolák 
igényeihez. 
 
Hírlevelek 
 
A középiskolai hírlevél, az Onscreen tájékoztatja a 
tanárokat, hogy mikorra időzítsék a film tárgyú óráikat. 
Tájékoztató oldalaikat kihajtva egy A2-es méretű 
eseménynaptárt kapunk, amely a tanári szoba falára 
függesztve mutatja a tervezett rendezvényeket, és 
különféle ajánlatokat a tanárok részére. 
 
A Cinekids általános iskolai hírlevél, amely az összes 
filmoktatási hírt tartalmazza 1 db A4-es lapon. Válogatott 
információkat, és egyedi ajánlatokat tartalmaz. Évente 
háromszor küldik szét több, mint 23 ezer általános 
iskolának. 
A FILMOKTATÁS adatbankjában több, mint 21 ezer 
nevesített kapcsolat van általános és középiskolai körből, 
ezeknek mind küldenek megfelelő tanulmányi anyagokat, 
ingyenesen, az egész év során. 

Ajánlott video szállítók: 
 
Brit Filmintézet Video 
21 Stephen St London W1P 2LN 
Tel: 020 7957 8960 
Fax: 020 7957 8968 
e-mail:marketing.films@ bfi.org.uk 
online katalógus:  
www.bf i .org .uk/bookvid /v ide
os / index .php  3 
Információk nem régen megjelent, 
illetve jövőbeni kiadványokról: 
www.bf i .org .uk/bookvid / inde
x .h tml  
 
Mozi-mail:www.moviem.co.uk 
Black Star:www.blackstar.co.uk 
 
Lelőhelyek mozgóképi szövegek 
oktatásban való használatához: 
Channel 4 iskolái 
Tel: 01926 436444 
www.channel4 .com/schools  
 
BBC iskolái 
Tel: 08700 100 222 
www.bbc.co.uk/schools  
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Hol nézzünk filmeket? 
Egyesült Királyság szerte igen sok regionális filmszínház, kis 
független mozi és független mozilánc (mint pl. a City Screen, az 
Oasis és a Mainline ) működik. Ezek a mozik „kultúrmozi” hírében 
állnak, mivel nagyobb számban kínálnak idegen-nyelvű, illetve 
művészfilmeket. Némelyikük ráadásul non-profit működésű, 
közadakozásból támogatott. Ezen mozik listája megtalálható a Brit 
Filmintézet web honlapján (…….) aktuális műsorukkal együtt. 
Ezek közül sok kínál bizonyos oktatási lehetőséget, mások oktatási 
szakfelelőssel rendelkeznek, aki levelezési kapcsolatban van az 
iskolákkal, működteti az INSET-et. 
Sok kisebb mozinál dolgozik olyan lelkes műsorfelelős, akinek már 
van oktatás-fejlesztési előélete, és így érdekelheti a helyi iskolákkal 
kiépítendő párbeszéd. Az ismert, felkapott mozi-láncok és a 
multiplexek a divatos hollywoodi tömegfilmeket részesítik 
előnyben, némelyikük kínál művészfilmeket is, kijelölt termekben, 
vagy időpontokban, Vannak iskolai kapcsolatokkal rendelkezők is 
(olyan rendezvények révén, mint pl. az Országos Iskolai Filmhét, és 
vannak olyan mozivezetők is, akik komolyan törekszenek az 
iskolákhoz fűződő kapcsolatok ápolására. 
Lehetséges tehát, hogy az Ön iskolája közelében is van olyan mozi, 
amelyik szívesen vetítene diákcsoportoknak csökkentett jegyár 
mellett. 
Akadhat egy mozivezető, vagy műsorfelelős, aki hajlandó lenne az 
Önök által kiválasztott filmeket műsorra tűzni, és bemutatni a 
diákoknak a mozit „belülről”. Lehet még egy oktatási felelős is, aki 
speciális rendezvényeket szervezne diákoknak és tanároknak, akár 
egyedileg, akár sorozatként. Némely filmszínház archív film- és TV 
műsoranyagokat is be tud mutatni. 
 
 
   

Mozi-helyszínekre szervezett rendezvények lehetnek 
diákkonferenciák, mint pl. a gyártással, vagy eladással 
foglalkozó „filmipari betekintés”, és lehetnek tanár, vagy 
színész által vezetett, meghatározott korcsoportnak szóló, 
meghatározott tantervi egységgel foglalkozó 
konferenciák.  
Az 57 – 58. oldalon megtalálható a Brit Filmintézet és a 
FILMOKTATÁS ezirányú részletesebb kínálata. 
 
A mozgóképi szövegek másik fontos forrása – elsősorban, 
de nem kizárólagosan a történelemtanárok érdeklődésére 
számot tartó – filmarchívumok. Némelyik helyi múzeum, 
levéltár is rendelkezik helyi vonatkozású film- , videó-, és 
tv műsor-tárral, amely elérhető a diákok számára. 
Emellett persze vannak regionális filmarchívumok 
Angliában, Nemzeti Filmarchívumok Walesben és 
Skóciában, és van a Nemzeti Film és TV archívum a Brit 
Filmintézetben, amely a világ egyik legnagyobb 
mozgókép gyűjteménnyel rendelkezik.  
Ezek az archívumok fel vannak sorolva a Brit Filmintézet 
honlapján is. 
Ezeknek az archívumoknak erős és fejlődő oktatási 
profiljuk is van, és törekednek rá, hogy az oktatás 
számára hozzáférhető legyen anyaguk, vetítések, vagy 
videó-kiadványok útján.   
 
 
 
 
A new perspective on landscape ? 
Thelma and Louise (Ridley Scott, 1991) 
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Szakkifejezések magyarázata 
 
Ennek a szójegyzéknek számos különböző 
funkciója van. Először is az a célja, hogy 

Diagetika, diagetikus 
Egy mozgóképi alkotás által teremtett „világ” 

Vágás 
Az a folyamat, amely során a snitteket 



megmagyarázzon bármely, a mozgóképpel 
kapcsolatos kifejezést, amelyeket e 
tájékoztató használói talán nem ismernek, és 
amelyek felmerülnek vagy a tárgyakhoz 
tartozó táblázatokban, vagy a tanulási 
fejlődési modellben. Néhány hétköznapibb 
szó és kifejezés szintén szerepel, hogy 
felhívjuk a figyelmet különböző 
mondanivalóeikre. 
 
Auteur 
Franciául: szerző. A kifejezésnek sajátos 
politikai és kulturális története van, amely a 
Politique des auteurs-rel kezdődött, amely 
egy francia rendezők és kritikusok által 
megfogalmazott kiáltvány, amely a 
rendezőnek, mint a film szerzőjének szerepét 
magasztalta, különösen, ahogy az a későbbi 
hollywoodi stúdió- rendszerben  
megnyilvánult. 
 
„Képírástudás” (Cineliteracy) 
Ezt a kifejezést a Filmes módszertant 
felülvizsgáló munkacsoport (Film Policy 
Review Group) alkotta a kulturális média és 
Sportminisztériumnak benyújtott 
……………………, 1998-ban, hogy a 
mozgóképi szaknyelv   megértésének és 
értékelésének nagyobb figyelmet 
szenteljenek. 
 
Operatőr 
Az operatőr az a személy, akinek a feladata a 
mozgókép snittjeinek a megvilágítása, 
valamint a kamera beállítása. Az 
operatőrnek nagyon jelentős ráhatása lehet 
az egyes beállítások képi megfogalmazására, 
illetve hangulatára, és presztízse gyakran 
eléri a rendezőét. Az operatőri munka tehát a 

nem csupán a képernyőn megjelenített 
eseményekből és tárgyakból, illetve az ezekhez 
tartozó hangokból (pl. lépések, robbanások) áll, 
hanem a képernyőn kívüli hangok is hozzá 
tartoznak, amelyek a lefestett világ alkotórészei  
(pl. madarak éneke, harangszó). A nem 
diagetikus hang jellegzetesen olyan zene, vagy 
hanghatás, amelyet nem az ábrázolt jelenetben 
szereplő dolgok generálnak, hanem 
mesterségesen kapcsolódik a jelenethez, hogy a 
szereplők lelki állapotát fejezze ki, vagy a 
nézőben váltson ki valamilyen reakciót. A 
diagetikat főként vígjátékokban alkalmazzák  
(pl. Mel Brooks, Woody Allen, Ally McBeal).    
 
Digitális technikák 
Információ-felvevő-, és lejátszó számítógépes, 
numerikus kódokon alapuló technika. Szemben 
a régi analóg megoldással, ahol az információt 
közvetlenül tárolja a film, vagy a 
mágnesszalag, és a másolás minőségvesztéssel 
jár, ez könnyebben kezelhető és tárolható, és a 
másolás. 
 
Dokumentumfilm 
Nem önálló zsáner, inkább gyűjtőkategóriája az 
olyan filmeknek, amelyek különféle módokon 
a valóságábrázolást valósítják meg. A 
dokumentumfilm a mozi kezdeteitől fejlődött a 
mai úgynevezett szappan-
dokumentumfilmekig, amelyeket sokan 
egyáltalán nem fogadnak el 
dokumentumfilmnek. Ezekre jellemző a 
viszonylag nagyfokú valósághűség. 
 
nem rontja a minőséget. 
 
 

képsorokká, jelenetekké rakják össze. 
Szokásosan a ritmussal és a képváltások 
típusával jellemezhető (a ritmust a 
snitteknek a képsoron belüli váltakozó 
hosszúsága határozza meg, illetve a 
képváltás lehet vágás, úsztatás, áttűnés 
és vis). A montázs egy olyan 
snittsorozat, amely egy cselekvést 
tömörítve mutat be, vagy hangulatot 
teremt (ahelyett, hogy a cselekvés valós 
idejét követné).  
 
A mozitulajdonos 
Összefoglaló kifejezés, amely a mozi- 
és video-filmek vetítéséért felelős 
szervezetre utal. A producerrel és a 
forgalmazóval együtt a filmipar fő 
funkcióinak és szerkezetének leírására 
használatos.      
 
Expresszionista 
A mozifilmek különösen stilizált 
formájának az elnevezése, amely a 
felvétel és a vágás eszközeivel erőteljes 
érzelmi reakciót kíván kiváltani 
nézőből. Az irányzat az 1920-as évek 
Németországából származik, s 
ismertetőjegyei a kontrasztos fény, 
később színhatások, különleges 
látószögek és képkompozíció, valamint 
erőteljes kísérőzene. Az 1940-es, 50-es 
évek melodrámái a mai horrorfilmek, s 
talán egyes szappanoperák is az 
expresszionizmusból merítenek. 
 
Hangeffektusok  
Olyan hanghatások létrehozása illetve 
imitációja, amelyek a képen megjelenő 
dolgokon kívüli forrásból származnak. 



kamera beállításának, valamint a jelenetek 
megvilágításának művészete. 
 
Nagy mélységélesség 
A kamera azon tulajdonsága, hogy a 
jelenetben szereplő elemeket egyforma 
élességgel látja, akár a kamera közelében, 
akár attól nagy távolságra helyezkednek is 
el. Ez lehetővé teszi a keret előterében, 
közép-, illetve hátterében lévő dolgok 
egyazon beállítással történő felvételét  
 

Olyan példákat említhetnénk itt, mint pl. 
egy görögdinnye késsel való 
széthasítása egy filmbéli szereplő hátba 
döfésének hangimitációja céljából, vagy 
kókuszdió-héjával lódobogás hangjának 
utánzására. Az effektus-mester az a 
személy, aki ezekhez a hanghatásokhoz 
használt eszközökért, valamint ezek 
kezeléséért felelős. 
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Zsáner 
A különféle típusú mozkóképek 
kategorizálásának egyik módja. Mivel (a 
zsáner) használata leginkább a 
filmstúdiókhoz kötődik, ügyetlennek, nem 
helyénvalónak tűnhet az egyéb 
médiaformákkal (videó, televízió) 
kapcsolatban történő alkalmazása. 
Gyakrabban beszélünk televíziós 
zsánerokról, mint pl. játék-show, vagy 
csevegő-show. A zsánerokat tipikusan az 
elbeszélő szövegen, az ikonográfián, a témán 
és a jellemeken keresztül szokták elemezni, 
mivel ezen elemek megjelenése az adott 
zsánerba tartozó egyedi példákban aránylag 
jól megjósolható. Fontos azonban szem előtt 
tartani a közönség elvárásait is a zsánerek 
tanulmányozásánál. Általánosan elfogadott 
az a vélemény, mi szerint a közönség 
egyfelől élvezi az ismerős, megszokott 
stíluselemek ismétlődését bármely zsáner 
esetén, másfelől azonban elvárja új elemek 
megjelenését is. 
 
Ikonok / ikonográfia 
Ez a kifejezés a jelenetekben megjelenő 
egyes vizuális elemekre utal, amelyek a 
konkrét megjelenésükön túl, valamilyen 
mögöttes mondanivalót hordoznak. Ily 
módon egy bizonyos fajtájú motorkerékpár 
az Easy Rider-hez hasonló filmekben egy 
egész anti-kulturális mozgalmat képes 
jelképezni. Az ikonográfia kifejezés ikonok 
egész rendszerére utal, amelyek egyazon 
mondanivalót hordoznak, amit szemantikai 
területnek nevezhetünk. Baz Luhrmann 
Rómeó és Júlia c. filmjében alkalmazott 
ikonográfiai elemek –csizmák, fegyverek, 
autók, ruhák - a mai los angelesi fiatal 

egyértelműen a valóságtól bizonyos mértékig 
elrugaszkodottnak szánták, vagyis alacsony 
modalitásúnak. Másrészről azonban egyes 
dokumentarista szerzők- különösen kutató 
dokumentumfilmek esetében- meg akarnak 
győzni minket arról, hogy a valóság egy 
változatát ragadják meg,  azaz magas 
modalitású a film. Minden alkotásban 
találhatók jelek arra vonatkozólag, hogy az 
mennyire magas, illetve alacsony modalitású. 
A modalitást jelölő eszközök közé tartozik 
például hogy van-e zene a film hanganyagában, 
hogy a vágás stilizált-e, vagy hosszúak és 
statikusak-e a snittek. 
 
Montirozás- ld. Vágás 
 
Mozgókép  
(néhol a film, video vagy televízió 
elnevezésekkel utaltunk rá) 
Ez egy gyűjtőfogalom, ami a filmezést, 
videózást és televíziózást foglalja magába. A 
köztük lévő különbségek elhomályosításának 
szándéka nélkül meg kell jegyezni, hogy van 
egy közös elemük, méghozzá az időbeliség, 
azaz mindhárom  időn alapuló 
közvetítőeszköz. Ennek jelentősége van e 
médiumok tanulmányozásánál: 
hagyományosan ’média  tanulmányok’ címszó 
alatt  csupán a nyomtatott sajtót és az 
állóképeket értették. A mozgókép 
tanulmányozása 
…………………………………………………
……….. 
Narrowcast 
Amint azt az elnevezés sugallja, a ’közlés’ 
egyik fajtája, amely esetében egy bizonyos 
mozgóképi alkotás vagy egy egész TV csatorna 
a nézőközönség valamely szűkebb csoportját 

Sztereotípiák 
Gyakran pejorativ kifejezésként 
használják ezt a szót egy gyorsan 
felvázolt, szabványos karakterre. 
Emberek vagy embercsoportok hanyag, 
vagy szándékosan hamis bemutatása 
miatt gyakran bírálják. Valójában a 
sztereotípiáknak speciális funkciójuk és 
szerepük van bármely filmanyagban, és 
ezeket gyakran hasznos egy ésszerű, 
előítéletektől mentes módon felfedezni. 
 
Storyboard 
A film-, és médiatanításhoz 
kapcsolódó…………………..Általában 
olyan rajzsorozat, amely egy mozgóképi 
képsort jelenít meg, megközelítően.  
Gondos figyelem hiányában azonban 
egy storyboard könnyen alkalmatlanná 
válhat a különféle típusú snittek közti 
különbségtételre ( pl. kameratávolságok 
), a snittek közti átmenet fajtái , a snittek 
hosszának jelölésére, illetve a 
hanganyag bemutatására. 
Leghasznosabban egy speciális 
tanulmányi cél irányába való 
vizsgálódás folyamán alkalmazható, 
például megmutatja, hogy milyen kevés 
snitt elegendő egy bizonyos regénybeli 
helyszín ábrázolására, hány különféle 
módon lehet megjeleníteni egy 
párbeszéd-sorozatot, illetve hírelemeket 
összeszerkeszteni. Olyan feladatoknál, 
amelyek elsősorban fogalmi jellegűek, 
vagy problémamegoldó feladatok, talán 
megfelelőbb egy forgatókönyv 
használata- egy írott lista a snittekről, 
részletes leírás a kameraállásokról, a 
beállítások hosszáról, az átmenet 



férfiak meghatározott csoportjaihoz 
kapcsolhatóak. 
Mise en scène - Beállítás 
Ez egy francia színházi kifejezés, ami 
szószerinti mondanivaló: „ami a jelenetben 
szerepel”. A mozinál ez egy beállítás 
alkotóelemeire utal- a díszletre, a kellékekre, 
a színészekre, a színek és fények 
használatára- valamint arra, hogyan van a 
látvány koreografálva, megkomponálva ezen 
elemekből. 
Valószerűség 
Ezt a kifejezést a „realizmus” fogalmának 
kibontása céljából alkották.  A valószerűség 
arra utal, hogy a producer mennyire szán 
valósághűnek egy bizonyos mozgóképi 
alkotást. Például a Tom és Jerry szerzői 
rajzfilmjüket  
 

célozza meg, mint befogadót. 
 
Svenk 
A kameramozgások egyik fajtája, amikor a 
kamera vízszintesen körbefordul a 
kameraállványon, hogy kövessen egy 
cselekvést, vagy megmutasson egy helyszínt. 
 
Snitt 
A snitt a mozgóképi mondanivaló alapegysége. 
Leírható a hossza, időtartama, a 
keretbefoglaltság módja (azaz a 
kameratávolság és látószög), valamint a benne 
lévő elemek elrendezése alapján. (gyakran a 
’mise en scène’ kifejezéssel utalnak erre). 
 
 

típusról, és a hanganyagról. 
 
Kocsizás 
A kocsizás azt jelenti, hogy a kamera 
egy sín mentén mozog, hogy követni 
tudjon egy cselekvést, vagy be tudjon 
mutatni egy helyszint. 
 
 

 
 
 


