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A MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAOKTATÁS MAGYARORSZÁGON 

 

A jelentés vázlata 

A magyar társadalom és oktatás a 60-as évektől napjainkig. A mozgókép- és 

médiaoktatás Magyarországon 1960-2000: vázlat a tantárgy történetéről; az oktatás 

törvényi keretei; a központi (nemzeti) és a helyi tantervek; a taneszközök; a tantárgy 

oktatásának elméleti háttere; a tantárgy oktatásának módszertana; az állami 

intézmények és a civilszervezetek szerepvállalása; projektek és kutatások. Tanárinterjúk 

és óramegfigyelések: a kutatás folyamata; a minta; a kutatás módszerei; a kutatás 

eszközeinek helyi módosulásai; portrék a mozgóképkultúra- és médiaismeret tanárairól; 

az oktatás feltételei; a tanítás általános jellemzői és helyi gyakorlata; célok, tervek, 

jövőkép. A mozgókép- és médiaoktatás mint a pedagógiai innováció színtere. 

Összegzés a magyar mozgókép- és médiaoktatásról. 

  

1. A magyar társadalom és oktatás a 60-as évektől napjainkig 

 1. A magyar mozgókép- és médiaoktatás történetének több mozzanatában végig 

lehet követni a magyar társadalomban bekövetkezett változásokat. A mozgókép- és 

médiaoktatás kialakulását kettős folyamat jellemzi. Egyrészt a téma egészen a legutóbbi 

időkig (1995-ig) megmarad vagy részben megmarad az egyéni kezdeményezés, és ezzel 

bizonyos mértékben a megtűrtség és a törvényenkívüliség állapotában, másrészt a 

rendeletek számos alkalommal megelőlegezték a pedagógiai-szakmai gondolkodást. A 

mozgókép- és médiaoktatás magyarországi története a főhatósági és civilszándékok 

párhuzamos története. A történésekben ugyanis kettős mozgásokat tapasztalhatunk: a 

művelődés- és oktatáspolitikai akarat állásfoglalások, ajánlások és rendeletek 



formájában nyilvánult meg; a mozgókép- és médiaoktatás jogi-irányítási szempontból 

kirajzolódó története az oktatás állami vezérlésének és ellenőrzésének története. A 

dokumentumokból láthatjuk, hogy a tantárgy körül tevékenykedő nyomásgyakorló 

csoportok a 90-es évek elejétől miként vitték végig akaratukat, azaz ezek az akaratok 

milyen mechanizmusok alapján nyertek miniszteriális rendeleti formát. A rendszerváltás 

időszaka körüli érdekérvényesítési harcai pontosan azoknak a tapasztalatoknak 

birtokában indulhattak el, amelyeket a megelőző harminc év során a tantervet 

végrehajtó, (a 60-as-70-es évek) kezdeményező, a magányos tantervíró, a 

kérvénygyártó, (80-as évek) majd később a törekvéseiket helyi tantervekkel megjelenítő 

(90-es évek eleje) pedagógusok halmoztak fel.   

 2. Az 1965-ben megjelent »tanterv és utasítás« egyrészt kötelező érvényű volt 

valamennyi iskola és pedagógus számára, másrészt azonban rövidesen nyilvánvalóvá 

vált, hogy a mozgókép- és médiaoktatás tantervi fejezete –mivel megalkotását nem 

előzte meg társadalmi párbeszéd– súlyos ellentmondásokat tartalmaz. Ilyen az ennek a 

korszaknak más társadalmi folyamataira is jellemző »felülről jövő reformok« 

természete: a központi (politikai) irányítás ráerőszakolja a saját, innovatívnak tartott 

elképzeléseit a végrehajtói szerepre kényszerített, tőle elkülönült társadalomra. Az 

1978-as tanterv nem változtatott ezen a helyzeten. A tanterv tekintélyvesztése az 

államszocialista oktatásirányítás fokozatos térvesztésének és szétesésének egyik tünete 

volt. Az eddig is csupán hallgatólagosan elfogadott játékszabályok érvénytelenné 

váltak, nem működött többé a hatalom és a társadalom kapcsolatának a Kádár-

rendszerben kialakult módja sem, amely a kölcsönös engedményekre épült.  

A magyar iskola egészét a magaskultúra erőteljes jelenléte jellemezte, ennek 

megfelelően a mozgókép- és médiaoktatás hangsúlya a filmre, pontosabban az 

úgynevezett művészfilmekre esett. A tömegkultúra, illetve a tömegtájékoztatási 

eszközök tartalmai csak a utóbbi másfél évtizedben jelentek meg, teljessé téve a 

tantárgy oktatásának mai formáját. 



 A rendszerváltás utáni időszakot a gyorsan változó kormányzati akaratok 

jellemzik. 1992-ben, a rendszerváltás utáni első, konzervatív kormány idején jelent meg 

a Nemzeti alaptanterv (NAT) harmadik fogalmazványa (a NAT-3), amely azonban nem 

ennek a kormánynak az oktatáspolitikai elképzeléseit tükrözte. A NAT-3 »felülírásának« 

szándékával adták ki 1994 elején a Nemzeti alaptanterv Tantervi alapelveit. Ezt a 

dokumentumot a tárgyunk szempontjából olvasva azt mondhatjuk, hogy a szöveget a 

fenyegetettség állapotában levő magaskultúra védelmének gondolata, a kulturális 

értékek elitista, ugyanakkor nemzeti értelmezése hatja át. A szövegből kiolvasható 

emberkép egyik meghatározó eleme ennek megfelelően az, hogy a tömegtájékoztatás 

üzeneteit befogadó ember defenzív helyzetben van. Az 1994-ben hatalomra kerülő 

baloldali kormányzat 1995 végén egy kormányrendelettel hatályon kívül helyezi a 

Tantervi alapelveket, ugyanekkor kerül elfogadásra a NAT következő változata. Ezzel a 

dokumentummal a 2.3 fejezetben foglalkozunk. 1998-tól újra egy jobboldali párt nyerte 

meg a választásokat. A 2002-ig hatalmon lévő konzervatív kormány lelassította az előző 

ciklusban elfogadott NAT elterjesztését, és 2000-ben elfogadta a Kerettantervet, amely a 

különböző iskolatípusokra (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola) más-más 

szabályozást tartalmaz, a NAT-ban megjelenő műveltségi területeket pedig tantárgyakra 

bontja. 

 3. A mozgókép- és médiaoktatás nem érintette a közoktatás minden szintjét,  a 

tárgyat leginkább a középiskolában oktatták. 

 Az alapfokon tanuló gyerekek többsége nyolcosztályos általános iskolába jár a 6. 

életévtől a 14. életévig. A nyolcosztályos általános iskolára épül a négyosztályos 

középiskola, amely az iskoláztatás 9-10-11-12. évfolyamát jelenti. A középiskolák 

közül négy évfolyamos az érettségivel végződő gimnázium és a szakközépiskola, két- 

vagy három évfolyamos a szakmunkásvizsgával záruló szakmunkásképző iskola. 

Léteznek továbbá hat- és nyolcosztályos gimnáziumok, amelyeket a gyerekek az 5. 

illetve a 7. évfolyamon kezdhetnek. Az iskolák egy részének fenntartója a helyi 



önkormányzat, vannak továbbá egyházi és magániskolák. A mozgókép- és 

médiaoktatásnak az iskolarendszerben elfoglalt helyét a további fejezetekben tárgyaljuk. 

             

2. A mozgókép- és médiaoktatás Magyarországon 1960-2000 

2.1 Vázlat a tantárgy történetéről 

 A magyar oktatási rendszer korán felismerte az audiovizuális kultúra 

jelentőségét. A mozgókép- és médiaoktatás bevezetésével és az oktatásban betöltött 

szerepével kapcsolatban a 70-es évek elején az egyik szerző így fogalmaz: »Nincs példa 

Európában arra, hogy a film valamely iskolatípusban egységes tantervvel közismereti 

tárgyként szerepeljen.«  

A rendszeres, pedagógiai alapozású, az iskola világán belül folyó  magyar 

mozgókép- és médiaoktatás történetét öt szakaszra tagolhatjuk. Az első szakasz 1957-

ben kezdődik az első filmklubok megalakulásával, és 1965-ig tart, amikor a központi 

tanterv első ízben írja elő a film oktatását a középiskolákban. A második szakaszt az 

1965-ös tanterv határozza meg, és 1978-ig tart, a következő tanterv megjelenéséig. 

1965-től 1978-ig a mozgóképoktatás filmesztétika néven a magyar nyelv és irodalom 

keretében folyik. A harmadik szakaszt 1978-tól a 80-as évek elejéig számolhatjuk, 

ekkor filmoktatásról beszélnek, ami tulajdonképpen az előző korszak gyakorlatának 

megújítását jelenti. Az 1978-as tanterv a 80-as évek elejére fokozatosan elveszti 

legitimitását, ekkorra az iskolákban gyakorlatilag megszűnik a mozgóképoktatás. A 

negyedik szakasz a 80-as évek elejétől 1995-ig az alternatív helyi megoldások, 

kísérletek jegyében zajlik. A jelenség nem független az országban tapasztalható 

politikai helyzettől, hiszen az oktatásirányítás decentralizálódásáról beszélhetünk. Az 

ötödik szakaszt az 1995-ben elfogadott Nemzeti alaptanterv (NAT) határozza meg. Az 

oktatás közös nemzeti alapját tartalmazó dokumentumban a terület elnevezése 

Mozgóképkultúra és médiaismeret. 2000 nyarán jelent meg a Kerettanterv.  

2.2 Az oktatás törvényi keretei 



A mozgóképoktatásra vonatkozó első rendelkezés 1960-ban jelent meg A 

játékfilmek felhasználása az iskolai oktató-nevelő munkában címmel. A dokumentum 

címe jelzi a leendő tantárgy tartalmát: kizárólag fikciós jellegű, esztétikai szempontból 

válogatott filmek alkották. A 70-es évek közepétől folyamatosan jelennek meg azok a 

rendelkezések, amelyek a központi szabályozás gyengülését és a helyi, iskolai 

kezdeményezések és pedagógiai programok térhódítását mutatják. Nagy jelentősége van 

az 1985-ös oktatási törvénynek, amelyben a szakértők a 19. századi magyar liberális 

hagyományok újraéledését látják. A törvény legnagyobb újdonsága a pedagógusok 

szakmai önállósága és az iskolai autonómia deklarálása volt. A 90-es években 

megkezdődött az állam iskolaalapítási és -fenntartási monopóliumának lebontása, 

valamint ezzel összefüggésben az iskolák és nevelési programok közötti versenyhelyzet 

kialakulása. Ez a folyamat egy időleges visszalépés után (a rendszerváltás utáni első, 

konzervatív többségű parlament által megalkotott 1993-as oktatási törvény) is zajlik. Az 

1996-ban módosított közoktatási törvény legfontosabb pontjai az iskolahasználók 

szerveződései mozgásterét bővítik. 1998-ban, a második konzervatív kormány idején 

fogadták el az új törvényt, amelynek lényeges elemei a következők: a Kerettantervnek 

mint folyamatszabályozási eszköznek a bevezetése; rendelkezés az értékelési és 

vizsgaközpontoknak mint a kimenetszabályozás intézményeinek felállításáról; a 

minőségbiztosítás eljárásainak meghonosítása a nevelőmunka területén.  

2.3 A központi (nemzeti) és a helyi tantervek 

A magyar oktatási rendszerben a tárgyalt időszakban kétfajta tanterv szabályozta 

a nevelőmunkát. Az 1965-ös és az 1978-as tanterv egyközpontú tanterv, amelynek a 

következő fő vonásai vannak: ezek a dokumentumok nem cél- hanem 

tananyagközpontúak; a tananyag elrendezését a tantárgyakból való építkezés jellemzi; a 

tananyag minden iskolára és tanulóra egyaránt vonatkozik, azaz a tanterv nem 

tartalmazza a helyi megoldások és a differenciálás lehetőségét. A fent említett két 

tantervben a mozgóképnek ugyan külön óraszáma van, de a tárgy minden szempontból 

a magyar nyelv és irodalom alá rendelődik.  



Hosszú viták után egy 1995-ös kormányrendelet mellékleteként jelent meg a 

Nemzeti alaptanterv (NAT), amely kétpólusú-többszintű szabályozást valósít meg. Az 

előbbi kifejezés a központi (nemzeti) és a helyi tanterv egyensúlyára, az utóbbi pedig a 

nemzeti tantervhez kapcsolódó, az alapján készült tantervi ajánlások egymásra épülésére 

mutat rá. 

A magyar NAT-ban a Mozgóképkultúra és mádiaismeret elnevezésű fejezet a tíz 

műveltségi terület egyikében, a Művészetekben szerepel. A Mozgóképkultúra és 

médiaismeret öszefüggésbe hozható a NAT több kereszttantervi területével. Ezek közül 

itt az alábbiakat említjük meg: Hon- és népismeret, Kapcsolódás Európához és a 

nagyvilághoz valamint Kommunikációs kultúra. A Mozgóképkultúra és médiaismeret 

szövege négy vízszintes és három függőleges rovatot tartalmaz, ezek a következők: 

Mozgóképírás és mozgóképolvasás, Művészeti ismeretek, Művelődéstörténet, 

Kommunikációs rendszerek, illetve Tananyag, Fejlesztési követelmények (kompetenciák, 

képességek), Minimális teljesítmény. A NAT az iskoláztatás 7-8-9-10. évfolyamára írja 

elő a Mozgóképkultúra és médiaismeretet. Óraszámokat a dokumentum nem tartalmaz, 

csupán a javasolt óraszámok százalékos arányait az egyes műveltségi területekre. A 

NAT elfogadása óta eltelt öt évben kialakult a helyi tantervek piaca, hiszen a 

dokumentum tág teret enged a helyi elképzeléseknek. A minősített tantervek az 

Országos Közoktatási Intézet honlapján férhetők hozzá.  

A NAT körül folytatott szakmai és politikai viták eredményeképpen született 

meg a Kerettanterv az alábbi indoklás szerint: »Az alaptanterv és a helyi szabályozás 

szintjei közé egy köztes szabályozási szint beiktatására van szükség.« A Kerettanterv 

tehát core curriculum, amely közvetít a NAT illetve a különböző pedagógiai rendszerek 

és tantervi elképzelések között.  

A kerettanterv a következő (a NAT-nál szigorúbb előírást jelentő) óraszámokat 

tartalmazza: a 8. évfolyamon az összesen kötelező 980 órából a Mozgóképkultúra és 

médiaismeretre 37 óra (ez heti 1 órát jelent), ehhez adódhatnak még órák a helyi alkuk 

függvényében a szabadon tervezhető 37 órás sávból; a 11. évfolyamon az összesen 



kötelező 762 órából 18 óra, ami kiegészülhet a 148 órás szabadon tervezhető sávból; a 

12. évfolyamon 16 óra, plusz esetlegesen órák a 160-as szabad órakeretből (ezen az 

évfolyamon az érettségi miatt kevesebb, 800 óra az összóraszám). 

Az 1998-ban elfogadott törvénymódosításnak megfelelően megkezdődött a 

kimenetszabályozás, azaz a vizsgarendszer kialakítása. A vizsgarendszernek itt két 

elemét emeljük ki: az alapműveltségi vizsgát és az érettségit. Az alapműveltségi vizsga 

az eredeti elképzelések szerint 10. évfolyam befejezése után azoknak a tanulóknak 

kötelező, akik befejezik a tanulmányaikat. Az iskolaköteles kor 18. életévig történő 

meghosszabítása után azonban a szabályozásnak ez a pontja változtatásra szorul. A 

Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy Általános követelmények című anyagában 

megjelenik az egységes szabályozás és a helyi tartalmak egyensúlya: »A vizsgára 

rendelkezésre álló idő 2/3 részben az országosan standardizált, 1/3 részben a helyileg 

kidolgozott feladatok megoldására fordítandó« Az érettségi tervezetének kimunkálása 

folyamatban van –a Mozgóképkultúra és médiaismeret valószínűleg a választott tárgyak 

között kap helyet.         

2.4 A taneszközök 

A taneszközök közül az alábbiakat emeljük ki. Nyomtatott eszközök: 

tankönyvek; oktatástechnikai eszközök: iskolatelevíziós adások, videófelvételek és 

multimédiás anyagok. 

A mozgóképoktatás magyarországi története során a középiskolai 

tankönyveknek három generációja jelent meg, ismerünk továbbá több, általános 

iskolásoknak készült tankönyvet. A tankönyveket az alábbi táblázattal mutatjuk be.  

A tankönyvek három generációja a megjelenített mozgóképes szövegek 

alapján 

 Film/televízió Művészfilm/ 
tömegfilm 

Fikciós szöveg/ 
dokumentum 

1. Szerző: 
Bölcs István 
(1966-1969) 

Film-túlsúlyos, 
kizárólag esztétikai 
funkció. 

Csak művészfilm, 
normatív szemlélet. 

Csak fikciós szöveg. 

2. Szerző: Film-túlsúlyos, az A művészfilm a A fikciós szövegek 



Honffy Pál 
(1979) 

esztétikai funkció a 
túlsúlyos. 

túlsúlyos, nem 
normatív. 

túlsúlya, a 
jelhasználat 
egysége. 

3. Szerző: 
Hartai László-
Muhi Klára 
(1998) 

Film és televízió 
(tömegtájékoztatás). 

A műfajok 
emancipációja. 

Fikciós és 
dokumentum, 
funkcionalista 
megközelítés. 

 

Jelenleg az iskolák többségében Hartai László és Muhi Klára Mozgóképkultúra 

és médiaismeret 12-18 éveseknek című tankönyvét használják. A tankönyv a NAT 

előírásait meghaladva a 7-12. évfolyamra készült, modulrendszerben feldolgozható 

anyagot tartalmaz. Típusát tekintve az első két tankönyvvel ellentétben (azok a tantervet 

kifejtő illetve a tantervet követő anyagok voltak) tantervet variáló tankönyv. 

A tantárgy történetének korai szakaszában az oktatásban felhasználták az 

Iskolatelevízió adásait. A korszerű audiovizuális anyagok közé tartozik a Filmnyelvi 

gyakorlatok Herskó Jánossal I-II. című kiadvány és a Módszertani órák videón című 

kazettasorozat. Iskolai használatra készült a Jancsó Miklós munkásságát feldolgozó CD-

ROM. Mindhárom említett anyag vezető munkatársa Hartai László. 

2.5 A tantárgy oktatásának elméleti háttere 

 A tantárgy oktatásának elméleti kereteit az alábbi két szempont alapján 

vizsgáljuk: Hogyan alakult a tankönyvek szerzőinek gondolkodása a kommunikáció 

jelenségeiről? Hogyan formálódott a mozgóképes műveltségkép? 

 A tankönyvek első generációjának szerzője a művészet mimetikus jellegéből 

indult ki, ebből következik, hogy a tankönyvben az úgynevezett filmes realizmus 

példaanyaga szerepel. Fogalomrendszerének alapja az esztétikai elv. A második 

generációs tankönyv szakít azzal a felfogással, hogy a film rögzített jelentésekkel 

rendelkező jelekkel dolgozik, azaz a mozgóképes jelkészlet a nyelvi jelekhez hasonló 

módon szótározható lenne. A film nyelvének átlátszó volta és a film kettős természete a 

harmadik generációs tankönyv alapgondolata is. Míg tehát az első tankönyvcsalád 

értékrendszerének középpontjában a realizmus fogalmának szűk értelmezése áll, addig a 



második generációs tankönyv szerzője a szemiotika fogalomkészletére alapozza könyve 

gondolatvilágát, Hartai László pedig a mediális kommunikáció fogalmi keretének 

megfelelően a kommunikáció funkcionalista megközelítését követi.  

 Ami a műveltségképet illeti, a tankönyvek három generációja a mozgóképes 

műveltség tágulását és differenciálódását mutatja. A ma használatos tankönyv nagy 

hangsúlyt helyez egyrészt a tömegkultúrára, másrészt a filmműfajok széles körére, 

harmadrészt a tömegtájékoztatásra, negyedrészt pedig a kommunikáció társadalmi 

meghatározottságára és a médiareprezentáció kérdéseire.  

2.6 A tantárgy oktatásának módszertana 

A rendszeres módszertani eszközkészletet bemutató kiadványoknak a 

tankönyvek három nemzedékével szemben négy generációja jelent meg, ugyanis a 

tantárgy történetének negyedik szakaszához nem fűződik tankönyv, módszertan viszont 

igen. Az első, a második és a negyedik rendszeres módszertant a tankönyvek szerzői 

írták, a harmadikat pedig e sorok írója.  

Hartai László Tanári kézikönyv a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához 

című, jelenleg használatos módszertana (1998) alapgondolata, hogy a NAT-hoz számos 

tantervi logika rendelhető. A korszerű módszertani gondolkodás a tananyag-tömbök, 

blokkok alapján történő haladást teszi meg a tananyagszerkesztés elvi és gyakorlati 

alapjává. A Tanári kézikönyv ajánlásai tehát tovább tagolják a NAT-ban található 

kétéves oktatási periódust, ugyanis a könyvben található javasolt haladási ütem 

úgyszólván a tanmenet (tematikus tanári terv) szintjéig megy le (például a 22-34. 

oldalon található Tantervi javaslatok). Nem a normativitás igényével, hanem a tárgy 

oktatását újonnan kezdő gyakorló tanárok tájékoztatása jegyében készült az 

Óratervezés: óraminták - mintaórák című fejezet, amely lehetséges óravázlatokat is 

közöl. Mivel a Kerettanterv a NAT-hoz viszonyítva szígorúbb előírásokat tartalmaz, a 

Tanári kézikönyv adaptálható a Kerettanterv fokozatosan bevezetésre kerülő 

előírásaihoz. 



Ami az oktatási célokat illeti, a szerző technicista ihletésű meghatározását 

idézzük: a mozgóképkultúra és médiaismeret stúdium célja »–az aktív kommunikációs 

készség, az értelmezés és a közlés képességének fejlesztése a mozgókép sajátos kifejezési 

eszközeinek tanulmányozásával, valamint –annak a bonyolult mechanizmusnak a 

megértése, ami az adó és a vevő, a néző és a gyártó, a műsorrend és a polgár 

hétköznapi szokásai körül kialakul.« A didaktikai célokat a szerző a NAT szövegének 

megfelelően fogalmazza meg: »A helyes ‘szövegértés’ és az értelmes ‘szövegalkotás’ 

képességének elsajátítása«, »Az alkotás és a befogadás folyamatának tudatosítása.« 

A magyar mozgóképoktatás történetében az eddigiekben elemzett 

folyamatoknak köszönhetően nagy hangsúly került a tantárgyi integrációk kérdésére. 

Noha az 1995 óta született közleményekben számos hiteles integrációs elképzelés 

született, (a magyar nyelv és irodalommal, a társadalomismerettel, a vizuális kultúrával, 

az informatikával) a Tanári kézikönyv a tantárgyi kapcsolatok ilyen formáit szakmai és 

stratégiai ( a tantárgy jövőjét érintő) megfontolásokból utasítja el.   

2.7 Az állami intézmények és a civilszervezetek szerepvállalása 

Magyarországon már a mozgókép- és médiaoktatás korai szakaszában 

társadalmi összefogás alakult ki a tantárgy oktatásának  iskolai feladatai körül. 1961-

ben alakult meg az Ifjúsági Filmbizottság, amely számos szervezetet és intézmény 

fogott össze az oktatás érdekében. Magyarországon azonban ekkoriban nem 

beszélhetünk civiltársadalomról, így ezek a szervezetek is a politikai hatalom erős 

ellenőrzése alatt tevékenykedtek. 

A 70-es években megtörténtek a tanügyirányítás decentralizálása érdekében tett 

első lépések. A megyei (és a budapesti kerületi) tanácsok mellett működő továbbképzési 

kabinetek közigazgatási intézményből szakmai műhelyekké alakultak, ezzel a 

pedagógiai innováció egyik bázisává váltak. A továbbképzési kabinetek jogutódjai a ma 

is működő megyei és  a fővárosi kerületi pedagógiai intézetek lettek, amelyek néhány 

megyében a közművelődési intézetekkel közös intézményi keretben működnek. A 

pedagógiai intézetek szervezeti felépítése a következő: az intézményeknek van egy 



főállású munkatársi apparátusuk, amelyek a megye iskoláiban folyó nevelőmunka 

szakmai gondozásával, a megrendelt mérések lebonyolításával, a tanulmányi versenyek 

és a pedagógustovábbképzések szervezésével, szakmai kiadványok kiadásával 

foglalkozik. A megye (kerület) iskoláiban működő pedagógusokból szerveződik 

egyrészt területi, másrészt szakmai alapokon az a szaktanácsadói gárda, amelynek tagjai 

az iskolai munka fejlesztésével foglalkoznak. A szaktanácsadóknak felügyeleti joguk 

nincs, az iskolákat azok kérésére látogatják. A szaktanácsadók között az intézetek 

többségében van olyan szakember, aki a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárggyal 

kapcsolatos feladatokat látja el. Országos szinten az Oktatási Minisztérium felügyelete 

alatt működő Országos Közoktatási Intézet foglalkozik a tantárgyfejlesztéssel, az 

OKInak szintén van szakembere a Mozgóképkultúra és médiaismeretre. 

1996 után alakultak meg az úgynevezett Regionális Médiaoktatási Központok, 

amelyek a környezethez való többszálú kapcsolódásukkal az egyes régiókban 

érdekképviseleti csoportokként működnek. A Regionális Médiaoktatási Központok 

informális rendszerben, a hierarchia kizárásával fogják össze a mozgóképoktatásban 

szerepet játszó valamennyi lehetséges intézményt, szervezetet és magánszemélyt, 

amelyek megteremtik a lehetőséget az iskola társadalmi környezetével (fenntartó, a 

szülők képviselete, lehetséges külső pénzforások, civilszféra, helyi tömegközlési 

eszközök, felsőoktatási intézmények, érdeklődő magánszemélyek stb.) való 

érdekegyeztetésre és együttműködésre. A Médioktatási Központok munkatársainak 

feladatai közé tartozik az is, hogy a térségben működő programokról információkat 

gyűjtsenek. 

Az iskolai munka fontos szereplője az 1986-os Filmszemlén alakult Magyar 

Filmklub Szövetség. Olyan önszabályozó, a tagok akaratából és felügyelete mellett 

tevékenykedő, alulról építkező szervezetről van szó, amely ellátja az országban működő 

filmklubok érdekképviseletét éppúgy mint technikai kiszolgálását, azaz a kópiák 

szállítását és utánpótlását, valamint a filmklubok szervezőinek tobábbképzését és a 



közöttük kialakult információcsere segítését. A szervezet elnevezése 1990-től Magyar 

Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége. 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásával foglalkozó pedagógusok hozták 

létre a Magyar Mozgókép- és Médiatanárok Egyesületét, a tárgy oktatásában szerpet 

vállaló pedagógusok dolgoznak továbbá a Magyartanárok Egyesületében.    

Meg kell említenünk az állami forrásokból fenntartott Magyar Mozgókép 

Közalapítványt, amely pályázatokkal segíti a mozgóképoktatást.  

2.8 Projektek és kutatások 

Az elmúlt évek munkájából két projektet emelünk ki. Az egyik az úgynevezett 

1+1 bázisikola program, amelyről jelentésünk 3. pontjában közlünk összefoglalást. A 

másik a Műveltségkép és iskola az ezredfordulón elnevezésű kutatás.  

A Műveltségkép és iskola az ezredfordulón kutatást 1998-ban kezdtük, a 

program vezetői Bényei Judit és Szíjártó Imre voltak. A kutatás három részből állt: 1. 

Iskolai taneszközök tartalomelemzéssel végzett összehasonlító vizsgálata. 2. Kérdőíves 

vizsgálat debreceni és Debrecen környéki általános iskolások és középiskolások 

részvételével. 3. Tanárokkal készített interjúk. Most a 2. rész összefoglalását közöljük, 

amelyben középiskolásokat kérdeztünk meg egy kérdőív segítségével. 

Hipotéziseink a következők voltak: 1. A szocializációs ágensek (szülők, iskola, 

televízió) különböző módon hatnak a diákok világképére. 2. A televízió funkcióinak 

nem mindegyike érvényesül egyformán a diákok tömegkultúra-fogyasztási 

attitűdjeiben. 3. A diákok szociális hátterük függvényében különböző célokra 

»használják« a televíziót. 

Alábbi táblázatunk azt mutatja, hogy a diákok megítélése szerint a szülők, a 

televízió és az iskola milyen szerepét játszik az ismeretszerzésben. 

 
 
 
Az információk forrása nemek szerint  
 
  SZÜLŐK TV ISKOLA 



Fiúk Átlag  
N  

22,3% 
196 

30,2% 
196 

18,4% 
196 

Lányok Átlag 
N 

27,8% 
190 

26,4% 
190 

21,7% 
190 

Összesen Átlag 
N 

25,0% 
386 

28,3% 
386 

20,1% 
386 

 

Ugyanezt megvizsgáltuk az iskolatípusok szempontjából is. 

 
Az információ forrása iskolatípusok szerint 
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Átlag 
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ző 

Átlag 
N 

21,4% 
64 

27,7% 
64 

17,9% 
64 

Összesen Átlag 
N 

24,9% 
387 

28,2% 
387 

20,0% 
387 

 

A kutatás eredményeit magyar folyóiratokban megjelent két tanulmányukban az 

alábbiakban összegeztük: a lányok ismeretforrásként előnyben részesítik a 

hagyományosnak mondható szocializációs ágenseket, azaz a szülőket és az iskolát. A 

fiúk a tévének hangsúlyosabb szerepet tulajdonítanak, a tévét elsősorban szórakozásra 

használják. Őket fokozottabb mértékben érintette meg a monitorkultúra minden 

megnyilvánulása, mint a lányokat. A társadalmi presztizs emelkedésével (a szülők 

végzettsége, iskolatípus) csökken a televízióknak a gyerekekre gyakorolt hatása.  

 

3. Tanárinterjúk és óramegfigyelések  

3.1 A kutatás leírása  

3.1.1 A kutatás folyamata, a minta 



Ebben a fejezetben egy olyan projekt tanulságait összegezzük, amely a 

rendszeres magyarországi mozgókép- és médiaoktatás 1965-ös elindulása óta a 

résztvevők egyik legnagyobb vállalkozásának tekinthető. A projekt jelentősége abban 

van, hogy a mozgóképoktatásnak és társadalmi környezetének összefogásán alapult, 

hiszen szerepet vállalt benne szinte valamennyi Regionális Médiaoktatási Központ, 

valamint több megyei és kerületi pedagógiai szakszolgálat. A rendezvények helyszíne 

az ország 28 iskolája volt.  

 Az 1+1 bázisiskola program elindítóinak elképzelései alapján az országban az 

1999/2000-es tanévben 13 helyszínen huszonnyolcan foglalkoztak bemutatóórák 

megtartásával, lebonyolításával és a konzultációk megszervezésével. A tizenhárom 

moderátor választott maga mellé egy, a térségben működő pedagógust, akivel együtt 

tartották a bemutató órákat. (Két helyszínen a moderátor mellé ketten társultak, így 

alakult ki a bemutató órákat tartók huszonnyolcas köre.) A mindkét félévben két-két 

alkalommal megtartott konzultációkon négy-négy óra került bemutatásra, amelyből 

kettőt a moderátor, kettőt pedig a választott pedagógus tartott. Ha konzultációnként 

tizenöt résztvevővel számolunk, akkor az összesen ötvenkét találkozón körülbelül 

mintegy 600 résztvevő jelent meg. Valamennyi konzultáción résztvett egy szakember, 

aki a találkozók megfigyeléséből összegzést készített a program vezetőinek. A program 

vezetője Hartai László volt. A konzultációkon az órák ismertetése után a résztvevők 

megvitatták a foglalkozásokkal kapcsolatos módszertani problémákat, megtekintették az 

órai szemléltetéshez használt anyagokat. Ezek az óraterv-gyűjtemények nemcsak a 

bemutatásra került foglalkozásterveket tartalmazták, hanem valamennyi, a két félév 

során tartott óráét, így a program végére mintegy 500 óravázlat gyűlt össze. (Egy 

tanévre heti fél, azaz kéthetenként egy órával számolunk, azonban egy néhány helyen 

kevesebb, másutt pedig több óra került megtartásra.) Valamennyi óravázlathoz egy 

munkanapló is tartozott, amely a tanár módszertani és személyes megjegyzéseit 

tartalmazta az adott óra lefolyásáról, sikerességéről és a sikertelenség feltételezett 



okairól. A bemutató órákat ismertető huszonnyolc pedagógus a program két félévének 

végén összegzést készített a konzultációk tapasztalatairól.  

 Dolgozatunk jelen fejezetében a következő anyagokat és megfigyeléseket 

használtuk fel: a konzultációk személyesen szerzett tapasztalatait, a bemutató órákat 

megtartó huszonnyolc résztvevő valamennyi óravázlatát, munkanaplóját és 

záróbeszámolóját. Mindezeken kívül a program lezárása után, 2000 nyarán tíz résztvevő 

pedagógussal interjúkat készítettünk egy kérdőív segítségével. A kérdőív egy 

nemzetközi összehasonlító kutatáshoz készült, összeállítói a southamptoni egyetem 

munkatársai.  

Az interjúkban tíz olyan pedagógust kérdeztünk meg, aki részt vett az 1+1 

bázisiskola programban. Közülük öten moderátorok, öten pedig az általuk választott 

tizenöt tanár közül kerültek ki. A tíz megkérdezett közül hatan általános iskolában, 

négyen pedig középiskolában tanítanak. A tíz megkérdezett által képviselt települések: 

Budapest (három fő), Hajdúböszörmény, Nyíradony, Pécs, Salgótarján, Székesfehérvár, 

Szolnok, Szombathely. A további tizennyolc résztvevő a következő további 

településeken dolgozik: Balassagyarmat, Bokros, Csongrád, Miskolc, Paks, 

Sajószentpéter, Tata, Tengelic, Vác. Az interjúalanyokat (1)-től (10)-g számmal 

jelöljük.    

3.1.2 A kutatás módszerei, a  kutatás eszközeinek helyi módosulásai 

 A brit közegben készült kérdőívet néhány ponton adaptálnunk kellett a 

magyarországi viszonyokra, hiszen a hasonló kérdések mint Az óra mennyire épült a 

médiaismeret illetve az anyanyelv oktatására?, Az anyanyelv keretében médiaoktatásaal 

foglalkozó tanároknak nagyobb figyelmet kell-e szentelniük...?, Az anyanyelv oktatásán 

belül melyik tematika érdekli a leginkább? a médioktatás ottani rendszeréhez 

illeszkednek, a magyar viszonyok között nem értelmezhetők. A hasonló kérdéseket 

vagy kihagytuk, vagy úgy alakítottuk át, hogy kimaradt belőlük a mozgóképoktatás és 

az anyanyelvi képzés szoros, a brit rendszerre jellemző kapcsolata. Az interjúalanyokat 

a program vezetői választották ki, megkérdezésük személyesen történt. 



 3.2 A kutatás eredményei 

3.2.1 Portrék a mozgóképkultúra és médiaismeret tanárairól 

 A tíz megkérdezett tanár becsléseink szerint az országos aránynak megfelelően 

azt a három jellegzetes szakot képviseli, amelyet a Magyarországon működő mozgókép- 

és médiatanárok többsége végzett: öt magyarszakos, négy rajzszakos és egy 

történelemszakos pedagógust kérdeztünk meg. A tanárok életkorukat tekintve három 

hullámot képviselnek: a legidősebbek még az 1965-ös tanterv alapján kezdték a 

munkájukat, a középső nemzedék a 80-as évek végén, a rendszerváltás időszakában 

kezdte a pályát, a legfiatalabbak pedig az elmúlt néhány évben. Elmondhatjuk 

ugyanakkor, hogy a NAT 1995-ös elfogadása számos, idősebb pedagógust késztetett 

arra, hogy új programokba, például a Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításába 

kezdjen. Ilyen tanár több is volt a megkérdezettek között, tehát az életkor és a tantárgy 

tanításában szerzett tapasztalat számos esetben metszi egymást. 

A mozgóképoktatás jellegzetes paradigmáit (»védőoltás-védelem«, »a 

tömegkultúra diszkriminációját feloldó modell«, »kritikai-reprezentációs-szemiotikai 

beállítódás«) vizsgálva az alábbi következtetésekre jutottunk. A kisebbség képviseli 

határozottan a hagyományosnak tekinthető »védőoltás« modellt, noha szinte 

valamennyi tanár nézeteit érinti valamelyest ez a beállítódás. Úgy gondoljuk, hogy ez 

összefüggésben van a magyar oktatási rendszer egészének berendezkedésével –a 

magyar iskola az elitkultúra tartalmaira épül, történelmi okokból erős benne a 

hagyományos értékek megóvásának, ápolásának szándéka. A fentiekben ismertetett 

kérdőíves kutatásról készült tanulmányunkban rámutattunk ugyanakkor, hogy a fenti 

eredmény a magyar iskola erejét és máig megőrzött pozicóit jelzi mindazokon a 

pontokon, amelyek az iskola által nyújtott hagyományos azonosulási és értékkészlet 

körébe tartoznak. A tíz megkérdezett körében gyenge a »kritikai-reprezentációs« modell 

támogatottsága, aki azonban ezt képviseli, (egy fő) annak nézeteit meghatározó módon 

jellemzi a kulturális kódok vizsgálatának szándéka. A fennmaradó kilenc közül még egy 

kollégát találtunk, aki azonban csupán implicit módon képviseli ezt az álláspontot. Két 



fiatal férfiről van szó, akik talán érzékenyebbek a (média)hatalom rejtett formában való 

megjelenésére.  

A többség által viszonylag tisztán és erősen támogatott a »tömegkultúra 

diszkriminációját feloldó modell« több esetben átszíneződik a másik két modell 

hatásaival. »A tömegkultúra diszkriminációját feloldó modell« jegyei egyébként az 

interjúk során számos esetben előfordulnak. Ez az utóbbi modell jellemzi a legjobban a 

magyar mozgókép- és médiatanárok tanári attitűdjét.                     

    3.2.2 Az oktatás feltételei 

 A kérdőív I. fejezetének harmadik kérdéscsoportja foglalkozik a 

mozgóképoktatás technikai és szervezeti hátterével. A válaszokból kiderül, hogy az 

alapvető eszközök minden iskola rendelkezésére állnak: televíziója, videólejátszója -és 

felvevője, videókamerája, írásvetítője minden iskolának van, több helyen készülnek 

nagyteljesítményű projektor beszerzésére. Egyes helyeken  a tanár rendelkezésére áll 

vágóberendezés és fotolabor is.  

 A mozgóképoktatás feltételeinek és társadalmi környezetének megítélése 

szempontjából fontos az, hogy az iskolák miként jutottak hozzá ezekhez az 

eszközökhöz. A legtöbb iskola működtet az iskola fenntartásához segítséget nyújtó 

alapítványt, amely szinte valamennyi megkérdezett esetében hozzájárul a 

mozgóképoktatás feltételeinek megteremtéséhez is. Alapvető forrást jelentenek a külső 

pályázati támogatások. Ezek lehetnek országos szintű intézmények (Közoktatási 

Modernizációs Közalapítvány, Magyar Mozgókép Közalapítvány), megyei vagy kerületi 

közgyűlések forrásai, helyi önkormányzatok közoktatásra szánt alapjai. Néhány 

iskolának jelentős bevételt hoznak a szakképzési alapból befolyt pénzek. Ezeket a 

bevételeket az iskolák a nagyobb berendezések megvásárlására szánják, ilyenek az 

interjúalanyok elmondása alapján a mozgóképoktatást kiszolgáló felszerelések is. Nagy 

szerepe van a feltételek megteremtésében a civiltársadalomnak: jótékonysági bál 

bevételéből, hulladékgyűjtés bevételéből, magánszemélyek adományaiból is vásárolnak 

eszközöket, sőt van példa arra is, hogy szülő adja kölcsönbe a felszereléseket. Többen 



említették a pedagógiai intézetek könyvtárait, a települések könyvtárainak videótárait és 

a Regionális Médiaoktatási Központok könyv- és videótárait. A helyi televíziós és 

rádióstúdiók berendezéseit több iskola tanulói használják. Meghatározó szerepe van a 

felsőoktatási intézmények közelségének, hiszen egyes iskolák gyakorlóhelyet jelentenek 

az ezekben zajló képzések hallgatói számára illetve az iskolák használhatják a technikai 

eszközöket. Többen említették az iskola közelségében levő mozi vagy videotéka 

segítségét. Az iskolák felszereltségének fejlesztésében nagy szerepet vállalt a Sulinet (az 

iskolarendszert számítógépekkel és tartalomszolgáltatással ellátó projekt) –a program 

hatásainak felmérése külön tanulságokkal szolgálna. Egészében elmondhatjuk, hogy az 

adott iskola társadalmi környzete nagyban befolyásolja az ott zajló mozgóképoktatás 

jellegét. Ezt az magyarázza, hogy a tárgynak szüksége van kiegészítő forrásokra és a 

külvilág adottságainak kihasználására.  

   3.2.3 A tanítás általános jellemzői és helyi gyakorlata 

 Igen nagy szóródást mutatnak azok az óraszervezési formák, amelyekben a 

mozgóképoktatás a megkérdezettek iskoláiban folyik. Ezekből nem lehet típusokat 

alkotni, így valamennyit rövid értékeléssel ismertetjük. A (1)-es interjúalany a 

rajzórákba integrálva oldja meg a mozgóképoktatást, ez körülbelül havonta két órát 

jelent. A megoldásnak két tanulsága van: először is azt láthatjuk, hogy a rajzórába 

meggyőzően építhetők be a mozgóképes tartalmak, másodszor pedig ez azt jelenti, hogy 

amennyiben az iskolában nincsen másik tanár, a fennmaradó osztályok nem részesülnek 

mozgóképes oktatásban. A (2)-es megkérdezett saját órakeretben tanít egész osztályt, 

órarendi óraként, de különleges időpontban: pénteken délutánonként. Több más helyre 

jellemzően működik egy médiaszakkör is, ahova az érdeklődő gyerekek járhatnak. A 

(3)-as megoldás szintén önálló tantárgyként jelentkezik, de csak két tanulócsoport 

számára: az egyik a rajz-vizuális tagozat keretében, a másik fakultációs formában. A 

(4)-es megkérdezett iskoláját azért emelhetjük ki, mert egy nagyon lényeges 

szempontból különleges: a megkérdezett tanár egy kolléganőjével együtt lefedi a 

hetedikes és a nyolcadikos osztályok mindegyikét. Ebben az iskolában tehát kivétel 



nélkül minden gyerek tanul mozgóképet, és ez órarendi óraként szerepel a 

tantárgyfelosztásban. A (5)-ös kolléga iskolájában szintén ez a helyzet, de a gyerekek 

négy tanulási forma között választhatnak, ugyanis működik egy tantárgyi integrációval 

létrejött program, ezen kívül két tagozat és egy fakultáció. A (6)-os forma érdekessége 

az, hogy saját órakeret nélküli önálló óráról van szó. A magyar nyelv és irodalom 

valamint az osztályfőnöki óra terhére vezették be ezt a formát, ami egy évben körülbelül 

tizennyolc órát kap. A megoldás azért érdekes és egyedülálló, mert hat évfolyamos 

gimnáziumról van szó, ahol felismerték, hogy a képzés jellegénél fogva szabadon 

gazdálkodhatnak az idővel. A (7)-es számmal jelölt tanár részben a rajzba integrálva, 

részben szakkörként tanítja a mozgóképet. A (8)-as változat kiscsoportos 

foglalkozásokat jelent, ahol videóval és animációval foglalkoznak. Olyan programról 

van szó, amely nehezen lehetne adaptálható más iskolákban. A (9)-es önálló tantárgyat 

illetve fakultációt takar. Az előbbi heti egy órában működik egy teljes osztálynak. 

Végül a (10)-es számmal jelölt tanár az úgynevezett médiaműhelyen kívül vezet 

szakkört és iskolamozit, továbbá tanít mozgóképet órarendi keretben is. 

3.2.5 Célok, tervek, jövőkép 

 Mivel a megkérdezettek iskolájának szinte mindegyikében a rendelkezésekben 

előírtnál nagyobb súlyt kap a mozgóképoktatás, tanulságos volt rákérdezni a tantárgy 

további sorsával kapcsolatos elképzelésekre. A megkérdezettek többsége a megszerzett 

poziciók megvédését tekintette a legfontosabbnak: megőrizni a tantárgyra szánt 

óraszámot, a kialakult oktatási kereteket. A továbbfejlesztés lehetőségeit összességében 

három szinten vázolták fel: először a valódi tömegoktatás megteremtésében, azaz abban, 

hogy mindenki tanuljon az iskolában mozgóképet. Erre egyébként a NAT és a 

Kerettanterv is kötelezi az iskolákat. Másodszor újabb szakkörök, fakultációk, 

iskolamozi indításában. Ezt többen összekapcsolják a szaktárgyi versenyeken való 

indulással, az érettségi vizsgára való felkészítéssel és a lehetséges továbbtanulással. 

Látható, hogy a felsőoktatási intézményekben indított szakirányú kurzusok is erősítik a 

mozgókép közoktatási pozicióit. Harmadszor szabadidős, művelődési és alkotói 



tevékenységgel –ezekkel a formákkal az filmklubmozgalom hagyományos iskolai 

jelenléte éledne fel. Véleményeikkel a tanárok a tantárgy teljes integrációjának vonalait 

vázolják fel azzal a megjegyzéssel, hogy továbbra is megmaradnának a kevésbé iskolás, 

szabadidős formák.  

A pedagógusok jövőképét a Mi az elképzelése arról, hogy miként fejlődik a 

médiaoktatás a következő tíz évben? kérdéssel igyekeztünk felmérni. Arra kértük a 

beszélgetőpartnereinket, hogy immár ne a saját iskolájuk jövőjéről, hanem a várható 

országos helyzetről mondjanak véleményt. A legpesszimistábban az (1)-es interjúalany 

nyilatkozott, aki szerint »könnyen elhalhat a dolog az elkövetkező tíz évben«. Az okok 

között a következőket nevezte meg: a tanárok számára nincsen ösztönzés, nincsen 

egységes fogalmi keret, nincsen közös módszertani tudás, a tanárok nem értik a NAT 

szövegét és a tanterveket (!), veszélyezteti az ügyet a tanárok sajátos, mozgóképtől 

idegen gondolkodása. A tantárgy eszerint a felülről kezdeményezett modernizációs 

törekvések sorására juthat. Hasonló borúlátó nézeteket fogalmazott meg a (5)-ös és a 

(9)-es interjúalany. A másik szélső pontot a (3)-as és a (4)-es megkérdezett képviselte, 

akik szerint a tárgy polgárjogot nyer, a szülők elfogadják, nagyobb lesz rá az igény, a 

törvényi előírások nyomán minden gyerek tanulni fogja. Ők is említik azonban azt, 

hogy az egész rendszer leggyengébb pontját a képzett pedagógusok hiánya jelenti. 

Többen jelezték, hogy a tárgy jövője oktatásirányítási kérdés is, hiszen a NAT történetét 

végigkövetve kitűnik a központi elképzelések változékonysága. A (13)-as számú 

anyagban a tanárnő kifejti, hogy »Az oktatáspolitika labilitása miatt az iskolai munka is 

sok bizonytalansággal, esetlegességgel terhelt. A pedagógusok rendet, nyugalmat, 

biztonságot szeretnének.« A Kerettanterv ugyanakkor számos iskolában visszalépést 

jelent majd, hiszen a meglévőnél alacsonyabb óraszámban írják elő a mozgókép 

oktatását.  

Itt jelezzük a tanárok sajátos viszonyát a törvényi előírásokhoz, ami 

megítélésünk szerint a korábbi időszak maradványa: mivel a rendelkezések gyorsan 

változnak, és mivel a végrehajtásuk nem ellenőrizhető, illetve erre nem törekszik senki, 



az iskolának önálló világa van, benne a pedagógus függetlenítheti magát az előírásoktól. 

Ezt érzékelve fogalmazzák meg többen ezt, hogy a modernizációs folyamatok a 

korábbaikhoz hasonlóan könnyen megtorpanhatnak: az iskolák elszabotálhatják a 

rendelkezések betartását, és ez adott esetben súlyosan érintheti a mozgókép- és 

médiaoktatást. Ugyanakkor van bizakodás is a pedagógusokban, hiszen éppen a 

jelenlegi tantervek jelentenek nekik garanciát a programjaik folytatására. Érzékenyen 

ragadta meg a kérdést a (10)-es megkérdezett pedagógus: felemás a helyzet a megítélése 

szerint, hiszen van egy rétege a tanároknak, amely már megkezdte a tevékenységét. 

Jónak tartja a tantárgy körül lobbizó kör tevékenységét is, amelynek eredményeképpen 

a téma bekerült a dokumentumokba, a miniszteriális szint is elfogadta a dolgot. Ennek a 

nyomásgyakorló csoportnak valamint az iskolai vezetőknek a fellépésétől függ 

lényegében a tárgy jövője. A pedagógusok nagy tömege viszont nem mozdítható, 

érdektelen. Ez a vélemény jelzi azt a problémát is, amelyre a fentiekben utaltunk: az 

egyéni kezdeményezésekből létrejött programok ugyan színvonalasak, de kis 

hatókörűek, hiányzik a tanároknak az az erős rétege, amely  a meglevő tapasztalatok 

nyomán országosan elterjeszthetné a mozgóképoktatást.     

  

4. A mozgókép- és médiaoktatás mint a pedagógiai innováció színtere 

A kezdetben filmesztétikának, majd filmoktatásnak és mozgóképoktatásnak, 

végül Mozgóképkultúra és médiaismeretnek nevezett terület a 60-as évektől kezdve 

folyamatosan a magyar oktatási rendszer és tanítási gyakorlat modernizációjának 

színtere és eredménye. A mozgókép- és médiaoktatás innovációs hozadékai között 

tarthatjuk számon a következőket. 

Szerteágazóak az oktatás tartalmi megújításában, a tanterv- és módszertani 

fejlesztésben valamint a szervezeti korrekciókban megfigyelhető frissítő hatások. A 

mozgókép- és médiaoktatás a tartalmi előrelépés egyik vezető területe: nem csupán a 

tömegtájékoztatásra, az elektronikus médiumokra, a mediális kommunikációra, a 

médiareprezentáció kérdéseire, a popkultúra jelenségeire mint oktatási tartalmakra 



gondolunk, hanem a vizuális nyelv elemeire, a mozgóképes hatáskeltés 

mechanizmusaira és a filmművészetre mint tanórai témára. Mindezen tartalmak 

erjesztően hatottak a magyar iskola egészére.  

A módszertani gyakorlat szempontjából a következőket érdemes kiemelni. A 

mozgókép- és médiaoktatás jelentős mértékben járult hozzá a megcsontosodott tantárgyi 

rendszer fellazításához, hiszen egyrészt egy meglevő, hagyományos tantárgy elemeként 

jelent meg (1965-től a Nemzeti alaptantervig tartó időszakban), másrészt új tantárgyként 

értelmezhető és tanítható, harmadrészt felkínálja a tantárgyi integráció több formáját, 

negyedrészt kereszttantervi tartalomként is beápíthető az oktatásba.  

A tanulói tevékenységek körének szélesedését hozta a gyakorlati médiamunka, a 

csoportmunka különféle megnyilvánulásai, a projektmódszer; a kezdetektől fogva 

nyitást jelentettek továbbá az iskolán kívüli akciók: mozilátogatások, 

műteremlátogatások, fesztiválokon való közös részvételek.  

A fentiek a társadalmi tanulás polgárjogra emelkedését eredményezték az 

iskolában, valamint azt, hogy a pedagógusok nagymértékben építenek a tanulók nem 

iskolában szerzett tudására. Éppen itt mutathatunk rá a mozgóképoktatás innovatív 

kisugárzásának egyik legfontosabb mozzanatára: a foglalkozásokon nagy szerepe van a 

tanulói kezdeményezésnek. A gyerekek közreműködésével szerkesztődik a tananyag, ők 

javasolják a megtekintendő mozgóképes szövegeket, szabadon választhatnak maguknak 

feladatokat. Ezeknek a tevékenységeknek a hatásaként figyeltük meg a tanár-diák 

kapcsolat új, kooperatív alapozású formáit. Innen kiindulva beszélhetünk a reflexív 

tanítás és tanulás, az interaktív-dinamikus tudáselsajátítás vívmányairól. 

A tanárszerepek megújulása terén rá kell mutatnunk arra, hogy a 

mozgóképoktatás hívta elő vagy erősítette meg a tanárok folyamatos képzésének és 

továbbképzésének igényét. Ez összefüggésben van azzal a felismeréssel, hogy (talán az 

idegen nyelvek és az informatika mellett) a mozgóképoktatás területén ment végbe a 

leglátványosabban az iskola tudásközlésben elfoglalt monopolhelyzetének eróziója. A 

tanári szerep és szakértelem legitimitásának bázisa a formális képzettség meglétéről 



áttevődött a naprakész tudásra. A tanár egyoldalú ismeretközlő szerepe leépült, a helyét 

átveszik a cselekvések irányításának és szervezésének, a munkáltatásnak a feladatai. A 

tanári személyiségnek mint »innovációképző« tényezőnek az eddigiekben kellően nem 

értékelt súlyát a mozgóképoktatási programok, helyi tantervek, óra- és 

csoportszervezési gyakorlatok rendkívüli tarkasága mutatja. A tárgy napi 

megvalósításában tapasztalható termékeny rendetlenség a pedagógusi invenció 

eredménye, amely az előírások és a helyi adottságok egyensúlyából képes színvonalas 

oktatást létrehozni.  

A szervezeti progresszió formáit elemezve rámutathatunk, hogy egyes 

iskolákban speciális munkaközösségek alakultak, ezeknél figyelemreméltóbbak 

azonban azok a szakmai csoportosulások, amelyek területi alapon jöttek létre. Ilyenek a 

Regionális Médiaoktatási Központok. Az iskola működésének új kontextusára utalnak a 

pedagógusoknak a tárgy körüli teendőkre létrejött szakmai alapozású szervezetei.  

Több iskolában tapasztaljuk a tanulócsoportok szervezésének új módjait: ezek a 

csoportok érdeklődési alapon szerveződnek különböző korú, és eredetileg különböző 

osztályokba járó tanulókból. 

A mozgóképoktatás közvetlenül nem irányul a nevelés tárgyi feltételeinek 

fejlesztésére, de ösztönti azt, hiszen technika eszközszükséglete a legtöbb iskolában a 

hasonló innováció húzóerejeként működik. 

A fentiekből látható, hogy a vizsgált mintegy négy évtized szinte teljes folyamán 

az innovációk technokrata modellje érvényesült. A társadalmi szervezetek erősödésével 

és ennek nyomán az érdekegyeztetés fórumainak megteremtődésével, továbbá az 

akadémiai szféra szerepvállalásával az organikus modell kifejlődésének is megvannak 

azonban az esélyei.                          

5. Összegzés a magyar mozgókép- és médiaoktatásról 

1. A magyar mozgókép- és médiaoktatás pályaképének legfontosabb vonásait 

rajzoljuk meg akkor, ha a fentiek alapján így fogalmazunk: a mozgóképoktatás az 1960-

tól 2000-ig terjedő időszakban fokozatosan kiszabadult a magyar irodalom tantárgy 



fennhatósága alól, ezzel megszűnt mozgalmár jellege, elvesztette az ellenzékiség, a 

kivételesség báját, egyre inkább professzionalizálódott, és áttevődött a szakmai 

fejlesztés szférájába. Az elmúlt néhány évben megindult standardizációs folyamatok 

levezényléséhez kutatásaink eredményei alapján olyan tanárgárda van kialakulóban, 

amelynek tagjai egyszerre képesek érvényesíteni az eredetiség és az innovációk 

intézményesülésének igényét. 

Kétfajta – kérdőíves vizsgálatra és az 1+1 bázisiskola program megfigyelésére 

épülő– empírikus kutatásunk során feltártuk ugyanakkor a mozgóképoktatás mai 

rendszerében rejlő mobilitásellenes erőket. Sajátos ellentmondást jelent, hogy éppen az 

az innováció fejt ki a szegregációt erősítő hatásokat, amely a tömegközlési eszközök 

»domesztikálását«, a fogyasztókhoz való közelebb hozását tűzi ki célul. Pontosabban 

arról van szó, hogy a mozgóképoktatások legáltalánosabb célja szerint a tantárgynak 

segítenie kell a tanulókat a médiafogyasztóból a résztvevő állampolgárrá válás 

folyamatában. Nos, ez a cél szenved csorbát akkor, amikor a mozgóképoktatás saját 

természetétől idegen »elitizálódását« tapasztaljuk.                       

2. A magyar mozgókép- és médiaoktatási modell megalkotásához három 

szempontot érvényesítünk: 1. Az oktatás elméleti alapvetése. 2. A mozgókép- és 

médiaoktatás célrendszerének jellegadó eleme, azaz milyen nevelési célokra 

»használják« a mozgóképet. 3. A mozgókép- és médiaoktatás milyen módon és milyen 

mértékben integrálódott az ország közoktatásába. Modellünk rovatainak kitöltése során 

két metszetben vizsgáljuk a magyar mozgókép- és médiaoktatást: történeti és szinkron 

megközelítésből. 

–Történeti metszetben a magyar mozgókép- és médiaoktatás az oktatás elméleti 

hátterét tekintve az esztétikai megközelítés kizárólagosságától (1. és 2. szakasz) a 

jelelméleti megközelítésen át (3. szakasz) az audiovizuális jelenségek funkcionalista 

értelmezéséig (5. szakasz) jutott el. Ebből a szempontból tehát fokozatos haladást 

láthatunk a jelelméleti-esztétikai megközelítéstől a társadalomtudományi-szociológiai 

felé.  



Ami a mozgóképoktatás célrendszerét illeti, a következő vonalakat írhatjuk le: 

az 1., a 2. és bizonyos szempontból a 3. szakaszban a mozgókép fokozatosan csökkenő 

arányban és súllyal, de kizárólag a művészeti nevelés nevelési céljainak volt 

alárendelve. A 4. és az 5. szakaszban az 1978-as tanterv tekintélyvesztésével és a 

kétszintű-többpólúsú tantervi irányítás kiépülésével tapasztaltunk elmozdulásokat. 

Ebből a szempontból a a médiaértési modell fokozatosan teret nyer művelődéstörténeti 

alapozású célrendszer rovására. Magyarországon rendkívül kismértékben érvényesül a 

mozgóképoktatás demokratikus-szocializáló célkitűzése. 

A mozgóképoktatásnak a közoktatási rendszerbe való beágyazottsága 

szempontjából az 1. és a 4. szakaszra jellemző az akcionista-mozgalmár berendezkedés. 

Az 1. szakaszban ennek háttere túlnyomórészt a filmklubozás, a 4. szakaszban pedig az 

egyedi megoldások, kísérletek nagy száma. Az első esetben még nem, a második 

esetben már nem beszélhetünk a tantárgy integrációjáról. A 2., a 3. és az 5. szakaszban 

egymástól különböző és ellentmondásos módon, de a mozgóképoktatás az iskolai 

munka része.         

–Szinkron metszetben a következő képet kapjuk. Ami az oktatás elméleti alapjait 

illeti, a magyar modellben egyensúlyt képez a szövegközpontú-jelelméleti-esztétikai és 

a reprezentációs-társadalomtudományi-szociológiai megközelítés.  

A nevelési célok szempontjából keverednek a médaiértés és a művelődéstörténet 

elemei. A médiaolvasás terén érzékenységet kialakító, demokratikus-szocializáló jellegű 

célokra is szükség lenne, különösen érvényes ez a leszakadó társadalmi rétegekből 

érkező gyerekekre. 

A közoktatásba való beágyazottság szempontjából a mai helyzet az integrált-

professzionális szerkezet jellegzeteségeit mutatja. Szerepet vállal azonban több 

civilszervezet, amelyek egyrészt a tanárokat, másrészt a filmes és a 

tömegkommunikációs szakmát képviselik. Ezeknek a szervezeteknek a munkájára nagy 

szüksége van a magyar oktatásnak. 



3. A mozgóképoktatás rendszerében –törvényi háttér, a tantervi szabályozás, a 

helyi tantervek piaca, a vizsgarendszer kezdeményei, a taneszközpiac kialakulásának 

első jelei, a megközelítések szélsőségeinek hiánya, az évtizedes módszertani 

tapasztalatok, a pedagógiai innováció eszköztára legtöbb elemének megléte, a 

társadalmi környezet részvétele– megvan annak a lehetősége, hogy a magyar modell 

nemzetközi összehasonlitásban is megállja a helyét. A magyar oktatás leggyengébb 

pontja továbbra is a szaktanárok képzése.    

 


