
Sillabusz a mozgókép-és médiaoktatáshoz 
 
Mozgókép és médiaoktatás 
a monitorkorszak tanárainak, szülőinek és gyerekeinek (fedlap) 
 
A mozgókép-és médiaoktatásról (fejezetfőcím) 
 
 

A kilencvenes évek végére − felismerve a mozgókép-és médiaoktatás 
jelentőségét −, Norvégiától Dél-Afrikáig, Kanadától Argentínáig a világ számos 
országában tettek lépéseket egy új iskolai tantárgy meghonosítására. Az unesco 1999 
áprilisában Bécsben megtartott konferenciájának záródokumentuma szerint:  

 
A Médiaoktatás a demokrácia építésének és fenntartásának eszköze, és alapvetően 
szükséges minden polgár számára a világ minden országában. Ezért a médiaoktatást 
− ahol csak lehet−, be kell vezetni a nemzeti tantervbe, a felsőoktatásba, a nem 
formális oktatásba és az egész életen át tartó nevelésbe. 
 
A sajtó, a film, a televízió, a rádió, a számítógépes hálózatok, az elektronikus 

játékok, a városokat és falvakat elborító plakátözön soha nem látott mennyiségben 
zúdítja ránk a legkülönfélébb médiaszövegeket. Ennek következtében egyre inkább 
összekeveredik bennünk a média által közvetített  ún. "televilág" és a valóságos 
életünk: ismeretlen tájakra utazhatunk pillanatok alatt, azonosulhatunk a szuperhős 
tökéletességével, ugyanakkor mindettől saját életünk határai zsugorodnak össze. 
Szinte már csak az tűnik igazán  valóságosnak, fontosnak érdekesnek és értékesnek, 
amit a televízió közvetít: a reklámok idillikus világához,  mindig mosolygó hőseihez 
képest szürkének, unalmasnak, csúnyának tűnik a saját életünk, hiszen az 
akciófilmben, reklámfilmben, szexfilmben minden sikerül.  

Az egymást követő nemzedékek egyre több időt töltenek az audiovizuális 
média társaságában, amelynek a hatása gyakran erősebb, mint az családé vagy az 
iskoláé. Ez a média átformálja a nyelvet, az öltözködést, a ritmusérzéket, az izlést, a 
vágyakat, a hõsöket, a tabukat és a ritusokat, a mûvészetet és a mûélvezetet, az 
alkotást és a befogadást egyaránt. Mélyen áthatja a mindennapi életet, és kikezdheti a 
magánélet autonómiáját. Sok ember napirendjét a televízió osztja be; meghatározza 
hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól; étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, 
eszményeket, életcélokat teremt.  

A média kétségkívül eluralkodott kultúránkon. Tudásunk minõségén múlik, 
hogy az új kommunikációs eljárások a korlátlan ismeretszerzés és kapcsolatteremtés 
feltételeit teremtik meg, vagy éppen ellenkezõleg a kiszolgáltatottságét, és az 
elszigetelõdését. 
 

Mit tehet, mit kell tennie ebben a helyzetben a családnak és az iskolának? 
 
Minden jel szerint meg kell tanulnunk együtt élni a "mediatizált környezettel". Meg 
kell ismerni a tömegkommunikáció természetét, működési módját.   
 
Miért kell tehát mozgóképkultúrát és médiaismeretet tanítani? 
 
•  A média önállósult hatalmi ágazattá vált, amely ugyanolyan személytelen 

gépezetként működik, mint a világgazdasági rendszer, a nagyhatalmi  katonai-



politikai gépezet.  A média világának ismerete nélkül ma már nem lehet igazán 
érteni a társadalmi folyamatokat. 

•  A média befolyásol, gyakran manipulál, vagyis meghatározható „rejtett érték-és  
érdekrendszer" alapján kivánja befolyásolni a közvéleményt − gondoljunk csak a 
politikai kampányokra, vagy a fogyasztásra ösztönző reklámözönre. Az autonóm 
módon dönteni tudó állampolgár képzésének tehát nélkülözhetetlen eszköze a 
médiaoktatás. 

•  A társadalmi-politika egyenlőtlenségek egyre inkább úgy jelennek meg mint 
az információhoz jutás egyenlőtlensége, részben azért, mert amit a világban 
történő eseményekről tudunk, annak döntő többsége néhány hírügynökségi multi 
„szűrőjén” keresztül érkezik el hozzánk, részben azért, mert aki nem képes a 
legkorszerűbb elektronikus eszközöket megvásárolni, esetleg nem tanulja meg az 
„elektronikus világháló” kezelését, az szükségképpen hátrányos helyzetbe kerülhet 
az anyagi és szellemi javakért folytatott harcban. A médiaoktatás tehát a 
demokratizálás, az esélyegyenlőség erősítésének is az eszköze. 

•  A magyar kultúra védelmében. Az audiovizuális média által besugárzott 
kultúrákban −  a „globális faluban”, ahol ugyanazokat a filmeket nézik, ugyanolyan 
ételeket fogyasztanak, ugyanolyan ruhákban járnak az emberek −  egyre sürgetőbb 
a nemzeti identitás, a magyar nyelven beszélő művek “protekcionista” védelme.  

•  A média transzcendens hatalmának ellensúlyozása érdekében,  ami azt jelenti, 
hogy a személyiség autonómiájának védelmében tudatosítani kell a médiatizált 
közlésmód természetét −, hogy az „égi csatornák” üzenetei ne válljanak „vizuális 
kábítószerré, valláspótlékká”.  

•  A média által közvetített társadalmi normák, értékek, minták közvetítői 
szerepének ellensúlyozása érdekében. Sok helyen a diákok többet ülnek a 
televízió előtt mint az iskolában, s a családi nevelés helyett a diákok a 
"villanypásztorként" használt  médiából  merítik viselkedési és gondolkodási 
mintáikat. 

•  A választás képeségének fejlesztése miatt, mivel az audiovizuális 
információrobbanás egyre inkább elszemélytelenítheti az életünket, ha nem 
tanulunk meg szelektálni. Vég nélkül ülünk a monitorok előtt s nem merünk 
elmozdulni, nem merjük kikapcsolni a készüléket, mert atól félünk, hogy éppen a 
következő információ lesz nagyon fontos a számunkra. 

•  Mivel az audiovizuális  információ szerepe felerősödött az oktatásában. 
Közismert tény, hogy a dokumentumként kezelt kép, képsor, film oktatására 
(értelmezésére) sem a tanárok, sem a diákok nincsenek felkészítve, holott jelenkori 
ismereteink, forrásaink túlnyomó része ma már audiovizuális az médiumok 
közvetítése révén jut el hozzánk.. 

•  A tömegkommunikáció oktatásának gyakorlati (kreatív) formái is 
megjelentek a magyar iskolákban. Sok helyen van már (igény) iskolaújságra, 
iskolarádióra, iskolai  zártláncú televízióra. Médiaoktatás nélkül többnyire a 
tömegkommunikációból ismert minták kritikátlan átvétele jellemzi ezeket a 
próbálkozásokat. 

•  Egyre több olyan szakma jelenik meg, amelyben szükség van  a 
tömegkommunikációra vonatkozó alapismeretekre (pr-menedzserek, tévétársaságok, 
rádióállomások, számítógépes stúdiók munkatársai, stb.).  

•  a felsőoktatásban is számos intézményben megkezdődött a filmtudományok és 
médiaismeret, illetve egyes pedagógia szakokon a médiapedagógia oktatása. A 
2000 évtől az érettségizettek felvételi lehetőségei bővülnek ilyen szakokkal.  



 
 
mit jelent a "mozgóképkultúra és médiaismeret"? 
 
A médiaoktatás a nemzetközi gyakorlatban többnyire a következő tematikai rendszert 
jelenti, s az alábbi kulcskérdésekre épít: 
 
miféle szövegtípusról van szó?    →médiaszövegek rendszerezése  
hogyan jött létre az adott médiaszöveg?   → médiatechnológiák 
ki fogalmazza meg a közlést (a médiaszöveget), és miért? →médiaintézmények 
hogyan állapíthatjuk meg a szövegek jelentését?  → médianyelv 
ki a médiaszöveg befogadója, és milyen a befogadás módja? → médiaközönség 
hogyan jeleníti meg az adott szöveg annak tárgyát?  → médiareprezentáció 
 
A magyarországi gyakorlat némiképp máshova helyezi a hangsúlyokat. Mivel az 
oktatás középpontjában a médiaszövegek, kitüntetetten az audiovizuális 
médiaszövegek szövegértési képességének a fejlesztése áll, a magyar médiaoktatási 
modell alapkérdései az alábbiak: 
 
hogyan állapíthatjuk meg a szövegek jelentését?  → audiovizuális (film) nyelv 
hogyan tájékozódhatunk az egyes médiaszövegek között? →művek (filmek) 
rendszerezése 
Mi a média szerepe a tömegtársadalmakban?    → 

médiaintézmény,közönség,   
          reprezentáció 
Melyek a gyakoribb televíziós szövegtípusok jellegzetességei?→televíziós műsortípusok 
  
 

A magyarországi médiaoktatás fontos vonása, hogy nem a 
tömegkommunikáció, hanem a filmművészet felől közelíti tárgyát, mivel az aktív 
mozgóképi kommunikációs készség megszerzésére a letisztultabb, bizonyos 
szempontból gazdagabb filmi "beszédmód" szállítja a kezelhetőbb, mértékadó 
mintákat −, amelyek értelmezésével nyelvi-esztétikai értelemben megközelíthető az 
audiovizuális kommunikáció bármely területe. Ezért a mozgóképoktatás fontos része, 
hogy a diákok lehetőleg számos filmet tekintsenek meg −, köztük a filmművészet 
alapértékeit reprezentáló magyar és külföldi alkotásokat, rövid és kisérleti munkákat, 
bizonyos műfajokat bemutató alkotásokat. Ez az élmény az a bázis, amelyre 
folyamatosan épül az analízis, és amely inspirál a kreatív munkára is.  

 
A  mozgóképkultúra és médiaismeret követelményrendszerének fő részei tehát a 
következők:  
 
1. Mozgóképírás- olvasás: alapvetően filmnyelvi alapismereteket jelent, amelyet  

elemzés ill. kreatv gyakorlatok útján párhuzamosan kell elsajátítani.  
2. Művészeti ismeretek: a mozgókép meghatározó történeti, elsősorban stílustörténeti  

alakulását vázolja −, mindezt természetesen konkrét művekhez kötve.  
3. Művelődéstörténet: határos a társadalomismerettel − a nyilvánosság, a tájékoztatás, 

az információszerzés és választás alapkérdéseit érinti  
4. Kommunikációs rendszerek: a tömegkommunikáció érdekviszonyait és technikáit  

vizsgálja, elemzi az audiovizuális üzenetek tartalmait és a befogadók attitűdjeit is. 
 



 
 
Mozgókép-és médiaoktatás a gyakorlatban 
 
a mozgóképkultúra és médiaismeret megjelenési formái (keretei) az iskolában 
 
1. önálló tantárgy keretében 
2. különböző tantárgyak részelemeként  (integráció) 
3. fakultációs programként 
4. önálló szakirányként szakközépiskolákban (műszaki, közgazdasági, művészeti 

stb.) 
5. szakkör formájában ( foto, illetve videó szakkör, multimédia stb.) 
6. iskolaújság, iskolarádió, zárt rendszerű iskolatévé,filmklub 
 
 
a mozgóképkultúra-és médiaismeret tantárgyi partnerei 
 
1. magyar irodalom ( műelemzés, filmtörténet, írott sajtó) 
2. nyelvtan ( kommunikáció, a "tömegkommunikációs technikák" nyelvi jellemzői) 
3. rajz, vizuális kultúra (művészettörténet, vizuális környezet) 
4. történelem, társadalomismeret ( művelődéstörténet, a média társadalmi hatása) 
6. fizika, kémia, biológia (fénytan, képrögzítés, átviteltechnika, a látás biológiája) 
7. informatika ( digitális technológák, kép-és szövegszerkesztés, multimédia) 
8. osztályfőnöki óra, a közvetlen nevelés színterei ( médiapedgógia) 
9. filozófia 
 

Látható tehát, hogy a mozgóképkultúra-és médiaismeret interdiszciplináris 
terület, amely technikai, művelődéstörténeti, szociológiai és esztétikai ismereteket és 
készségeket igényel. A hagyományos iskolai tárgyak majd mindegyikét megszólítja, 
ám éppen ezért alig képzelhető el, hogy akármelyik egészében befogadhatná. 
 
 
A médiaoktatás bevezetésének nehézségei 
 
• Az alapvető nehézséget abból adódik, hogy, hogy a mai magyar iskolarendszer 

kevéssé készült fel a mozgókép-és médiaoktatás fogadására. Kevés helyen küldték 
a kollegákat továbbképzésre, film-és médiaoktatásra jogosító egyetemi diplomát az 
egyetemi szakok alapításának a függvényében csak 2000 után szerezhetnek a 
tanárok, kevés az általánosítható, az órai munka tapasztalatával igazolt tananyag, s 
a legutóbbi időkig kevés taneszköz volt beszerezhető.  

• A mozgóképkultúra és médiaismeret rendkívül szerteágazó kultúraterületre utaló 
megnevezés, amely esztétikai és nyelvtudományi, részben szociológiai 
kategóriákkal többségében leírható ugyan, de helye az akadémiai tudományok 
hagyományos rendszerében nehezen kijelölhetõ.  

• A médiaoktatás a hagyományos órakeretekbe nehezen illeszthető, mert a 
mozgóképi szövegek szövegértési képességének fejlesztése kevéssé harmonizál a 
leginkább elterjedt frontális pedagógia módszerekkel, és a 45 perces órakeret az 
elemzési és kreatív gyakorlatokra egyaránt kevés. A megoldás – a világban 
mindenütt így szervezik a médiaórákat –  mindenképpen a tömbösítés: minimum 



kettő, de inkább 3-6 óra tömbszerű elrendezése, intenzív pl. hat hetes 
periódusokban.   

• A médiaoktatás a hagyományos tárgyakhoz képest nagyobb hangsúlyt fektet a 
képességfejlesztésre, ami azt jelenti, hogy – szándékai és lehetőségei szerint – 
mindig kreatív gyakorlatokon keresztül igyekszik tanítani: a diákok nemcsak 
passzív befogadói a műveknek, hanem maguk is alkotnak, ami élményszerűvé, 
személyessé, adekváttá teszi az oktatást. 

• Mindez új szemléletet, új célt, újfajta követelményrendszert is jelent. Mivel az 
audiovizuális környezet állandóan változik körülöttünk, ezért a tananyag bizonyos 
elemeiben kifejezetten helytelen valamiféle "akadémikus" tudást közvetíteni. A 
tanárnak nemcsak azt kell értékelnie, amit a diákok megtanulnak, 
megismernek, hanem azt is, ahogy a diákok viselkednek, kommunikálnak majd 
az új és ismeretlen helyzetekben −, ahol előre nem tudják a választ. 

• A médiaoktatás szükségképpen technikaigényes, ami több szempontból is riasztja 
az iskolákat és tanárokat ( "sokba kerül, értek-e hozzá stb.). Ez igaz. De igaz az is, 
hogy az Alaptantervben megfogalmazott követelmények minimumához elegendő 
egy videomagnó, televízió, fényképezőgép; a felső határ persze itt a "csillagos ég", 
s a technikai közeg állandóan változik is. 

• Nyilvánvaló, hogy a mozgóképkultúra és a médiaismeret oktatásához a 
hagyományostól eltérő tanári szerep, tanári felfogás szükséges. A tanár itt nem 
"mindentudó tananyaglebontó automata", hanem valódi "gyerekvezető", aki 
irányítja, szervezi a diákok kreatív tanulását. Akik nem kész tananyagot akarnak 
"leadni", hanem elfogadják, hogy a tananyag állandóan változik, akik partnerként 
kezelik a diákokat, s igyekeznek beépíteni a tananyagba a diákok tapasztalatait és 
tudását.  

 
 
egy felmérés tanulságai 
 
A magyar közoktatás helyzetét figyelembe véve a Magyar Mozgókép-és 
Médiaoktatási Egyesület  1999 elején 200 iskolára kiterjedő országos felmérést 
készített. A felmérés a tantárggyal kapcsolatban álló tanárok döntő többségének 
véleményét tükröző válaszok alapján az alábbi javaslatban körvonalazza a tárgy 
közoktatási integrációjának reális módját: 
 
1. Szükség van a kötelező formában bevezetésre kerülő mozgókép-és 

médiaoktatásra,  
lehetőség szerint önálló tantárgyi keretet biztosítva a mozgóképkultúr és 
médiaismeret tantárgynak 

2. Rendeleti úton nem vona helyes ezt a területet mereven integrálni más 
tantárgyakba,  
ám amennyiben az elfogadásra kerülő kerettantervek egyike-másika garantálja 
a szükséges minimális óraszámot (7-10 évfolyamokon összesen a 90 
tanórát), úgy ezt a megoldást nem célszerű teljesen kizárni  

3. Az olyan új tantárgyak mint amilyen a mozgókép-és média kötelező oktatására  
szolgáló órakeretben tömbösített módon − két-három hónapos ciklusokban − 
kövessék egymást az új területek a tanév során: íly módon egy képzett 
pedagógus akár több iskolában is megtarthatja a mozgókép-és médiaórákat: ez 
a megoldás a képzés és továbbképzés korlátozott kapacitása miatt, de a 
költségkímélés okán is célszerű  



5. A mozgókép-és médiaismeret lépjen a kötelezően választható érettségi tárgyak 
sorába 
5. Az érettségire felkészítő oktatáshoz szükséges tanári képzettség feltételeként  

elengedhetetlen a szakos diploma megszerzése, míg a kötelező minimumszint 
elérésére felkészítő mozgókép-és médiaoktatáshoz előírt tanári kompetencia a 
min. 120 órás akkrediált tanusítványos tanár-továbbképzésben is 
megszerezhető legyen 

7. a mozgóképkultúra és médiaismeret megjelenési formái (keretei) az iskolában: 
kötelező formában: 

önálló tantárgy keretében vagy különböző tantárgyak (pl. irodalom, 
rajz, történelem részmoduljaként ill. önálló szakirányként 
szakközépiskolákban (műszaki, közgazdasági, művészeti stb.) 

szabadon választható stúdiumként, készség ill. képességfejlesztő 
tevékenységként 

fakultációs programként, szakköri formában, szakkör formájában ( 
foto, illetve videó szakkör, multimédia stb.), iskolaújság, iskolarádió, 
zárt rendszerű iskolatévé, filmklub 

8. A NAT követelményrendszerének félreérthető tipográfiája miatt különösen 
fontos  

annak a tudatosítása, hogy a mozgóképkultúra nem a vizuális kultúra 
alfejezete, hanem önálló részterület.  

 
 
 
 
a mozgóképkultúra és médiaismeret taneszközeiről és intézményeiről 
 
Az elmúlt  években, a közoktatást segítő intézmények − om, oki, koma, nka, soros-
alapítvány − támogatásával  létrejött a Mozgókép és médiaoktatás közoktatási 
integrációs programja, amelynek keretében elkészültek a tárgy oktatásához  
nélkülözhetetlen alapvető tanterevek és taneszközök, illetve megszerveződtek a tárgy 
bevezetését segítő szakmai szervezetek. (Természetesen a programon kívül is 
születtek taneszközök, ám ezeknek a bemutatására nem vállakozhatunk).. 
 
Tanterv 
 

A mozgókép és médiaoktatás közoktatási integrációs programjának keretében 
készített egységes tanterv pillanatnyilag az egyetlen olyan közzétett tanterv, amelyből 
a tárgy minimális, részletes és kiemelt követelményeinek teljesítésére egyaránt 
felkészítő tanmenet kiolvasható. Lényegében ezt tekintjük a későbbiekben 
következő kerettanterv-javaslat alapjának is. (forrás: Hartai László: Mozgóképkultúra 
és médiaismeret, Tanári kézikönyv, Korona kiadó, 1998) 
 

Az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában található néhány 
olyan tanterv, amely mögött tényleges tanári kompetencia áll (pl. a debreceni Tóth 
Árpád Gimnáziumé, a szombathelyi Művészeti Szakközépiskoláé, a budapesti Szt. 
László Gimnáziumé, az AKG, ill. az ÉKP-s iskolák számára íródott, illetve a 
Városmajori Gimnáziumban kipróbált tantervek) ám ezek a speciális, magas 
óraszámú képzésben alkalmazható tantervek a bevezetéssel küszködő, képzett 
tanárokkal nem rendelkező iskolák számára  nem igazán ajánlhatóak.  



 
Taneszközök 
 
A mozgókép-és média közoktatási integrációs programban kifejlesztett komplex 
oktatócsomag tankönyvet, tanári kézikönyvet, tanároknak és diákoknak szóló 
szöveggyűjteményt, részletes film-és irodalomlistát, módszertani videokazettákat, 
internetes tantárgyi oktatási honlapot és multimédia cd-rom-ot tartalmaz. Főbb elemei 
a következők: 
 
Hartai László-Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret 12-18 évesek számára. 
tankönyv, Korona kiadó, 1998.  
Hartai László: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Tanári kézikönyv. Korona kiadó, 
1998 
Képkorszak, szöveggyűjtemény (szerk: Gelencsér Gábor) Korona Kiadó Bp. 1988.  
Herskó János-Hartai László-Pálos György: Filmnyelvi gyakorlatok, módszertani 
videokazetta  
Inforg Stúdió 
Hartai László-Muhi Klára: Mintaórák videón módszertani videokazetta sorozat, 
Inforg Súdió 
Hirsch Tibor-Hartai László-Bas László: Jancsó Mikós - interaktív multimédia CD-
ROM, Inforg Stúdió 
Kovács András Bálint: Film és elbeszélés (egyetemi jegyzet, Korona kiadó, Bp, 1997. 
Király Jenő: Mágikus mozi (egyetemi jegyzet, Korona kiadó, 1998. 
 
oktatási segédanyagok 
 

A mozgóképkultúra oktatása nem nélkülözheti a vetített anyagot, a műveket, 
amelyeket szerencsés esetben celluloidon (mozi-környezetben), többnyire azonban 
videón lehet elérni. Az ajánlott művek listáját tartalmazza a Tanári kézikönyv. A 
művek többsége az Odeon és a Mokép videokazettáin hozzáférhető, a mozgókép-és 
médiaoktatást segítő ún. Regionális Médiaoktatási Központokból (ld. később) 
kölcsönözhető.  
 
Magyar Mozgókép-és médiaoktatási Egyesület  
 
Megalakult  a terület szakmai, illeteve érdekvédelmi szervezete is, a Magyar 
Mozgókép és médiaoktatási Egyesület. Mind a tanároknak, mind a diáknak  alapvető 
seg\tséget nyújthat az Egyesület szerkesztőbizottsága által szerkesztett  internet 
honlap, a Médianavigátor web-site (www.c3.hu/~mediaokt, amely a későbbiekben 
várhatóan a sulinet honlapjára költözik), ahol az érdeklődő tanár és diák gyakorlatilag 
minden lényeges információt megtalál a mozgókép-és médiaoktatásról.  
 
 
követelmény, illete (vizsga)rendszer 
 

Az idei évben jut el az iskolákhoz az oki-avk (alapvizsgaközpont, Szeged) 
által kiadásra kerülő részletes alapvizsga-követelmény rendszer (kiadja a mozaik 
kiadó), ami világosan tájékoztatja a kollegákat a tantárgyi minimum és a minimum 
feletti követelményekről, a vizsga során alkalmazható és javasolt feladattípusokról, az 
értékelés módjáról.  



Az év során elkészül és akkreditációra benyújtásra kerül a tárgy érettségi 
követelmény-rendszere is −, egyeztetve azokkal a felsőoktatási intézményekkel, 
amelyekre érettségi után filmelmélet, média ill. kommunikáció szakokra lehet 
felvételizni.  

Természetesen a tárgykör ismeretanyagának, fejlesztési és minimális 
követelményeinek korrekt értékeléshez szükséges gyakorlati tapasztalatokat, a 
tényleges viszonyítási alapot csak a terület oktatási praxisának elterjedésétől 
várhatjuk. A jól kodifikált, egzakt mérési módszerek kialakítása ezért lassú 
folyamatnak ígérkezik. 
 
 
Regionális Médiaoktatási Központok (RMK) 
 
 Mivel a közoktatásban a mozgókép és média valóságosan ma még csak 
részlegesen jelent meg (kb. 200 iskolában kezdték meg az oktatást, s mintegy 500 
kollega végezte el a tanár-továbbképzések alapstúdiumait) – továbbá a közoktatás 
intézményrendszerében sem dolgoznak kifejezetten erre a területre felkészített 
szakemberek, alapvetőnek látszott a közoktatás országos intézményrendszerén belül, 
mégis azt némileg tehermentesítve létrehozni az erre a feladatra "szakosodó" 
Regionális Médiaoktatási Központokat. 
 Az RMK egy-egy régióban (többnyire a megyékben, de ma még olykor a 
megyénél nagyobb, máskor kisebb hatósugarú körzetben) azt a szellemi-technikai-
szervezési központot jelenti, amelyen keresztül a régió iskolái, tanárai és diákjai 
valamint lakossága a média és mozgóképoktatás ügyében "megszólíthatóa". A 
Regionális Médiaoktatási Központok minden esetben a Megyei Pedagógiai 
Intézetekhez kapcsolódó, együttműködési megállapodásban szabályozott keretben 
szerveződtek és működnek, többnyire az MPI helyiségeiben, olykor azonban külső 
intézményeknél (Gimnázium, Ifjúsági ház, art-mozi/téka). 

Az RMK muködése ugyanakkor nem korlátozódik csupán a médiaoktatással 
kapcsolatos tevékenységekre. Az RMK a késobbiekben egyúttal az oktatással 
kapcsolatos informatikai (elsősorban multimédiás) kutatás-fejlesztési tevékenység 
regionális központja kell legyen, továbbá a helyi médiával is összekapcsolhatja a 
régió iskoláit.  
 Az RMK elsosorban szakmai munkacsoportot jelent. A munkacsoport szakmai 
vezetője a moderátor, aki a mozgókép és médiaoktatás bevezetésére felkészített 
szaktanácsadó. Az RMK a muködő szakmai munkacsoporton kívül az alábbiak 
meglétét feltételezi: 
– Filmek és videofilmek vetítésére egyaránt alkalmas mozi 
– regionális szakkönyv és videotár telepítése és működtetése 
– oktatás −, elsősorban tanár-továbbképzési kurzusok megszervezése és lebonyolítása  
– kreatív média és multimédia-munkára alkalmas stúdió  telepítése 

1996 végétől folyamatosan szerveződnek az országban a Regionális 
Médiaoktatási Központok. 
 
a működő Regionális Médiaoktatási Központok listája (1999 június) 
 
•Nógrád megye: Salgótarján – Madách I. Gimnázium,  

moderátor: Kele-Szabó Ágnes, az MPI vizuális kultúra-mozgókép szaktanácsadója 
•Heves megye: Eger – MPI,  

moderátor: Tóth Tibor tanár, szervező: Farkas Péterné az MPI munkatársa 



•Borsod-A.Z. megye: Miskolc – MPI, moderátorok: Kolostori Gábor MPI-mozgókép  
szaktanácsadó, Kurián Kornélia tanár, art-mozi művészeti vezető 

•Hajdu-Bihar megye: Debrecen – MPI, moderátorok: Papp Zsolt mozgókép szaktanácsadó;  
Bényei Judit, Gesztelyi Juli, KLTE Köd, Bényei Judit, KLTE, Phd hallgató 

•Csongrád megye I.: Csongrád – Batsányi J. Gimnázium,  
moderátor: Dr. Fábiánné Szenczi Ibolya tantervi szakértő, tanár 

•Csongrád megye II.: Szeged – MPI/Ped.Szolgáltató,  
moderátor: Kopasz Fabiola mb. egyetemi oktató 

•Bács-Kiskun megye:I: Kecskemét – MPI,  
moderátor:Csörszné Zelenák Katalin, MPI 

•Bács-Kiskun megye II. Baja – Ifjusági Ház,  
moderátor: Gömzsik Anikó ig.helyettes  

•Baranya megyei Pécs – MPI,  
moderátor: Gyenes Zsolt tanár és Gál György, MPI 

•Zala megye:Zalaegerszeg – MPI,  
moderátor: Bedő Zsuzsa könyvtáros, MPI 

•Vas megye: Szombathely – MPI,  
moderátor: Vágvölgyi András tanár 

•Veszprém megye: Veszprém – MPI,  
moderátor: Horváthy György 

•Fejér megye Székesfehérvár – MPI,  
moderátor Hegedüs Herta tanár 

•Komárom-Esztergom megye: Tatabánya – MPI,  
moderátor: Pápai Ferenc mozgókép szaktanácsadó és Jenei Gabriella tanár  

•Pest megye: Vác – Madách I. Muvelodési Központ,  
moderátor: Kozák Zsuzsa tanár 

•Tolna megye: Paks, Energetikai Szakközépiskola,  
moderátor Patai Péter, tanár 

•Budapest I. – Városmajori Gimnázium,  
moderátor: Szűcs Tibor tanár, Gremsperger József  

•Budapest II. – FPI ,  
moderátor: Kozák Zsuzsa, Debreczeni László, Tari Ágnes tanár 

•Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Nyíregyháza − MPI,  
moderátor: Dr. Karády Zsolt, főiskolai tanár 

•Szolnok megye: Szolnok − MPI.  
moderátor Paróczai Norbert, tanár 

  
A bázisiskolák 
 
A 99-2000. tanévben indul a mozgókép-projekt országos bázisiskola programja, 26 
iskola (általános és középiskolák) részvételével. A tanárok a megtartott mozgókép-és 
médiaórákról  oktatási naplót vezetnek, a tapasztalatokat az érintett moderátor 
szervezésében az év során négy alkalommal nyilvános konzultációkon vitatják meg. 
Ilyen módon 2000 júniusáig 52 olyan találkozót szervezünk gyakorló 
médiapedagógusok részvételével, amely a médiaoktatás gyakorlati problémáit konkrét 
órai tapasztalatok elemzésével árnyalja. A program dokumentációjának 
legtanuságosabb elemeit (óratervek, oktatási napló-részletek) a Médianavigátor web-
sit szerkesztősége folyamatosan közzéteszi. 
 
  
felsőoktatási intézmények 
 



A felsőoktatásban fellelhető nagyszámú média szakon főként az újságírásra − 
a nyomtatott és az elektronikus sajtó számára, ill. a médiamenedzseri, vagyis 
gazdasági és PR-munkára − képeznek szakembereket.  

A közoktatás számára különös érdeklődésre tarthatnak számot azok a 
felsőfokú intézmények, amelyek mozgókép-és médiatanárokat, ill. hagyományos 
szakpárosításokkal ill. posztgraduális formában a film és médiatudományokban 
jártasságot szerző szakembereket képzik. 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Filmelmélet és pedagógia szak ill. tanártovábbképző-szak 
Szinház-és Filmművészeti Főiskola  
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger 
Kodolányi Gyula Tanárképző Főiskola, Székesfehérvár 
Vitéz János Tanítóképző Főiskola, Esztergom 
 
irodalomjegyzék 
 
A mozgókép-és médiaoktatáshoz az alábbi könyveket ajánljuk elsősorban (a bővített 
szakirodalomlista a Médianavigátor honlapon ill. a Tanári kézikönyvben található 
meg):   

 
E. Aronson-A.R. Pratkanis: A rábeszélõgép  (AbOvo, 1992) 
Balázs Béla: A látható ember  � A film szelleme   (Gondolat, 1984) 
Roland Barthes: Világoskamra    (Európa, 1985) 
Andre Bazin: Mi a film?      (Századvég, 1995) 
Bíró Yvette: A hetedik művészet     (Századvég, 1994) 
David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben    (Magyar Filmintézet, 1996) 
Knut Hickeither: Film és televízióelemzés   Kronika Nova, Budapest, 
1998) 
Jean Mitry: A film esztétikája és pszichológiája I-II. (Magyar Filmintézet, 1976) 
Szilágyi Gábor: A film fogalma     (Magyar Filmintézet, 1995) 
Anita Werner: A tévé-kor gyermekei   (Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1998) 
Tim  O’Sullivan-Brian Dutton-Philip Rayner: Média  (Korona kiadó, megj.: 2000) 
Média-és filmelméleti szöveggyüjtemény   (Korona kiadó, megj.: 2000)  
 
 

 
 
 
 
 
tanácsadás, a mozgókép-és médiaprogram elérési pontjai 

 
 
Országos Közoktatási Intézet, mozgókép-projekt: Jakab György, Hartai László  
Magyar Mozgókép-és médiaoktatási Egyesület: 1016 Krisztina krt. 87-89; e-mail címek: 
hlacko@elender.hu 
Médianavigátor web-site referens: Debreczeni László debolaci@mail.matav.hu  
bázisiskola program referens, moderátor-összekötő: Gesztelyi Júlia  ethypir@mail.matav.hu 
nemzetközi referens: Bényei Judit benyeij@mail.matav.hu 

 


