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TANÁRSZEMMEL:  MODULTÁRGYAK, TANTÁRGYI MODULOK 
  

(ÚTMUTATÓ A MODULTÁRGYAKAT TANÍTÓ KOLLEGÁK1  SZÁMÁRA) 
 

 
 
Bevezetés 
 

“A kerettanterv fontos szerepe, hogy megerősítse és általánossá tegye a NAT-ban, valamint az iskolák 
pedagógiai programjaiban és helyi tanterveikben megjelenő korszerű pedagógiai törekvéseket – olvasható a 
kerettantervi szabályozás funkcióiról írott minisztériumi szakanyagban. Alapvető a korszerű, valóságos 
modernizáció irányába mutató ismeretkörök beemelése az elavultak helyére, a készség és képesség jellegű 
követelmények előtérbe állítása.”  

Ahogyan a ma társadalmában élők számára néhány év alatt nélkülözhetetlenné vált az informatikai 
tájékozottság és ennek következtében az iskola világa sem tétovázhatott sokáig az e kihívásra adható érvényes 
válasszal, úgy kerülhetnek hátrányos helyzetbe gyerekeink a társadalmi és gazdasági vagy éppen a mozgóképpel 
kapcsolatos vagy a médiaismeretek  hiányában. S nem csupán ismeretekről van szó, hanem a személyes érintkezés, 
az együttműködés, a közvetlen és közvetett kommunikációs képességek fejlesztéséről − a versenytársadalom, a jelen 
közegében. Olyan képességek fejlesztéséről, amelyek a génmanipuláció, a kulturális másság vagy a 
munkanélküliség súlyos problémáinak megfogalmazására is képessé teszi a fiatalokat, olyan képességek 
fejlesztéséről, amelyek az együttérzésre, a közjó tiszteletére vagy a türelmesség értékeinek elfogadását erősíti és 
gyakorloltatja, miközben valóságos helyzetekben élhetik át a gyerekek, hogy a személyiség érdekérvényesítése nem 
azonos az önzés és az erőszak kultuszával. A korszerű iskola – nem feledve a nagy kultúrális példák, alkotások 
megvilágosító hatását – olyan műveltéségterületek és pedagógiai módszerek alkalmazásával él, amelyeknek direkt 
kapcsolata van a mával, az iskolán kívüli környezettel. Szerepjátékkal, kreatív gyakorlati feladatokkal, 
projektmunkával, kiscsoportos alkotómunkával, önálló kutatással, interjúkészítéssel segíti a tanulók 
személyiségfejlődést. Mára “iskolaéretté” váltak azok a műveltségterületek, tematikák és módszerek, amelyekkel a 
Társadalmi és gazdasági ismeretek/etika, a Mozgóképkultúra és Médiaismeret, a Hon és népismeret/ 
hagyományismeret ill. a Tánc és dráma hozzá tud járulni ahhoz, hogy az iskola sikeresebben megfeleljen összetett 
társadalmi feladatának.   

Másfelől ezek a stúdiumok – abban a formában legalábbis, ahogyan a kerettantervben megjelennek –, az 
oktatásügy szereplőinek a többsége számára ma még kevéssé ismertek. Tényleges beépülésük a rendszeres és 
kötelező iskolai oktatásba nem csupán a rendeletalkotó és a jószándék dolga, hanem a fenntartó, az iskola és a 
tanár együttműködésének olyan új szelete, amely számos előre látható (s még több előre nem pontosan látható) 
meglepetéssel szolgál. Mivel a holnap iskolája nem kis mértékben éppen ezektől a ma még igen kis óraszámban (a 
kötelező terhelés 5%-a) megjelenő, de szerepét tekintve annál fontosabb stúdiumoktól, a modultárgyaktól vagy 
tantárgyi moduloktól függ, a kerettantervi szabályozás újszerű eszközökkel él. A hagyományos tantárgyakhoz 
hasonlóan az ilyen műveltségterületek esetében is előírja a minimálisan kötelező órakeretet, a tartalmi és fejlesztési 
követelményeket, ám az iskola szabad kezet kap abban, hogy helyi tantervébe önálló tantárgyként vagy valamelyik 
tantárggyal összevontan építi be őket. Az utóbbi esetben az adott tantárgyak óraszáma megemelkedik azzal az 
időkerettel, amelyet a kerettanterv a modultárgy oktatására kötelezően előír.  
 Vajon ki fogja a modultárgyakat tanítani, kell-e és miféle új forrást biztosítani ezekre az új területekre, 
milyen szervezési, foglakoztatási, ellenőrzési problémákat vet fel a modultárgyak bevezetése,  kik és milyen 
formában tudnak mintával és tapasztalatokkal szolgálni mindezzel kapcsolatban? Ez a rövid Útmutató minden 
modultárgyra vonatkozóan ezekre a kérdésekre kíván gyakorlati szempontokkal, megoldási javaslatokkal, 
információkkal szolgálni. 
 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 
  
I.  
 
Beköszöntő leendő mozgókép és médiatanároknak 
 

                                                             
1 Ez a füzet elsősorban azoknak a kollegáknak szól, akik tanárként közvetlenül érdekeltek, vagy hamarosan érdekeltek lesznek a 
modultárgyak, új tantárgyi modulok oktatásában. Az Útmutató tartalmazza a modultantárgyakra vonatkozó általános 
tudnivalókat és általános problémákat (Bevezetés), majd külön fejezetben minden modul megfogalmazza sajátos helyzetét, a 
modultárgy oktatási célját és feladatát, a kerettantervi anyag kibontását,  értelmezését, néhány jellemző módszertani példát, a 
modultárgy bevezetésével kapcsolatos gyakorlati szempontokat, azokat az információs pontokat és módokat, ahonan a kollegák 
további felvilágosítást kaphatnak.  
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Kétségekkel és némi derülátással vegyes izgalomra elég okunk van most, amikor évtizedes vajúdás és 
készülődés után a film és médiaoktatás teljes jogú résztvevőként megjelenhet a magyar közoktatás rendszerében. 
Ameddig a médiatizált kommunikáció kultúra-formáló jelentőségét ma már kevesen vitatják, annak iskolai 
oktatásával, vagy inkább  oktathatóságával kapcsolatban természetes bizonytalanság érezhető. A tanár és a diák 
számára egyaránt alapvető  "mit oktassunk - hogyan oktassuk - milyen követelményeket fogalmazzunk meg"  
kérdésekre akkor sem volna könnyű optimális válaszokkal szolgálni, ha akár csak egy pillanatra is eltekinthetnénk 
attól a befogadó közegtől − a létező magyar iskola adottságaitól −, amelyben a mozgókép és médiaoktatás 
valamilyen tényleges órakeretben, az elmúlt évtizedek szakirányú felsőoktatási hátterének hiányában érthető 
okokból bizonytalan tanári felkészültségre alapozva, rövidesen mégis megjelenik. 
 Az Útmutató mozgóképre, médiára vonatkozó fejezetében néhány, a tárgy bevezetésével kapcsolatos 
szempont közös végiggondolásra kérjük Önöket, továbbá munkájuk megkönnyítését remélve, tájékozódásra 
alkalmas információkat szeretnénk eljuttatni Önökhöz, leendő mozgókép és médiatanárokhoz.  
 
Miért tanítsunk mozgóképkultúrát és médiaismeretet az iskolában? 
 

Mindennapi tapasztalataink és a különböző felmérések is azt mutatják, hogy diákjaink életében egyre 
nagyobb szerepet töltenek be a különböző médiumok: életvezetési és gondolkodási mintákat, sajátos nyelvi kultúrát 
közvetítenek, öltözködési, étkezési, vásárlási divatokat indítanak, hősöket, eszményeket, életcélokat indukálnak és a 
sort még hosszan lehetne folytatni. A médiaszociológusok, esztéták és filozófusok évtizedek óta kutatják és 
értelmezik azt a folyamatot, ahogyan a tömegkommunikációs rendszerek terjedése befolyásolja a gondolkodást és 
átalakítja a társadalmi érintkezés bevett formáit. 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 ismernünk a 
tömegkommunikáció természetét és működési módját. Tudásunk minőségén múlik, hogy az új kommunikációs 
eljárások a korlátlan ismeretszerzés és kapcsolatteremtés feltételeit teremtik meg, vagy éppen ellenkezőleg a 
kiszolgáltatottságét, és az elszigetelődését. A Mozgóképkultúra és médiaismeret iskolai oktatásának éppen az a célja, 
hogy a tanulók minél tudatosabban és kritikusabban használják a hagyományos és az új médiumokat. Azért kerül 
tehát beveztésre ez az új modultantárgy, mert:  

 
• A média egyre inkább a társadalmi normák, értékek, minták közvetítőjévé válik. A diákok sok esetben 

többet ülnek a képernyők előtt, mint családtagjaikkal beszélgetve vagy az iskolapadban, viselkedési és 
gondolkodási mintáikat a személyes élmények helyett sokszor a "villanypásztorként" használt médiából 
merítik. 

• Az audiovizuális információrobbanás részben meg is bénítja életünket, ha nem tanulunk meg szelektálni. 
Vég nélkül ott ülünk a televízió és az Internet előtt, s nem merünk elmozdulni, nem merjük kikapcsolni a 
készüléket, mert lehet, hogy a következő információ nagyon fontos lesz számunkra. 

• 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 médiaszövegek erősen befolyásolják a közönséget, részint mert máshogy jelenítik meg a valóságot, mint 
ahogy azt a befogadó személyesen megtapasztalja, részint mert gyakran manipulálhatja, más szóval 
tudatosan (meghatározható „rejtett érték-és érdekrendszer" alapján) formálni kívánja a közvéleményt  − 
gondoljunk csak a politikai kampányokra, vagy a fogyasztásra ösztönző reklámkampányokra. Az autonóm 
módon dönteni tudó állampolgár képzésének tehát nélkülözhetetlen eszköze a médiaoktatás. 

• A társadalmi-politika egyenlőtlenségek az információhoz jutás egyenlőtlenségét is jelentik.  Amit például a 
világban történő eseményekről tudunk, annak túlnyomó többsége néhány hírügynökségi multi, hírtelevízió 
(ld. CNN) „szűrőjén” keresztül érkezik el hozzánk. A magánember felől nézve pedig mindez úgy jelenik 
meg, hogy aki nem képes a korszerű elektronikus eszközöket megvásárolni, vagy aki nem tanulja meg az 
„világháló” kezelését, az a versenytársadalomban szükségképpen hátrányos helyzetbe kerülhet. A 
médiaoktatás tehát a demokratizálás, az esélyegyenlőség erősítésének is az eszköze. 

• A médiatizált kommunikáció által is egyre inkább homogenizálódó világában, a „globális faluban” − ahol 
ugyanazokat a filmeket nézik, ugyanolyan ételeket fogyasztják a diákok − egyre sürgetőbb a nemzeti 
identitás, a magyar nyelven beszélő művek „protekcionista” védelme. Vagyis a médiát és a mozgóképet a 
magyar kultúra védelmében is oktatnunk kell. 

• A befogadó az "égi csatornákon, vagy a Hálózaton" érkező üzenetekkel fokozatosan hasonló viszonyba 
kerülhet, mint a vallásos emberek a felsőbbrendű lényekkel, vagyis a média „transzcendens” hatalma miatt. 
Ez azt jelenti, hogy a személyiség autonómiájának védelmében tudatosítani kell a média világának 
“mágikus” természetét, hogy az „égi csatornák” üzenetei ne váljanak kábítószerré, valláspótlékká.  
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• Az audiovizuális információ szerepe egyre nő az oktatásában. Közismert tény, hogy a dokumentumként 
kezelt kép, képsor, film oktatására (olvasására, értelmezésére) sem a tanárok, sem a diákok nincsenek 
felkészítve, holott jelenkori ismereteink, forrásaink túlnyomó része ma már audiovizuális jellegű. 

• Számos felsőfokú képzés indult el az utóbbi időben, amelyek részben a film és médiaelmélet ill. a 
tömegkommunikáció, részben a mozgókép-és médiaoktatás számára képeznek szakembereket. Az iskolák 
számára fontos feladat és lehetőség, hogy ezen felsőfokú intézmények felvételijére felkészítsék diákjaikat. 

• Sok helyen van már igény iskolaújságra, iskolarádióra, iskolai  zártláncú televízióra, vagyis a 
közoktatásban működő médiumok használatára, amely a legjobb tanulási módja a részvételi 
demokráciának, a nyilvánosság kezelésének. Egyre több olyan szakma, foglalkozás képződik 
(tévétársaságok, rádióállomások, Internet-szolgáltatók, PR-irodák), amelyek munkatársaiktól szükségképpen 
igénylik a tömegkommunikációs ismereteket.  

 
 
 
II. 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret” a kerettantervben 
 
1. Kulcskérdések 
 
 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 jelölhető ki. A különféle mozgóképi szövegek értelmezéséhez 
szükséges történeti, nyelvi, művelődéstörténeti ismeretek, ill. a mediatizált kommunikáció természetrajzának elemi 
ismerete egyaránt része a tárgy tananyagának. A médiaoktatás a nemzetközi gyakorlatban többnyire a következő 
tematikai rendszert jelenti és az alábbi kulcskérdésekre épít: 
 
KI fogalmazza meg a közlést (a médiaszöveget), és miért?     → médiaINTÉZMÉNYEK 
HOGYAN JÖTT LÉTRE az adott médiaszöveg?       → médiaTECHNOLÓGIÁK 
HOGYAN állapíthatjuk meg a médiaSZÖVEGEK JELENTÉSÉT?  → médiaNYELV 
MIFÉLE SZÖVEGTÍPUSRÓL van szó?        → médiaszövegek RENDSZEREZÉSE  
KI a médiaszöveg BEFOGADÓJA, és milyen a befogadás módja?      → médiaKÖZÖNSÉG 
hogyan JELENÍTI meg az adott szöveg a TAPASZTALATI VALÓSÁGOT? → médiaREPREZENTÁCIÓ 
 
 A kerettantervben megjelő mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai tárgy, elsősorban a mozgóképi 
szövegértés képességének fejlesztését és az audiovizuális  média társadalmi szerepének, működési módjának 
tisztázását szolgálja. Ehhez azonban alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottságra, a naív 
fogyasztói szemlélet bizonyos fokú átértékelésére van szükség. 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 médiaSZÖVEGEK JELENTÉSÉT?  → médiaNYELV 
HOGYAN TÁJÉKOZÓDHATUNK az egyes médiaszövegek között?      → médiaszövegek RENDSZEREZÉSE 
milyen SZEREPET TÖLT BE A MÉDIA a társadalomban?        → médiaINTÉZMÉNYEK  
             médiaKÖZÖNSÉG   
              médiaREPREZENTÁCIÓ 
hogyan jellmezhetőek a legnézettebb médiaszövegek?  → TELEVÍZIÓS MŰSORTÍPUSOK 
 
 Az eltérés lényege abban ragadható meg, hogy a médiaoktatás nemzetközi gyakorlatában domináns 
angolszász modell a nyolcvanas évek közepe óta az újságtól a televízión át a zenei CD kiadásig minden médiumot 
egységes tipológiával és súllyal kezelt, s így részint éppen nyelvileg összetettebb, a históriai és a művészi kifejezési 
mód tekintetében legnagyobb hatású médiumról, a filmről volt kevés mondanivalója, részint (az írásos, zenei, 
szöveges és mozgóképi médiumok inkoherenciája miatt) a nyelvi alapozás formálissá vált. A magyar modell 
tematikája döntően az audiovizuális médiumokra, a filmre, a televízióra szorítkozik, így a hangsúlyos formanyelvi 
alapozásra építve biztonságosabb a mozgóképi szövegértés képességének fejlesztése. (Megjegyezzük, hogy az 
elmúlt évtized közvetlen iskolai tapasztalatainak alapján vezető brit médiaoktatási szakemberek az angol 
médiaoktatás hasonló pályára állítását tervezik.) 
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2. A tanterv szerkezete 
 

A tanterv négy tematikai csomópont köré épül, amelyben megfogalmazható és részben megválaszolhatóvá  
válik az audiovizuális kommunikáció néhány alapkérdése: 

 
a/  mozgóképnyelv 

Ez az a tematikai keret, amelynek feldolgozása során biztosítható, hogy a tanulók a megismerjék a 
mozgóképi szövegek ábrázolási-kifejezési módjának fontosabb jellegzetességeit (az ehhez feltétlenül 
szükséges történeti összefüggésben). A formanyelvi tájékozottság − a mozgóképi „írás-olvasás” 
képességének a fejlesztése − az alap, amely az egyes szövegtípusok értelmezéséhez nélkülözhetetlen, 
amely szükséges a filmórák, médiaórák eredményességéhez.  

 
b/  a mozgóképi szövegek rendszerezése 

 
A mozgóképi szövegek rendszerezése olyan szempontokat kínál e sokféle – lényegi ábrázolási eszközeit 
tekintve azonos, megjelenési módját, szemléletét tekintve azonban végtelenül sokszínű szövegtípus (film, 
televíziós műsor, video, komputerjáték, web) – megkülönböztetésére, amelynek a segítségével e szövegek 
képződése, szemlélete, értelmezése, funkciója felismerhetőbbé válik. Jó példa erre a művek szerzői ill. a 
műfaji karakterének, a filmtörténet meghatározó stílusirányzatainak elkülönítése. Ide tartozik néhány 
domináns televíziós műsortípus tanulmányozása, amely a tananyagszerkezetben kiemelve is megjelenik.  
 

c/  jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok  
 
A szappanopera (teleregény), a show,  reklám és hírműsorok – nézettségük okán – ma olyan meghatározó 
szövegtípusai a mozgóképes univerzumnak, melyeket különös figyelemmel kell a mozgóképes órákon 
tanulmányoznunk. A televíziós műsorok  sokasága a tömegkommunikáció működésének lényegét 
példázza: azokat az esztétikai tartományon kívül eső mozgatókat (politikai és gazdasági erőviszonyok, 
szórakoztatás, kondícionálás-manipuláció, stb) amelyek oly erősen hatnak a műsorok megjelenésére és így 
a nézőkre. Mivel a televíziós közlésmódból addóan ezek a szövegek a „megrendelő” elvárásait hordozzák, 
értelmezésükhöz a formanyelvi ismereteken túl a média, a tömegkommunikáció működésének elemi 
ismerete szükséges. Ezért a tanterv további kulcskérdése a média társadalmi szerepének tanulmányozása.  
 

d/        a média társadalmi szerepe 
 
Ebben a tematikai keretben kerülhet sor a modern tömegtársadalmak politikai és gazdasági  működését, 
nyilvánosságát és információs kultúráját jellemző tömegmédiumokkal kapcsolatos néhány alapvető 
jelenség megbeszélésére. A média intézményeit szabályozó gazdasági, jogi és etikai kereteken túl 
meghatározó a közönség, vagyis a befogadó szerepének tanulmányozása, és a reprezentáció problémájának 
felvetése,  amely arra figyelmeztet, hogy a körülöttünk lévő világ a médiában másként mutatkozik, mint 
ahogyan azt a saját tapasztalataink mutatják. Vajon hogyan, s vajon miért e más-képp? 

 
3.      Néhány meghatározó tantervi téma kibontása 
 

a/  a mozgókép előzményei 
 

Mivel a valósághű megörökítés és a mozgás reprodukciója nagyon régi vágya az embernek, s 
mivel a technikai képek megjelenésének igen fontos művelődéstörténeti előzményei vannak, 
fontos tantervi prológusról van szó, amelyhez az emlékezés és az átélés, ill. a megörökítés és a 
történetek elbeszélésének formái adják a vezérfonalat  

 
b/ a mozgókép alaptulajdonságai ( a mozgókép kettős természete, a folyamatos tér és idő  
    újraszerkesztése) 

 
A technikai képnek mint a mozgóképi közlés "anyagának" egyik legfontosabb 

tulajdonsága, hogy a mozgókép egyidejűleg reprodukció és ábrázolat. Ez a nagyon is 
"nyugtalanító" jellegzetesség a valósághoz való rendkívüli, a kommunikáció ill. a művészi 
ábrázolások történetben teljességgel ismeretlen és szokatlan közelségéből következik. A 
mozgókép esetében  mindannak ami rögzítésre kerül (az animáció kivételével) a valóságban is 
végbe kellett mennie, meg kellett történnie. Ugyanakkor a nézők elé kerülő szöveg mégis olyan 
jelentések sokaságával "itatódik át", amelyek részben vagy szinte teljesen elszakadnak a képen 
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látható történések magábanvaló értelmétől. A technikai reprodukció és az ábrázolás 
szétszálazhatatlan dualitása ily módon a mozgóképi közlés alaptulajdonsága 

A  mozgóképi szövegek megszerkesztésének tényleges módja a folyamatos téridő 
felbontása és újraszerkesztése, a beállításokban és a jelenetekben konkretizálódó kompozíció. 
Mivel minden élményreprezentáció azáltal nyer valamiféle szerkezetet, hogy az interpretátor a 
megfigyelt (átélt) élményelemek egy részét törli, míg más élménymorzsákat felidéz, majd az 
előadás során azokat időben és térben elrendezi, megkomponálja, ezt az általános modellt 
alkalmazhatjuk a technikai képek útján megvalósuló közlésre is.  
 

c/  A mozgóképi elbeszélés 
 

A téma középpontjában annak a felismerése áll, hogy a történetmesélés jellegzetes  sémái 
a mozgókép esetében is stabilizálódtak, hogy a néző személyes tapasztalatában bejáratódott mesei 
"képletetek" alapján fogalmazza meg feltevéseit az események kimenetelére vonatkozóan. Az 
"elbeszélő" pozíciójának felderítésével, az események oksági és időbeli kapcsolatának 
kiderítésével, az expozíció és a lezárás felismerésével az egyes szövegek, műalkotások 
értelmezése válik könnyebbé, s az elemzésben segít a történet és a cselekmény, ill. a stílus és az 
elbeszélés fogalmának elhatárolása. 
 

d/   A mozgóképi szövegek rendszerezésének alapjai 
  

A tanterv két szálon, párhuzamosan építkezik: az egyik vezérfonál a technikai képek 
útján megvalósuló közlés jellemzőit, a szerkezeti és stiláris formaképző eszközöket tárgyalja, míg 
a másik a technikai képek rendszerezésére irányul. A mozgóképnek nincs egységes rendszertana, 
de van néhány olyan szempont, amely már ebben az életkorban, a szövegek viszonylag szűk 
spektrumú ismeretére alapozva is alkalmas a művek rokon halmazainak a felismerésére. Ilyen a 
valóság ábrázolásához való viszony (dokumentum, fikció), a művek és műsorok tematikus és 
ábrázolási rokonsága (műfajok), a megjelenés eltérő közege (mozi, képernyő), vagy az eltérő 
hordozó (celluloid, elektromagnetikus szalag, diszk) szerinti elhatárolás. Később, a gimnáziumban 
mindez kiegészül az alkotói szándék és a nézői elvárás szerinti rendszerezéssel, amely a szerzői 
film ill. a tömegfilm jellegzetes szemléletének különbözőségét teszi kézzelfoghatóvá, illetve 
elvezet néhány fontos filmműfaj és a szerzői film legfontosabb stíluskorszakainak a tárgyalásához.  

 
e/  A mediatizált közlésmód néhány jellemző tulajdonságai    
 

 A üzenet (lényege) a közvetítő közeg maga – állapította meg annak idején Marshall 
MacLuhan –, egy-egy új médium megjelenésének hatása nagyobb a civilizációra mint bármely, az 
adott médiumon át közvetített tartalom. Ez a provokatív szövegezés óriási vitákat indukált a 
hatvanas években, de ráirányította a figyelmet a média intézményrendszerére, az egyes médiumok 
közlésmódjára, a sokszorosítási technológiák fejlődésére, az első nyomdagépektől kezdve az 
eredetitől megkülönböztethetetlen és korlátlan példányszámban terjeszthető digitális másolatokig. 
S mivel a közönség a médiaipar termékeinek a vevője, de egyben a médiaipar áruja, melyet 
megrendelőjének, a reklámiparnak kínál fel, a közönség fogyasztási szokásainak vizsgálata a 
versenytársadalmakban azonnal visszahat a médiaszövegek képződésére, a média működésmódját 
kutatók figyelme hamarosan az intézményrendszerről a befogadóra, a közönség vizsgálatára 
terelődött.  

A piaci társadalmakban a média alapelve mindig a nézőszám maximalizálása, s ennek 
érdekében kialakult a közönség befolyásolásának néhány bevált – viszonylag egyszerűen 
tettenérhető “szoktatási” módja, mint a csatorna (márka) képzetének és a stabil műsorrendnek 
(rovatszerkezetnek) a kialakítása. ill. a sorozatelvhez való alkalmakodás, amely minden szöveget 
visszatérő, ismétlődő megjelenésre formáz. A szoktatás rejtettebb formája a tematizáció, vagyis 
annak a beidegezése, ahogy a média a világ dolgaiból rendre ugyanazokat a karakterű témákat 
ragadja ki és fogalmazza meg, nyílt formája a valamely témacsoportra szakosodott médium, amely 
egy-egy fogyasztói kört, körülhatárolható érdeklődésű piacot céloz meg (sport, divat, természet). 

A műsoridővel és a műsorrenddel kapcsolatos személyes tapasztalatok alapján (melyeket 
a diákok családjának, ismerősi körének tényleges nézői szokásait megfigyeltetve lehet 
tudatosítani), a tanulókkal felismertethetőek azok a legerősebb érdekeltségek, amelyek mozgatják 
a médiaipart. Kiemelten fontos a hírműsorok és a reklámok szerepének, mértékének és 
dominanciájának felismertetése a műsorrendben. 
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e/  A valóság médiareprezentációja 
 

Az audiovizuális média másképpen mutatja, máshogy reprezentálja a befogadónak a 
világot, mint ahogyan az a közönség tapasztalatainkból következne. Mivel azonban a képernyő – 
metaforikusan szólva – nem kikapcsolható, s afféle villogó tapétaként vonzza a tekintetet, részévé 
válva a környezetnek −, könnyen a valósággal azonosítjuk a megállíthatatlan képáradatot. Ez a 
preformált, másodlagos-valóság pedig ítéleteket, sőt szívósan beépülő előítéleteket alakíthat ki. 
Különösen fontos tehát annak tényszerű bemutatása, hogy az életkorokat, társadalmi helyzetet, 
nemeket, rasszokat, kisebbségeket, foglakozási csoportokat milyen mértékben és milyen módon 
reprezentálja a média, elsősorban a televízió. Gyakran csak ezen a módon értelmezhető az egyes 
média-intézmények rejtett befolyásolási technikája, ez az a szint, ahol tettenérhető a nézők 
személyiségformálásának latens technológiája.   

 
f/   A reklám, a hírműsor 
 

A társadalmi nyilvánosság új korszakában az egész társadalmat mélyen érinti a 
mindenkori hatalmi elit és a tömegkommunikációs médiumok (főként a televízió és az Internet) 
viszonya, az ellenőrzés és szabályozás, a beavatkozás és a gazdasági függőség - függetlenség 
kérdése.  

A reklám a piaci társadalmakban, a tömegdemokráciákban egyaránt hordozza a választás 
lehetőségét és a választás kényszerét. A reklám a  kereskedelem előretolt hadállása, működését 
szigorú szabályok és etikai normák keretezik. A reklámok tanulmányozása során a 
reklámszövegek hatásmechanizmusának felfedezése a feladat, a reklámban tettenérhető 
képzettársítás, a stabilizálódott sémák és az eredeti megoldások felismerése, a célcsoport 
meghatározása, a reklámüzenet értelmezése.   

A techno-telemédiumok, az információs társadalom korában az emberek tájékozódása a 
világ dolgairól döntően a médiumokból táplálkozik. Ezért alapvető, hogy miért és milyen 
médiumban lesz valamilyen eseményből hír, milyen kiválasztás és megformálás gyúr egy 
történésből híranyagot. Fontos, hogy a tanulók felismerhessék és el is különítsék a hírműsorok 
mozgóképi jellegéből adódó és ezért szükségképpen meghamisított valóságreprezentációt a 
manipuláció alapvető megjelenési formáitól (hír és vélemény összekeverése, képi és narratív 
megoldások, stb).  

 
 g/  A látvány mozgóképi megszervezésének alapjai 
 

A kamera elé kerülő jelenetek képi megfogalmazását célzó tanulmányok során főként a 
szereplők, az elbeszélő és a kamera dinamikusan változó viszonyának alakulását kell a diákoknak 
tanulmányozni, hiszen mindenekelőtt a szereplők közötti kapcsolatokat  kell pontosan ismerni 
ahhoz, hogy bármilyen döntés szülessen egy jelenet képi feldolgozásával kapcsolatban. Az 
előzmények, a környezet és a szereplők viszonyrendszere egyaránt hat arra, ahogyan az alkotó egy 
adott helyzetet képsorrá szervez, ahogyan a montázs segítségével az időt és a teret tagolja. A 
nézőőpont és a képkivágás megválasztása csupán e folyamat utolsó, önmagában értelmezhetetlen 
lépése.  

 
h/   Magas és tömegkultúra, archetípus, műfajiság 
 

Mivel a modern tömegkultúra, a nagyipari módon szervezett kultúragyártó ágazat ma 
emberek százmilliói számára termel  meséket, érzéki képeket és csábító hangzásvilágot, amelynek 
a termékei a hálózatba kapcsolódó számítógépek és a műholdak hatósugarának függvényében 
szinte bárhová eljuttathatóak, a mozgókép és médiaoktatásnak alapvető feladata, hogy 
foglalkozzék a kultúrahasadás jelenségével, a tömegkultúra létrejöttének s dominanciájának az 
okaival. A tömegkultúrát többnyire a magas, vagy artisztikus kultúra produktumaihoz képest, 
annak ellenében határozzák meg. A magas kultúráról mint a felfedezés, a világ autentikus 
megismerésének, az önmagunkra ismerés gyakran fájdalmas katarzisának a forrásáról szokás 
beszélni, amely egyben az esztétikum tartománya is, ezzel szemben a tömegkultúra lenne a 
szórakoztatás, az érzéki öröm, a könnyű élvezet, s egyben a lekiismeretlen üzletiesség világa. Ez a 
széles körben elterjedt szemlélet azonban sem a tömegkultúrában születő művek értelmezéséhez 
nem visz közelebb, sem a tömegkultúra  eredetét, s annak erejét nem magyarázza. A filmekben, 
televíziós műsorokban megmutatkozó olyan archetípikus képek, figurák és helyzetek, mint pl. a 
tenger, a kalandvágyó férfi és az otthonteremtésre csábító nő vagy a vámpír és a vamp, a fiát 
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felnőni nem engedő anya vagy a kicsi és gyenge harca a nagy és erőssel, az emberiség ősi, 
megoldhatatlan − mert minden korban és minden kultúrában kísértő − helyzeteit, félemeit 
hordozzák. Az ilyesféle archetípikus alaphelyzetekre válaszoló, végtelennek tűnő műfaji sorozatok 
egyes darabjai önmagukban alig, csak a műfajok egészében értelmezhetőek, csak a szériákban 
lelhető fel a magyarázat a megújuló és önmagában az agresszív piaci termeléssel alig indokolható 
sikerre.     

A tömegkultúra eredményeiről és eseményeiről az iskolai oktatás általában nem vett 
tudomást, ahogyan a diákok napi kultúrális táplálékáról sem. Ez a személet az értékközvetítés 
jegyében mereven kitért a giccs, a lektűr, a pop, a melodráma, a románc, az erőszak vagy a 
horrorművek tanórai feldolgozása elől. Attól elekintve, hogy a digitális ill. hálózati kommunikáció 
végképp lehetetlenné teszi az elzárkózást, sejthetőleg éppen a mozgókép-tanárokra vár az a 
feladat, hogy a tömegkultúra szerepét tudatosítva segítenek a diákoknak a kézjegy, a személyes 
művek kultúrájának a megértésében és elfogadtatásában. 

 
i/   A sztár 

 
A sztár-jelenség amely a tömegkultúra minden szegmensében megtalálható − a 

filmiparban éppenúgy mint a lemez, a  sport vagy a szépiparban −, azért fontos a médaioktatás 
számára, mert mélyen összekapcsolódik a tömegkultúra ill. az archetipus kultúrájának a 
lényegével - vagyis azokkal az ősi állandókkal, amelyeket az emberiség kortól és kultúráktól 
függtelenül hordoz. Alapja a képmás korlátlan technikai sokszorosítása. Olyan tantervi elem, 
amely a tanulók életkorából adódó természetes érdeklődéshez közel eső tartományban képes azt a 
bonyolult jelenséget megragadni, amely az idol személyiségét a divat, a reklám, a manipuláció és a 
tömeges ismétlés technikájával iparszerűen állítja elő, másrészt amely paradox módon mégis 
kultikus jellegű. 

 
j/  a valószerűség: a mozgókép és a valóság viszonya 

 
Száz évvel ezelőtt még az volt a kérdés, hogy tud-e a film egyáltalán mást megmutatni, 

mint a nyers valóságot? Ma, a televízió és a világháló koszakában, a digitálisan előállítható képek 
idején sokkal inkább az a kérdés, hogy meg tud-e még egyáltalán valamit mutatni a nyers 
valóságból azon a módon, ahogyan Edison és Lumiere korában, egyszer, régen? A reprodukció és 
az ábrázolás kettősségéből csak látszólag ered  a film két nagy műformája, a játékfilm és a 
dokumentumfilm. A kamera soha nem azt mutatja be, ami és ahogyan van, hanem az első 
pillanattól az utolsóig megváltoztatja a valóságot - a dokumentumfilmen éppenúgy mint a 
játékfilmen vagy a televíziós műsorokban. A narráció, a szerepjáték vagy a képi ábrázolás - 
egyszóval a megformálás módja - dönti el, hogy a fikció vagy a dokumentatívitás az erősebb az 
adott műben. Valamely mozgóképen megjelenített esemény, környezet vagy szereplő  
valószerűsége nem csupán a néző mindennapi tapasztalataival, de a művek tömegében 
hagyományozódó ábrázolási konvenciókkal is összefüggésben van, ezért el kell választanunk a 
valószerűség, a  realizmus és a stilizáció, ill. a hitelesség és a művészi igazság fogalmát egymástól. 

 
k/  korstílusok a film történetéből 

 
A mozgóképoktatás kerettantervi minimális programjának is vállakoznia kell arra, hogy a 

szerzői film történetében meghatározó korsílusokat ill. a magyar filmtörténet markáns időszakait a 
látott művek stilárisan rokon megoldásaival jellemezze és egyben historikus értelemben tagolja. 
Alapvető, hogy a húszas évektől az egyes korstílusokat ne a mozgókép "fejlődéstörténeteként" 
láttassuk. Az orosz avantgarde vagy a német expresszionizmus más módon értékes mint a francia 
vagy a cseh új hullám becses filmjei -, művészi értelemben nem alacsonyabbrendűek a későbbi 
időszakok alkotásainál.  

 
4.         Mozgóképkultúra és a médiaismeret viszonya, elrendezése a kerettantervben 
 

A kerettantervben (a NAT implementációjának időszakában megjelent tantervektől némileg eltérően) 
megváltozott a mozgóképkultúra és médiaismeret aránya. Míg az eddig megjelent tantervek többségét a 
formanyelv, a stílustörténet dominálta, a kerettantervben felerősödött a médiaismeret szerepe. Ennek oka 
részben az, hogy a nyolcadik évfolyam befejezése után a diákok többsége nem találkozik kötelezően a 
tárggyal (s ezeknek a tanulóknak a számára különösen fontos a médiaismereti alapozás), részben az, hogy a 
gimnáziumokban éppen az utolsó két évfolyamon tér vissza kötelezően a tárgy, amikor a diákok életkora, 
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felkészültsége alkalmasabb a társadalomismereti tájékozottságot, érdeklődést feltételező nehezebb 
médiaismereti tematika tárgyalására. Ugyanakkor a magasabb óraszámmal dolgozó, esetleg érettségire 
felkészítő stúdiumok esetén továbbra is a 40-60% körüli −, némileg formanyelv-stílustörténet “túlsúlyos” 
tanterveket javasoljuk. (Kivéve azt az esetet, ha valamely iskolában kommunikáció vagy médiafakultáció, a 
speciális média-szakirány beindítása azt nem indokolja.)  
A mozgóképkultúra tárgyalása során érintett témák többnyire spirálisan, a mozgókép anyagának és 
jellegzetes ábrázoló eszközeinek tulajdonságait kifejtve épülnek egymásra. A meghatározó televíziós 
műsortípusok bemutatása a filmmel még viszonylag közelebbi rokonságot mutató szappanoperáktól a 
hírműsorokig rendezhető sorba, s mindezt keretezi az audiovizuális média fogalmának meghatározástól az 
új médiumok bemutatásáig ívelő, a média társadalmi szerepét tárgyaló tantervi logika.  

A részletes mozgókép/média tanterv a helyi tantervek kerettantervvel egyeztetett, korrigált 
változataiban jelenik majd meg először. Az "előzmény - tanulási cél - tematikus tananyag(tartalom) - 
tanulási program (tevékenység) - követelmény (teljesítmény)" logikájában párhuzamosan kifejtésre kerülő, 
részletes tantervi forma elkészítése eképpen már a helyi terepviszonyokat, feltételrendszert ismerő 
pedagógus dolga lesz. Szándékunk szerint azonban a következő évben, években készül majd a kerettanterv 
alapján néhány részletes mintatanterv, amelynek további adaptálása – a tanár-továbbképzések tanulságait is 
figyelembe véve – már nem okoz nagyobb megrázkódtatást a kollegáknak.     

 
III. 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeretet tanításának héhány előre látható szemléleti és gyakorlati nehézsége 

 
• A Mozgóképkultúra és médiaismeret interdiszciplináris terület, gyakran művelődéstörténeti, szociológiai, 

esztétikai, sőt technikai ismereteket és készségeket igényel, ami megnehezíti a órai keretek kijelölését, de a 
tanárok felkészülését is.  

• A tárgy a hagyományos órakeretekbe nehezen illeszthető, mert a szövegértési képesség fejlesztése kevéssé 
harmonizál a frontális pedagógia módszerekkel. A megoldás − a nagyvilágban is mindenütt így szervezik a 
médiaórákat − mindenképpen a tömbösítés, vagyis min. 2 még inkább 3-6 óra tömbszerű elrendezése, 
intenzív periódusokban.   

• A Mozgóképkultúra és médiaismeret hangsúlyt fektet a képességfejlesztésre, ezért lehetőség szerint mindig 
élményszerű helyzeteket teremtve és kreatív gyakorlatokból kiindulva igyekszik tanítani: a diákok nemcsak 
passzív befogadói a műveknek, hanem maguk is alkotnak, ami élményszerűvé, személyessé, adekváttá teszi 
az oktatást. Mindez új szemléletet, újfajta követelményrendszert is jelent. Mivel az audiovizuális környezet 
állandóan változik, ezért a tananyag bizonyos elemeiben helytelen volna valamiféle "akadémikus" tudást 
közvetíteni. A tanárnak nemcsak azt kell értékelnie, amit a diákok megtanulnak, megismernek, hanem azt 
is, ahogyan viselkednek, kommunikálnak majd az új és ismeretlen helyzetekben −, ahol előre nem tudják a 
“helyes” választ. 

• A Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása szükségképpen technikaigényes, ami esetleg riaszthatja a 
fenntartót, ill. az iskolákat és tanárokat ("sokba kerül, értek-e hozzá, stb.). Ez részben igaz. De az is igaz, 
hogy a megfogalmazott követelmények minimumához elegendő egy videomagnó, televízió, esetleg egy-
egy fényképezőgép; a felső határ persze itt is − ahogy a számítástechnikában − a "csillagos ég", miközben a 
technikai környezet állandóan változik. 

• Ezek a nehézségek − számos iskola gyakorlata bizonyítja ma már Magyarországon is − bizonyos 
odafigyeléssel kezelhetőek. A legnehezebb probléma nem az eszközrendszer hiánya, hanem a tanári 
szakértelem megszerzése, a tanári mentalitás, a tanári beidegződés korrekciója lesz.. Nyilvánvaló, hogy a 
Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához szakirányú ismeretekre, a hagyományostól eltérő tanári 
szerepfelfogásra lesz szükséges. A tanár itt nem "mindentudó tananyaglebontó automata", hanem valódi 
"gyerekvezető", aki irányítja, szervezi a diákok kreatív tanulását. Aki nem kész tananyagot akar "leadni", 
hanem elfogadja, hogy a tananyag bizonyos része állandóan változik, aki partnerként kezeli a diákokat, s 
igyekszik beépíteni a tananyagba a diákok tapasztalatait és tudását.  

• Mivel a modern technomédiumok, s kitüntetten a televízió oly nagy mértékben határozza meg  az 
emberiség kulturális környezetét, döntő, hogy a pedagógus milyen alapállásból mutatja be azt.  A 
televízióról sokat beszélnek és sokat értekeznek. A televízióról az elmúlt évtizedekben sok elmélet született 
(többnyire valamely negatív összefüggésben) ám ezek az elméletek többnyire alkalmi tényekre hivatkozva, 
bizonyítás nélkül maradtak. Az kétségtelenek látszik, hogy a képernyő erős hatást gyakorol a pszichére, az 
együttélésre, a nyelvre, a szokásokra sőt a művészetekre is; talán az emberiség  bizonyos "szükségletek 
rabjává" éppen a szórakoztatóipari és informatikai konszernek agresszív érdekérvényesítésének 
következtében válik − az információ kultuszának jegyében −, mégis elfogadhatóbbnak tűnik az a tanári 
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alapállás, amely mintegy semleges, figyelmes és elemző nézőpontból hívja fel a diákok figyelmét az oly 
hétköznapinak tűnő, és ezért annál meglepőbb médiajelenségekre.  

• A mozgóképoktatásban is döntő, hogy mit értünk a nyelvi-művelődéstörténeti stúdiumok során példaként 
"használt" művek elemzése alatt?  Hiszen egyetlen mű sem azonos a tantervben témaként szereplő 
formanyelvi elemekkel, vagy azok összességével. Az egyes alkotások alkalmi példaként szolgálnak olyan 
fogalmak értelmezéséhez, mint a stílus, a műfajiság, a szerkezet, vagy olyan problémák felfejtéséhez, mint 
a filmnek a valósághoz vagy a történetmesélés ősi aktusához való viszonya.  A filmelemzés során ezzel 
szemben a mű egészének a megragadása volna a cél. A filmelemzés nem csupán ismeretek, de jórészt 
intuíció és érzékenység függvénye. A műelemzési készség kialakítása és fejlesztése elsőrendű feladata az 
oktatásnak, ám nem tekinthetjük elvárható követelménynek, mint ahogyan a filmkészítés elsajátítása sem 
az. Az iskolai munka során olykor, nagyon ritka, szerencsés pillanatban ugyan művek is születhetnek, a 
zseniális Gauss is az iskolapadban ismerte fel a számtani sorok összegzésének elvét, Jarry is az órákon írta 
az Übü királyt, a tehetséggondozás azonban más lapra tartozik. Ezért a mozgóképoktatás során a 
megtekintett művek ún. komplex elemzését a legritkább esetben, akkor is főként a képzési időszak végén, 
összefoglalásként javasoljuk. A rendszeres mozgóképoktatás nem filmklub-tevékenység. 

 
 
IV. 
 
A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyi keretei, tanárai  
 

  
1.  A tantárgyi keret: önálló tantárgy és/vagy integrált tantárgyi modul 

 
A modultantárgyak bevezetése több szempontból is gondos előkészítést igényel, mert a tananyag 

további növelése már nem vezethet eredményes pedagógiai gyakorlathoz. Intenzívebb módokat kell tehát 
keresni, amely részint a hagyományos tantárgyak önmérsékletét és módszertani változásokat feltételezi, 
másrészt felveti az illeszkedő tananyagok, illetve akár bizonyos tantárgyak együttműködésének kérdését. A 
modultantárgyak bevezetése a későbbiekben akár változatos új tantárgyi kapcsolatokat, integrációs 
formákat is eredményezhet, noha a magyar közoktatásban valójában nincs hagyománya a tantárgyi 
integrációnak. Ezért a kerettanterv bevezetését követően a helyi tantervekben megjelenő tantárgyi rendszer 
tényleges változatai a helyi egyeztetések hosszú folyamatában alakulhatnak ki. A jelenlegi helyzetben 
azonban érdemes szem előtt tartani néhány szempontot:  
• A modultárgyak – csekély óraszámuk és újdonságuk miatt – sokkal sérülékenyebbek,  

mint a hagyományos tantárgyak. Ezért el kellen kerülni minden olyan megoldást, amely 
veszélyezteti, hogy a tanulók nem juthatssanak hozzá a modulokban körvonalazott új, 
modernizációs tartalmakhoz.  

•   A tantárgyi integráció kezdetben az órafelosztás, az óraszervezés ill. a módszertan terén jelenik 
meg, ritka a tematikus elemek tényleges kapcsolódása. Ezért kezdetben az együttműködő tárgyak 
őrizzék meg szaktárgyi sajátosságaikat (tananyagok, módszerek, értékelés stb.), s csak hosszú 
érlelési, kísérleti időszak tapasztalatara alapozható a valódi tantárgyi integráció. 

•  Mivel a tantárgyi integráció a tantárgyak közötti természetes vagy szükséges kooperációt jelenti, 
mindenképpen el kell kerülni az egyes tantárgyak (tananyagok, óraszámok, tanárok stb.) 
rivalizálását, presztizs-háborúját. 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret modul oktatásban számos előnyt jelenthet az önálló tantárgyként való 
megjelenés, egyszersmind több érv szól a kooperáció mellett.  

 
Az önálló tantárgyi keret előnyei:  
 

Kétségkívül az önálló tantárgyi forma tűnik szakmailag a biztonságosabb megoldásnak. A tanuló pontosan 
tudja, hogy milyen óra következik, nem kell sokszoros szóösszetétellel körülírt tantárgynév-monstrumokat 
kreálni (amely előre láthatóan ingerli majd a nyelv tisztaságért aggódókat). Csökken annak a kísértése, 
hogy a mozgókép/médiaórán valamely másik tárgyban elmaradt tananyag megtárgyalására kerülhessen sor. 
Az önálló órakeret segíti az új tantárgy helyének kijelölését, erősíti annak elfogadását. Egyszerűbbé teszi az 
értékelést, a teljesítmények visszajelzését.  

 
Az önálló tantárgyi keret hátrányai:  
 

A mozgókép és médiaismeret színvonalas oktatása a tapasztalatok szerint nehezen valósítható meg a 
szokott 45 perces órakeretben. A megoldás az összevonás, a tömbösítés lehet. Az önálló órakertben 
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szerveződő mozgókép/ médiaoktatás esetén valamivel nehezebb a rendszeres órarend kialakítása. Az 
integrált megoldások esetén a magasabb heti óraszámok a tananyag rugalmasabb elosztására adnak módot, 
könnyebb a tananyagrészek átcsoportosítása. Az önálló tantárgyi formában valamivel szűkebb az 
interdiszciplinaritás, a tantárgyak-műveltségterületek közötti kapcsolatok megragadásának az esélye. 

 
Mindennek az alapján az alábbi tantárgyi keretekben szerveződik a mozgókép-és médiaoktatás:  

 
Önálló tantárgyként 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanítása szempontjából ez az optimális változat, különösen, ha 
felismerve a tárgyban rejlő “muníciót”, az iskola a szabadon tervezhető órák keretéből „kiegészíti” a 
modultantárgy kötelező minimális óraszámát. Sok iskolában – felismerve a tárgy szocializációs 
jelentőségét, illetve a pályaválasztásban játszott szerepét – már most, jóval a kötelező bevezetés 
megelőzően − több mint heti egy órában tanítják a Mozgóképkultúrát és médiaismeretet. Ehhez 
rendelkezésre állnak az alapvető taneszközök (tankönyvek, segédanyagok stb.), és ki van már dolgozva 
az a követelményrendszer is, amely alapján érettségizni is lehet Mozgóképkultúra  és médiaismeret-
ből. 

 
Komplex, nagy óraszámú tantárgyként  
 

A tantárgyi integráció talán legizgalmasabb − és legkevésbé ismert – formája az ún. komplex tantárgy, 
amely több műveltségi terület összevonását jelenti. Nálunk talán a legismertebb formája ennek az ún. 
művelődéstörténeti integrált tantárgy, amely magába foglalja a történelem, a művészettörténet (irodalom, 
zene, képzőművészet stb.), tudománytörténet stb. tananyagát, de elvétve találkozhatunk a művészeteket 
integráló komplex tárggyal is. Az együttműködésnek ebben a formájában a hagyományos tantárgyi határok 
esetleg teljes mértékben feloldódhatnak, s egy-egy téma különböző oldalú megközelítése szervezi a 
tananyagot. Van olyan integrált tantárgyi forma is, amelynek közös tananyagát sokirányú kötelezően 
választandó fakultációs rendszerrel egészítik ki: például az összevont művészeti komplex elvégzése után a 
diákok érdeklődésük szerint választhatnak a különböző művészeti ágak (zene, képzőművészet, film stb.) 
közül. Egy ilyen jellegű integrált rendszeren belül a Mozgóképkultúra és médiaismeret kiválóan tanítható. 

 
Integráció a hagyományos tantárgyakkal 

  
Mivel a közeljövőben várhatóan ez a forma lesz a Mozgóképkultúra és médiaismeret leggyakoribb 
tantárgyi kerete, először nézzünk néhány példát a várható tantárgyi együttműködésekre, illetve az 
óraszervezésre vonatkozóan:  

 
általános iskola 

 
• a modul a nyolcadik évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyba épül be  
   (ebben az esetben eldöntendő, hogy mi lesz a tantárgy neve /pl. magyar és média/)  
   és az integrált tantárgy óraszáma heti öt lesz, 
• a modul a nyolcadik évfolyamon a rajz és vizuális kultúra tantárggyal képez  
   integrált tantárgyat (pl. rajz és mozgókép/média megnevezéssel), és heti két órával  
   gazdálkodik 
• a modul a nyolcadik évfolyamon a történelem, állampolgári ismeretekkel képez  
    integrált tantárgyat (pl. történelem és médiaismeret címmel), amelynek oktatása  
    heti 3 órában történik 
•  két évfolyam kerettantervi anyagát ésszerűen elosztva a nyolcadik évfolyamon heti  
    két órában a társadalomismeret ill a mozgóképkultúra és médiaimeret modulokból  
    képez egy tantárgyat  
 

gimnázium 
 

• a tárgy a 11-12. évfolyamon – az általános iskolához hasonlóan -  integrációra  
    léphet  a magyarral, a történelemmel, illetve a vizuális kultúrával kiegészítve azok  
    óraszámát 
• A tárgy egy évfolyamra (tizenegyedik vagy tizenkettedik) vonja össze óraszámát és  
   így kapcsolódik egy másik tantárgyhoz 
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Mint látható, a helyi tanterv kialakítása során számos órarendi megoldás alakítható ki. A modultantárgyak 
védelmében azonban ismételten fel kell hívnunk a figyelmet az integrációból fakadó veszélyekre. Egyrészt 
arra, hogy a Mozgóképkultúra és médiaismeret tananyaga és tantárgyi keretei csak most formálódnak ki, 
ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a „befogadó” tárgy és a „befogadott” tárgy határai ne mosódjanak 
össze. Vagyis óraszervezés terén ugyan tartozhat például a magyar vagy a rajzórához a Mozgóképkultúra és 
médiaismeret, ugyanakkor azonban a modultárgy követelményrendszerét az adott keretben maradéktalanul 
meg kell tanítani. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy például egy adott órán ne lehetne ötvözni a kétféle 
terület tananyagát. 

 
Modultantárgyak összekapcsolódása 
 

A modultantárgyak rendszeréből adódó további komoly lehetőség,  hogy az iskolák a különböző 
modultantárgyak összekapcsolása révén szerveznek önálló tantárgyi blokkot. Ez annyit jelent, hogy a 
modultantárgyak teljes mértékben megőrzik önálló kereteiket, de heti egy illetve két tanórával gazdálkodó 
tantárgyakká kapcsolódnak össze: ilyen jellegű kapcsolat alakulhat ki a Tánc és dráma, a Mozgóképkultúra 
és médiaismeret, illetve a Társadalomismeret között. Ezek a kapcsolatok lehetőséget adnak arra is, hogy 
különböző típusú intenzív tanítási szakaszok (epochák) alakuljanak ki, ami a modultárgyak 
készségfejlesztő jellege miatt pedagógiai szempontból különösen szerencsés lehet.  

 
Speciális képzési formák  
 

Mivel a diákok életében a film és a média világa nagyon komoly szerepet játszik, ezért a Mozgóképkultúra 
és médiaismeret tananyaga további, nagyon változatos iskolai keretben jelenhet meg – részben a kötelező 
tanórai foglakozáson kívül, azt kiegészítve: 

• fakultációs programként 
• önálló szakirányként szakközépiskolákban (művészeti, közgazdasági, humán, stb.) 
• szakkör formájában ( fotó, videó, multimédia) 
• iskolaújság, iskolarádió, zárt rendszerű iskolatévé, filmklub, stb. 

 
2.     A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanára 
 

A kerettantervek hatályba lépése után a modultárgyak – így a mozgóképkultúra és médiaismeret 
bevezetésének egyetlen igazán komoly gátja a felkészült pedagógusok  hiánya lesz, mert a 
mozgókép/média oktatásához nem elegendő a magyar, a rajz vagy a történelem szakos előképzettség. 
A kerettantervi szabályozás megjelenését követően hamarosan várható annak a rendeletnek a kiadása, 
amely meghatározza az új modultárgyakat tanító kollegák képesítési követelményeit, hiszen a 
modultárgyak oktatása a hagyományos iskolai tárgyakéhoz hasonlóan feltételezi a szükséges tanári 
kompetencia megszerzését, annak igazolását. A tanár-továbbképzésben akkreditált tanfolyamokon (ajánlott 
a két féléves éves, 120 órás képzési forma) ill. a felsőoktatási rendszer különböző intézményeiben (ajánlott 
a négy féléves, másoddiplomát adó képzési forma) elérhető képzéseken a tárgy oktatásához szükséges 
felkészültség már ma is megszerezhető. Mindez azonban komoly előrelátást, tervezést igényel a 
képzésre vállakozó kollegák, az  iskolavezetés ill. a fenntartó részéről. A képzéseken – eltérő 
mélységben – minden leendő mozgókép/médiatanárnak fel kell készülnie a következő stúdiumok 
anyagából:  

 
Bevezetés a film stílustörténetébe 
Bevezetés a filmelméletbe  
Bevezetés a médiaelméletbe 
Film és televíziós műsorelemzés 
Filmnyelvi gyakorlatok – kreatív médiapedagógia 
Szakmetodika 
 
A kerettanterv felmenő rendszerben való bevezetése miatt az első gimnáziumi évfolyam a 

2003/2004-es tanévben tanulja majd a mozgókép/médiát, míg az első – nagy létszámú – általános iskolai 
évfolyam a 2004/2005-ös tanévben találkozik a tárggyal. Ily módon a mozgóképkultúra és médiaismeret 
leendő tanárának minimum három, még több pedagógusnak négy év áll rendelkezésére ahhoz, hogy az 
elinduláshoz szükséges mértékben felkészüljön a tárgy oktatására. Figyelembe véve, hogy egy új tantárgy 
oktatásának kezdő időszaka (két-három esztendő) a tanár számára is az első személyes tapasztalatok 
megszerzésének az ideje, 5-7 év alatt kell a tárgynak szervesen beépülnie a közoktatás rendszerébe.  
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Vajon kik vesznek majd részt a képzéseken, továbbképzéseken – egyáltalán: ki fogja tanítani a 
tárgyat? Az egyik lehetséges megközelítés szerint minden általános és középiskolában kell legyen olyan 
kollega, aki a következő évek során megszerzi a képesítéshez szükséges tanúsítványt, ill. diplomát.2 A 
mozgókép és médiaoktatás szempontjából szinte érdektelen, hogy a továbbképzésre beiratkozó tanár 
eredetileg milyen szakon végzett. Az elmúlt évek tapasztalata szerint elsősorban a magyaros, a történelmes, 
a rajzos szaktanárok jelentkezése várható, de informatikus vagy biológus éppúgy érdeklődhet a film, a 
média iránt, mint az ének vagy  az idegen nyelv tanár.3 Bár a foglalkoztatási nehézségek miatt várható, 
hogy az alacsony óraszámmal rendelkező tárgyak tanárai vállalkoznak inkább az új modulok elsajátítására, 
kívánatos, hogy az egzisztenciális tényező hatását mérsékelve, elsősorban az érdeklődés, a szakmai-
módszertani képzettség fejlesztése mentén választódjon ki a modultárgyak oktatásra vállalkozók köre.  

Figyelembe véve a gimnáziumok százas és az általános iskolák ezres nagyságrendjét valamint azt 
a tényt, hogy egyetlen mozgókép és médiaoktatásra felkészült szakember biztosítása esetén is bármikor 
adódhat helyettesítést igénylő probléma (elköltözésről nem is beszélve), világosan látszik, hogy a képzésre 
vállalkozók körének kialakítása nem csupán a kollegák és az érintett iskolák, de a fenntartók által közösen 
végiggondolandó, világos foglalkoztatási stratégiát igénylő kérdés. A megoldás nagymértékben függ a 
település nagyságától, hiszen egy-egy képzett tanár pendlizve és egyeztetve képes akár több iskola, ill. az 
esetleges helyettesítések feladatát is ellátni (vagy valamely iskola alkalmazásában, vagy a fenntartó által 
foglalkoztatott önálló munkakörben). 

 
3.  Felsőoktatási intézmények, kapcsolódási pontok 
 

A felsőoktatásban fellelhető nagyszámú médiaszakon 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 az alábbi felsőfokú 
intézmények, amelyek mozgókép-és médiatanárokat, ill. hagyományos szakpárosításokkal ill. 
posztgraduális formában a film és médiatudományokban jártasságot szerző szakembereket képzik.4  

 
 
V.  
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret bevezetésének feltételei 
 
1. Taneszközök 
 

Új tárgyról lévén szó − amelynek bevezetése a NAT megjelenése óta várható ugyan, mégis a gyakorlatban 
kevés iskola vezette be ténylegesen −, a taneszközpiac még csak részlegesen “mozdult rá” a területre. 
Tankönyvi és segédkönyvi besorolást kapott néhány kiadvány, küzülük egyik-másik (a 
tankönyvbírálatokból és kutatási vizgálatokból ítélve kifejezetten sikeresnek mondható), de kifejezetten a 
kerettantervi tematikához illeszkedő, részletes tankönyv még nem készülhetett. Kiemelkedően fontos az 
OM/OKI mozgókép és médiaoktatás közoktatási intergrációs programjában elkészített komlex 
taneszközcsomag, szakirodalom és filmjegyzék, ill. néhány – a Magyar Mozgókép Közalapítvány által 
támogatott, ill. részben a felsőoktatásban is használatos – szakkönyv, és az OKI Alpavizsga Központjában 
kidolgozott részletes vizsgakövetelmények. Ezekre a kiadványokra alapozva könnyen megtervezhető a 

                                                             
2 Mivel olyan képzettséget igénylő területekről van szó, amelyre a felsőoktatás a legutóbbi időkig  
   egyáltalában nem képzett tanárokat, és a ma már létező képzési lehetőségek sem váltak még  széles  
   körben ismertté, a képesítési követelmények megszerzését előíró rendelet viszonylag hosszú átmeneti  
   időszakkal (várhatóan min. 5-7 év) kell számoljon. Ez alatt az időszak alatt nem várható el, hogy a  
   gimnáziumban a tárgyat tanítók mindegyike mozgókép és médiaoktatásra jogosító egyetemi  
   diplomával vagy másoddiplomával rendelkezzen. 
3 Mivel a tantárgyi modul esetleges integrált formában való megjelenése csupán az adott intézményben  
   a legalkalmasabbnak látszó szervezési keretet megtalálását jelenti, akár az is elképzelhető, hogy egy  
   médiaoktatásra szakosodott angoltanár a magyarral összekapcsolt médiaórákat fogja megtartani.  
 
4 ELTE BTK, filmtörténet, filmelmélet és pedagógia szak ill. tanártovábbképző-szak,  2001-től felvételi nappali képzésre 
   Szinház-és Filmművészeti Főiskola, Budapest 
   Iparművészeti Főiskola, Budapest 
   Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely 
   Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger 
   Kodolányi János Tanárképző Főiskola, Székesfehérvár 
   Pázmány Péter Atolikus Tudományegyetem, kommunikáció szak 
   Vitéz János Tanítóképző Főiskola, Esztergom 
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tárgy bevezetése, míg a közeljövőben kiadásra kerülnek a kerettantervi követelményekkel, évfolyami és 
órakereteketekkel számoló újabb tankönyvek, segédletek.5  

 
Az OKI mozgókép/média taneszközcsomag (szerk: Hartai László) elemei: 
 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 12-18 évesek számára (tankönyv, Korona kiadó, 1998) 
Képkorszak (szöveggyüjtemény, Korona kiadó, 1998) 
Tanári kézikönyv, részletes tanterv, film és szakirodalomlista (Korona kiadó, 1998) 
Filmnyelvi gyakorlatok  (módszertani videókazetta-sorozat (Inforg Stúdió, 1999)  
Filmórák, médiaórák (módszertani videokazetta-sorozat (Inforg Stúdió, 1999)  
Jancsó (multimédia cd-rom, segédkönyv, Inforg Stúdió, 2000) 
Film és elbeszélés (egyetemi jegyzet, Korona kiadó, 1997) 
Mágikus mozi (egyetemi jegyzet, Korona kiadó, 1998) 
Média (tanári kézikönyv, várható megjelenés: Korona kiadó, 2000) 
Film és médiaelméleti szöveggyüjtemény (várható megjelenés: Korona kiadó, 2001) 
 

A Magyar Mozgókép Közalapítvány által támogatott, elsősorban közoktatást segítő szakkönyvek: 
 
  Szemben a képernyővel Eötvös József Könyvkiadó, 1988) 
  Film és televízió-elemzés (tanári kézikönyv, Krónika Nova 1999) 
  Kreatív gyakorlatok (módszertani kézikönyv, Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, 2000)  
 

A forgalomban lévő, tankönyvvé nyilvánított kiadványok közül sokan ismerik Boda Edit ún. 
Médiakalauz c. sorozatát, amely elsősorban a 6-12. évesek számára kínál alapozó tananyagot, s főként a 
médiaismeretre fókuszál, illetve Honffy Pál: Képek, mozgó képek, hangos képek c., a Műszaki 
Könyvkiadnál 1999-ben megjelent, elsősorban a filmről, filmnyelvről szóló előkészítő-alapozó 
tankönyvét.6 
 
Sulinet-Irisz mozgókép-és médiaoktatási weblap (Médianavigátor) 

 
Rendkívül nagy segítséget nyújt tanárnak-diáknak egyaránt a Magyar Mozgókép és Médiaoktatási 

Egyesület szerkesztőbizottsága által szerkesztett és fejlesztett internet honlap (www.sulinet.hu 
→oktatás→mozgókép/média), ahol az érdeklődő gyakorlatilag minden lényeges információt és gazdag 
segédanyagot, pályazati és versenyfelhívást, szakanyagot és óravázlatokat, talál állandóan bővülő és 
frissített rovatokban a mozgókép-és médiaoktatásról a Média Társalgó, Verseny-Pályázat-Felhívás, 
Tanárképzés/Felsőoktatás, Szakirodalom, Tanítás, Taneszköz, Hónapfilmje/Ajánlott filmek, 
Tanár/Diákportré menűponok alatt.  

 

                                                             
5 Az Útmutatóban közölt taneszközökről már van visszajelzés a mozgókép/médiaoktatás gyakorlatából. A piacon kapható egyéb  
   kiadványokat még nem “mérte meg” az iskolai gyakorlat.  
6 A mozgókép-és médiaoktatáshoz még az alábbi könyveket ajánljuk különösen (a bővített és aktuális szakirodalomlista a  
   Sulinet-Irisz honlapon ill. a Korona kiadónál megjelent 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) 
Báron György: Hollywood és Marienbad   (Gondolat, 1986) 
Bíró Yvette: A hetedik művészet     (Századvég, 1994) 
Bódi Gábor: Filmiskola    (Palatinus, 1998) 
David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben    (Magyar Filmintézet, 1996) 
Bulldózer – médiaelméleti antológia   (Média Research Alapítvány, 1997) 
Gyürei-Honffy: Chaplintől Mihalkovig – filmelemzések  (Tankönyvkiadó, 1988)  
Horváth János: televíziós ismeretek:   (Média Hungária, 2000)   
Francesco Casetti: Filmelméletek (1945-1990)  (Osisis, 1988) 
Knut Hickeither: Film és televízióelemzés   Kronika Nova, Budapest, 1998) 
Jean Mitry: A film esztétikája és pszichológiája I-II.  (Magyar Filmintézet, 1976) 
Monroe Price: A televízió, a nyilvánosszféra és a nemzeti identitás (Magvető, 1998) 
Szilágyi Gábor: A film fogalma     (Magyar Filmintézet, 1995) 
Tarantino előtt: A tömegfilm a nyolcvanas években (szöv.gyüjt.) Új Mandátum, 2000) 
Anita Werner: A tévé-kor gyermekei   (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998) 
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Művek, vetíthető filmek 
 

A mozgóképkultúra oktatása nem nélkülözheti a vetített anyagot, a műveket, amelyeket szerencsés 
esetben celluloidon, mozi-környezetben, többnyire azonban videón lehet elérni. A kiválasztott, bemutatásra 
és feldolgozásra kerülő műveket teljes hosszukban kell a vetíteni, a részletek csak a későbbi, elemző 
munkát segíthetik. Az ajánlott művek listáját tartalmazza a Korona kiadó tanári kézikönyve és a 
Médianavigátor web-site. A művek többsége az Odeon és a Mokép videokazettáin hozzáférhető, a 
mozgókép-és médiaoktatást segítő ún. Regionális Médiaoktatási Központokból (ld. később) kölcsönözhető. 
Az Odeon által működtetett weblap (www.odeon.hu) naprakész listával és gazdag háttéranyaggal szolgál 
sok száz, videón is elérhető filmről.  

 
2. Eszközigény, “hardver” 

 
  Az országos felmérések rendre azt mutatják, hogy az iskolavezetők ill. a fenntartók elsősorban a 
tárgy “hardver”-igényes voltától tartanak, amelyre képtelenség lesz biztosítani a megfelelő forrásokat. 
Országos felmérések igazolják, hogy a tárgy oktatásához minimálisan szükséges konfiguráció (videó, 
televízió) mindenütt rendelkezésre áll, az esetek többségében akár több tanteremben is. A legtöbb 
intézményben megtalálható a technikai képrögzítésre alkalmas eszközök, fényképezőgép, videókamera – 
igaz, többnyire szűkös kínálata is –, más kérdés, hogy ezeket a konzumelektronikai berendezéséket nem 
állították eddig az oktatás szolgálatába. A technikai képfeldolgozásra, szerkesztésre alkalmas eszközök még 
néhány évvel ezelőtt valóban elérhetetlenek voltak az iskoláknak, de a digitális jelfeldolgozás 
következtében egy közepesen kiépített számítógép és a megfelelő szoftver (esetleg videokártya) 
segítségével ma már ez is viszonylag könnyen elérhető. A multimédia pedig ideális környezetet teremt a 
mozgóképes alkalkazásokhoz.. Mivel a mozgókép-és médiaoktatás gyakorlatában a nagylétszámú osztályok 
szinte sohasem a tanóra alatt végeznek eszközfüggő gyakorlatokat, hanem egyéni, kiscsoportos 
projektmunka keretében (ahol szükségképpen előkerülnek a családoknál használatos berendezések is, 
anélkül, hogy azt bárki előírná), a tárgy bevezetése nem a drága eszközberuházáson, hanem a felkészült és 
innovativ tanárokon múlik elsősorban. A tanáron, aki nem ragaszkodik mereven valamiféle előre rögzített 
tankönyvi-munkafüzeti feladatsorhoz, hanem adott esetben maga talál ki gyakorlatokat, vagy adaptálja 
azokat a helyi lehetőségekhez. Másfelől ismeri azokat az információs pontokat, elérési útvonalakat, ahol 
javaslatokat, konkrét ötleteket – esetleg további segédanyagokat kap egy-egy módszertani probléma 
megoldásához.  

 
3.  Értékelés 
 

A mozgóképkultúra és médiaismeretet oktatók és tanulók számára hamarosan alapvető kérdés lesz 
az ellenőrzés, a mérés, a vizsga  és minősítés. A hatályos rendeletek ma nem szabályozzák mindezt  − nem 
kötelező a tárgyból osztályzatot adni −, ugyanakkor a kísérleti oktatás tapasztalatai egyértelműen azt 
mutatják, hogy a szereplők igénylik az értékelés bizonyos formáit. A hamarosan akkreditálásra kerülő 
érettségi követelményekkel együtt már ismert az OKI-AVK által fejlesztett részletes alapvizsga-
követelmény rendszer (Mozaik kiadó, 2000), amely világosan tájékoztatja a kollegákat a tantárgyi 
követelményekről, a vizsgákon (és az évközi munkában) alkalmazható és javasolt feladattípusokról, az 
értékelés lehetséges és várható módjáról. Ugyanakkor a tárgykör ismeretanyagának, fejlesztési 
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. 

 
4.  Fejlesztési központok, bázisiskolák, civil szervezetek, információs pontok 
 
 Regionális Médiaoktatási Központok 
 

Mivel a terület újszerűsége miatt a közoktatás intézményrendszerében sem dolgoznak még nagy 
számban a kifejezetten erre a területre felkészített szakemberek, továbbá a mozgókép és médiaoktatás 
közoktatási integrációja a kezdeti időben különösen nagyfokú szervezettséget igényel –, a közoktatás 
országos intézményrendszerén belül, mégis azt némileg tehermentesítve miniszteriális és helyi segítséggel 
megszerveződtek az erre a feladatra "szakosodó" ún. Regionális Médiaoktatási Központok –, mindig a 
Megyei Pedagógiai Intézetekkel kooperálva, de nem minden esetben az Intézetek épületében. .  

Az elmúlt időszakban az RMK jelentette egy-egy régióban (többnyire a megyékben, de ma még 
olykor a megyénél nagyobb, máskor kisebb hatósugarú körzetben) azt a szellemi-technikai-szervezési 
központot, amelyen keresztül a régió iskolái, tanárai és diákjai valamint lakossága a média és 
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mozgóképoktatás ügyében "megszólítható". Az RMK elsosorban szakmai munkacsoportot jelent, melynek 
szakmai vezetője a moderátor, aki a mozgókép és médiaoktatás bevezetésére felkészített szaktanácsadó. Az 
elmúlt években a Médiaoktatási Központok működése elsősorban a valóságos helyzet felmérésére, a helyi 
tanár-továbbképzések megszervezésére és lebonyolítására, az ún. bázisiskolai programban résztvevő 
iskolákban induló mozgókép/médiaoktatási stúdiumok segítésére, ill. regionális szakkönyv és videotár 
telepítésére és működtetése korlátozódott. 1996-tól az ország majd minden megyéjében megalakultak a 
Médiaoktatási Központok, s ma is aktívan működik ezek többsége 7, míg néhány megyében a némileg 
bizonytalan tanügyi helyzet miatt a Központ Csipkerózsika-álmát alussza.  

 
Bázisiskolák 
 

Az 1999-2000. tanévben bonyolódott az OKI mozgókép-projekt és a Mozgókép Közalapítvány 
országos bázisiskola programja, 26 iskola (általános és középiskolák) részvételével. A tanárok minden óra 
óratervét írásban elkészítették, s minden óráról oktatási naplót vezettek, a tapasztalatokat nyilvános 
konzultációkon vitatták meg, az egy éves program fontosabb tapasztalatait zárótanulmányban rögzítették A 
programban résztvevő iskolák és pedagógusok listáját, elérhetőségét és természetesen a munka 
dokumentációjának legtanuságosabb elemeit (tantervek, óratervek, oktatási napló-részletek) az Egyesület 
szerkesztősége a Sulinet-Irisz mozgókép/médiaoktatási web-lapján 2000 őszétől folyamatosan közzéteszi, s 
2001-ben nyomatott formában is kiadja.  
 

 A mozgókép-és médiaoktatás közoktatási integrációs programjának elérési pontjai. 
 
  Országos Közoktatási Intézet, mozgókép-projekt: Jakab György, Hartai László  

e-mail címek:  hlacko@elender.hu  
  jakab@gedeon.akg.hu 
Magyar Mozgókép-és médiaoktatási Egyesület: 1016 Krisztina krt. 87-89 
titkár: Debreczeni László 
Sulinet-Irisz megbízott: Debreczeni László 
e-mail:   debolaci@mail.matav.hu  
Bázisiskola program referens, moderátor-összekötő: Gesztelyi Júlia 
e-mail:   ethypir@mail.matav.hu 
nemzetközi referens: Bényei Judit  
e-mail:   benyeij@mail.matav.hu 

                                                             
7 Nógrád megy Salgótarján – Madách I. Gimnázium, moderátor: Kele-Szabó Ágnes, az MPI szaktanácsadója 
   Borsod-A.Z. megye: Miskolc – MPI, Kurián Kornélia tanár, Kolostori Gábor MPI-mozgókép szaktanácsadó,  
   Hajdu-Bihar megye: Debrecen – MPI,  Papp Zsolt mozgókép szaktanácsadó, Gesztelyi Juli, KLTE Köd 
   Csongrád megye: Csongrád – Batsányi J. Gimnázium, Fábiánné Szenczi Ibolya tantervi  szakértő, tanár 
   Bács-Kiskun megye:  Baja – Gömzsik Anikó, tanárképző Főiskola, Ifjúsági Ház 
   Baranya megyei Pécs – MPI, Gál György és Gyenes Zsolt  
   Zala megye: Zalaegerszeg – MPI, Bedő Zsuzsa könyvtáros 
   Vas megye: Szombathely – MPI, Vágvölgyi András, tanár 
   Veszprém megye: Veszprém – MPI, Horváthy György  
   Fejér megye Székesfehérvár – MPI, Hegedüs Herta tanár 
   Komárom-Esztergom megye: Tatabánya – MPI, moderátor: Pápai Ferenc mozgókép szaktanácsadó és Jenei Gabriella tanár  
   Tolna megye: Szekszárd – MPI, Turnacker Katalin 
   Szolnok megye: Szolnok − MPI, Paróczai Norbert, tanár  
   Budapest I. – Városmajori Gimnázium, Szűcs Tibor tanár, Gremsperger József  
   Budapest II. – FPI , Kozák Zsuzsa mozgókép szaktanácsadó, Tari Ágnes tanár 
 


