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A TANKÖNYV KONCEPCIÓJA

Olyan tankönyv megírása volt a célunk, amelynek alapján a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy 
tanárai jókedvű, élvezetes és szakszerű órákat tarthatnak. A tankönyvet a felhasználói a fejlesztőmunka 
szolgálatába állíthatják, azaz kihasználhatják a tantárgyban rejlő lehetőségeket: a tanulók segédeszközt 
kapnak a személyiségük és együttműködési készségeik fejlesztéséhez, gyakorolhatják a szövegértést és 
szövegalkotást, kipróbálhatják kreatív elképzeléseiket a mozgóképes alkotások létrehozása területén, 
bővíthetik ismereteiket a nyilvánosság működésével illetve a mozgóképes kifejezésmóddal kapcso-
latban – mindezt összefoglalóan médiaértésnek vagy médiaműveltségnek szoktuk nevezni. A média-
műveltség fejlesztése szorosan kapcsolódik a tantárgy céljaihoz: a  médiatartalmak értéséről és kri-
tikus szemmel való vizsgálatáról van szó, ami feltételezi a különféle kontextusokban és eszközökkel 
megvalósuló kommunikáció képességét. A médiaműveltség fogalmát a legteljesebb módon az Európai 
Bizottság 2009. augusztus 20-i Ajánlása fogalmazza meg (2009/625/EK). A nemzetközi szervezetek 
dokumentumai a médiaműveltséget összekötik az információs vagy a digitális műveltséggel – előbbi 
a nyilvánosságban elterjedt kommunikációs formákra helyezi a hangsúlyt, míg az utóbbi ezeknek a 
formáknak a technikai vonatkozásaira (MIL). 

Mindebből látszik, hogy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy anyagának feldolgozása 
tágabb pedagógiai célok alá rendelhető: a tanár és a tanulók közös munkája elősegíti a tanulók kriti-
kai gondolkodásának kialakulását, előrelépést kínál a problémamegoldás területén, közösségalakító 
hatása van, illetve elősegíti a tanulók állampolgári tudatosságának kialakulását. A tárgynak tehát sok 
érintkezése van a kereszttantervi területekkel. A mozgóképkultúra és médiaismeret sokat tehet to-
vábbá a diákok egyéni tanulási programjának kialakításáért, hiszen a kreatív munkákban mindenki 
megtalálhatja a saját feladatait. A tantárgy óráin végzett tevékenységek így a felzárkóztatást, az esély-
teremtést is szolgálják. 

Nagyon fontos, hogy a tankönyv a kerettanterv által biztosított óraszámra épül, tehát arra az 
óraszámra, amelyet minden magyar gyereknek meg kell kapnia mozgóképkultúra és médiaismeret-
ből. Ez teljes osztálylétszámokat feltételez, ugyanis a tantárgy nem a kiváltságosok tantárgya, hanem 
mindenkié, aki az ország iskoláiban a megfelelő évfolyam tanulója. Ha ezt az óraszámot az iskola 
biztosítja a gyerekeknek, akkor lehet az iskola pedagógiai programjával továbblépni, azaz érettségire 
készítő és egyéb csoportokról gondolkodni. Tanmenetjavaslatunkat ezekre az egyre bővülő óraszá-
mokra méreteztük. 

A fentiekből az is következik, hogy a mozgóképkultúra és médiaismeret kerettantervi alapóra-
számában nem újságírókat, kommunikációs szakembereket és médiamunkásokat képezünk, hanem 
alapvető médiaértési jártasságokat adunk a diákoknak, akik az iskoláik elvégzése után a legkülönbö-
zőbb foglalkozásokat választják. Meggyőződésünk szerint a tantárgy óráin végzett fejlesztőmunkának 
köszönhetően a társadalom valamennyi tagja kritikus médiaértő emberré válhat.     

A médiaoktatás, ahogy azt a világ legtöbb országában művelik, elsősorban a populáris kultúra 
értelmezését tűzi ki céljául. A magyar gyakorlatban ugyan nagyobb tér jut a szerzői kultúra alkotásai-
nak, de nem tehetjük meg, hogy rosszul értelmezett értékszempontok megakadályozzanak bennünket 
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a tömegkultúra értő vizsgálatában. A miénkhez hasonló segédanyagok szerzőitől a tanárok gyakran 
várják el a visszajelzéseikben, hogy a kiadvány tartalmazzon utalásokat a „mit nézzetek, mit ne néz-
zetek” kérdéseivel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy a minőségi médiaszövegekhez való közeledés 
folyamatos munka eredménye lehet, és ezen az úton csak azok mellett a szövegek mellett szerepelhet-
nek tiltások, amelyek túlmennek a törvényi kereteken. A médiaoktatás „védjük meg a diákokat a káros 
tartalmaktól” modellje helyett mi a médiaszövegek domesztikálását és körültekintő tanulmányozását 
ajánljuk, amihez gazdag és működőképes fogalmi rendszert próbálunk kialakítani.

A gyakran hangoztatott vélekedés szerint a tizenéveseknek már nincs mit tanulniuk a mobilte-
lefon-használatról, a közösségi oldalakról és a sokfajta, általuk fogyasztott tartalomról. Kétségtelen, 
hogy ha a médiaműveltséget ezekben a dimenziókban is mérjük, akkor nehéz érdekessé tenni az órá-
kat. A mozgóképkultúra és médiaismeret azért különleges tárgy, és éppen abban tér el a többitől, hogy 
az anyaga teljesen friss, folyton változik, tehát bizonyos elemei a tanároknak is újak. 

A tárgy tanításának tapasztalatai az elmúlt években nagyban hozzájárultak a tanári szerepről 
szóló gondolkodásunk átalakulásához: a tanár többé nem kizárólagos ismeretforrás, az órák nem úgy-
nevezett új tananyagot feldolgozó foglalkozások. A tanári munka súlypontja áttevődött az órák elő-
készítésére, illetve a készségfejlesztésre és a diákok meglevő ismereteinek rendszerezésére. Ebben az 
értelemben a tanár az edző feladatait látja el, azaz szervezi és irányítja a munkát. 

A témával foglalkozó tanulmányok leszögezik, hogy az oktatásnak egyrészt ki kell használnia a 
technológia lehetőségeit, másrészt ezeket az adottságokat produktív irányba, a széles körű médiamű-
veltség felé kell hogy terelje, hiszen a technológia rendelkezésre áll az attitűdök és értékek megterem-
tésére. A tanároknak a technológiai adottságokat kihasználva érdemes megvalósítaniuk a médiamű-
veltség fejlesztését, miközben folyamatosan tekintettel kell lenniük az oktatás társadalmi környezetére 
(Fry, 2011). 

Mindez egyre határozottabban rajzolja ki az elkötelezett, a tantárgya iránt szenvedélyesen érdek-
lődő, a diákokat magával ragadni képes tanár alakját, aki az óráit a diákok munkájára és a közöttük 
kialakuló együttműködésre alapozza. 
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A TANKÖNYV SAJÁTOSSÁGAI

Világos szerkezetben felépített, de többféleképpen bejárható tankönyv megírása volt a célunk, ami a 
kerettantervben meghatározott fogalmi hálót használja. A leckék szakszerűen, de tiszta nyelvezettel 
szólalnak meg, a felépítésük ismétlődik és szándékaink szerint jól követhető. Valamennyi lecke a tanu-
lást segítő elemeket tartalmaz, a leckeszövegeket élményszerű feladatok kísérik. Az egyes leckék tárgy-
szerű megközelítéseket használnak, ugyanakkor a reményeink szerint érdekesek. A szövegek esetta-
nulmányokra épülnek, vagy tételeiket esettanulmányokkal támasztják alá, általánosításokig jutnak el, 
miközben folyamatosan számítanak a tanulók részvételére és kreativitására. 

A leckék két hangsúlyos elemből állnak: az egyik a tananyag kifejtése körülbelül négyezer karak-
teres törzsszövegben, amihez második elemként kétfajta feladat járul: egy számozatlan bevezető feladat, 
ami kreatív munkát tartalmaz és projektjellegű, illetve a számozott kisebb feladatok. Ezt a két elemet 
és a továbbiakat egy későbbi fejezetben részletesen értelmezzük, illetve leírjuk a felhasználásuk ajánlott 
módját és a módszertani szerepüket. Mindent egybevetve egy lecke körülbelül tízezer leütés terjedelmű. 

A leckeszövegek tehát a tananyagot tartalmazzák. A mondandónkat valamennyi esetben igyekez-
tünk jól azonosítható gondolatmenetre felfűzni (egy különleges szerkezetű leckénk van, ez a 21., amely 
az adatvédelemmel foglalkozik – itt nincs kifejtett tankönyvi szöveg, a lecke csupa feladatból áll). 

Egy lecke négy vagy öt oldal. Emögött ergonómiai meggondolások állnak: egy témakört a di-
ákok akkor tudnak kényelmesen átlátni, ha egy, esetleg két fordítással az elejétől a végére érhetnek. 
A feldolgozást segíti az a keskeny zöld vonal, amely függőlegesen a szöveg mellett húzódik – ez a vonal 
a maga vizuális eszközeivel jelöli a tanulnivalót, illetve optikai támaszkodóként szolgál. 

A könyv szándékosan és célzatosan komoly hangvételét ellensúlyozza a valamennyi leckében 
megjelenő néhány játékos-ironikus elem. Ilyen a főcím, a mottó, illetve a szövegbeli visszakapcsolás a 
mottóra, egyes feladatok jellege és megfogalmazásuk módja. 

Folyamatosan jelen van továbbá egyes jelenségek és a róluk tett állítások kibillentésének szán-
déka, az, hogy a dolgokat nézzük meg szokatlan oldalukról. Ezt a szándékot jeleníti meg például az 
ötödik lecke, amelyben a mozgóképes történetmesélést tárgyaljuk, de a bevezető feladat éppen egy 
történetmentes etűd létrehozására irányul; ilyen a médiaintézménnyel foglalkozó 10. lecke gondolat-
menete, amely a nem intézményesült feladók által megosztott tartalmakból indul ki.  

A tankönyv a tudományos megközelítések szintézisére törekszik. Ez azt jelenti, hogy egyrészt 
nem kötelezzük el magunkat egy-egy irányzat mellett, másrészt igyekszünk ezek között egyensúlyt 
vagy közös nevezőt találni. Három példa ennek árnyalására. A hatodik leckében a nyilvánosság prob-
lémáit értelmező sok iskola közül kettőt ismertetünk – tömegkommunikáció szállítási illetve rituális 
modelljét –, és az utóbbi fogalomkészletével bánunk a továbbiakban. A nyolcadik leckében média-
értési iskolákat ismertetünk, de közülük a hatás korlátozott jellegét hangsúlyozó iskolákat tárgyal-
juk hangsúlyosan, illetve letesszük a voksunkat a médiaoptimista nézetek mellett. Végül a 14. lecke 
példája: a mém jelenségét néprajzi-antropológiai megközelítésből értelmezzük, mert ez kínálkozott a 
legtermékenyebbnek. 
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A tankönyv valamennyi témában leülepedett álláspontokat igyekszik képviselni. Ez egyrészt azt 
jelenti, hogy használjuk a szakmai beszédben elfogadott fogalom-meghatározásokat, ilyen például a 
médiareprezentációé. Másrészt igyekszünk megkímélni a tanulókat „az egyik szakértő ezt mondja, 
a másik amazt” jellegű megközelítésektől, mert egy tankönyvnek nem dolga ezeket bemutatni, noha 
természetesen felvillantjuk azokat a vitákat, amelyek egy-egy jelenség értelmezése körül folynak. Ter-
mészetesen nem szeretnénk magunkat biztosabbnak mutatni annál, mint amilyenek vagyunk egy-egy 
probléma megítélésében, tehát jelezzük a kétségeinket vagy a bizonytalanságainkat. Erre a legjobb 
példa talán az álhírrel foglalkozó fejezet (12.), amelyben folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy az úgyne-
vezett valódi és az álhír éles elkülönítése alig lehetséges. 

Az egyes leckékben természetesen vannak kifejtett fogalom-meghatározások – éppen ilyen a 
médiareprezentációé vagy a hatásé –, de használunk olyan fogalmakat is, amelyeket nem definiálunk. 
Ilyen a médiáé, ugyanis ezt a fogalmat széles körben használjuk, tehát olyan kiindulási alapnak vesz-
szük, amellyel kapcsolatban nem szükséges a körülményes meghatározás (az irodalom fogalmának 
leírásába sem érdemes belemenni, hiszen éppen olyan szerteágazó és rétegzett jelenségről van szó, 
mint a médiatudomány kulcsfogalmai által leírt jelenségek).  

Éppen a fentiekben szóba került mémmel vagy álhírrel kapcsolatban érdemes megjegyezni, 
hogy a szerzők valamennyi tárgyalt jelenséget rendkívül komolyan veszik, ez vonatkozik a leggyat-
rább vicces videóra éppúgy, mint a tömegesen előállított szöveges üzenetekre, de tulajdonképpen a 
populáris kultúra egészére is. Azt képviseljük, hogy valamennyi, a könyvben szóba kerülő médiaüze-
net bonyolult képződmény, tehát gondosan és kiegyensúlyozottan érdemes néznünk őket. Egy példa a 
hétköznapi, azaz nem-szakmai ítélkezésekben egyszerű szövegeknek tekintett hírek-álhírek területé-
ről: egy-egy rövid hír tényeket és véleményeket, a történésekről tett, különböző szempontokból meg-
fogalmazott állításokat helyez egymás mellé, mindezek segítségével történeteket mesél, ilyenként tehát 
igenis összetett nyelvi és vizuális képződmény. Ez az állításunk értelemszerűen vonatkozik valamennyi 
média tartalomra és mozgóképes alkotásra a kommentektől a videoüzenetekig vagy a szappanoperák-
tól a műfaji filmekig.  

A tankönyv szerzőinek viszonyulása a mozgókép és a média világához az elemzőé, aki harag és 
elfogultság nélkül képes vizsgálni a környező világot – mindezt ugyanakkor emberi, szakmai és tanári 
igényességgel igyekeztünk tenni. Ha a leckékben, a feladatokban vagy a tankönyv egészében megje-
lenik a normatív szemlélet, az soha nem a dolgok feletti érvelés nélküli ítélkezésben ölt testet, hanem 
a magunkkal szembeni színvonal követelményében és a fogalmi megközelítésre való igényünkben. 
Mindezt ezen a helyen azért érdemes nyomatékkal említeni, mert a mozgóképkultúra és médiaismeret 
anyaga könnyen csábíthat elitista elzárkózásra vagy éppenséggel lesajnálásra („ezek a csúnya celebek”, 
„a régi sztárok jobbak voltak” és társaik). Mi azonban nem a magaskultúra bástyái mögül beszélünk, 
hanem a szakmai megközelítések szándékával. 

A kiadvány valamennyi leckéje követi a kerettanterv betűjét és szellemét, ez fontos alapelv. Van 
azonban két érzékeny kérdés, amelyben a tankönyv eltér a kerettanterv fogalomhasználatától. Az 
egyik a hírérték fogalma, amely a 11. leckében szerepel. Használjuk a fogalmat, de igyekeztünk nem 
terhelni azzal a normatív mozzanattal, amelyet a dokumentum képvisel (vannak „értékes” és „kevésbé 
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értékes” hírek? – szerintünk ez a kettősség érvénytelen). A másik a sztár és a celeb megkülönbözteté-
sének kérdése. Arról van szó, hogy a két halmaz nem választható szét elvszerűen, illetve a fogalompár 
ugyancsak értéktelített használata problematikus. Két bizonytalan jelentésű szót nem szerettünk volna 
arra használni, hogy az egyiket kijátsszuk a másik ellen, ezért nem megyünk bele az „aki megérdemli 
a hírnevet, az a sztár, aki érdemtelenül népszerű, az csupán celeb” teljesen tarthatatlan logikájába.  

Idetartozik, hogy tartózkodunk az „ez bonyolult kérdés” vagy az „ebbe nem tudunk elmélyülni” 
stílusú megnyilatkozásoktól. Egy tankönyvnek éppen az a feladata, hogy a szakmai igazságok veszé-
lyeztetetése nélkül beszéljen, és mondanivalóját tisztán, felesleges bonyolultság nélkül fejtse ki.   

Valamennyi lecke meghatározott vonalat, szerkezetet, gondolati menetet valósít meg, ennek lo-
gikáját az adott lecke anyagának belső szerkezete irányítja. Néhány példa. A 2. lecke a kommunikáció 
típusait öt szempont köré rendezve tárgyalja; a montázsról szóló 4. lecke a montázsmentes mozgóké-
pektől jut el a „a montázs mint a filmszerűség letéteményese” álláspontig; a nyilvánosság teréről szóló 
lecke (6.) két koncepció alapján halad előre; a 7., kultúraelméleti lecke egy tetszőleges alkotás terve-
zésének, elkészülésének és terjesztésének útját járja végig; a post-truth-leckét három állítás tagolja; 
a 22., 23., 24. filmtörténeti fejezetek időrendet használnak. A tárgyalás szempontjait a leckék mindig 
megjelölik, ez vagy a bevezetésben történik vagy pedig alcímekkel, amelyek világosan jelzik a tárgyalás 
menetét, illetve átlátható módon tagolják a leckéket.

Segédkönyvünk igyekszik megmutatni az egyes témakörök, témák, problémák és leckék kö-
zötti kapcsolatokat, illetve a tevékenységek finomítását, az előrehaladás és a mélyítés módjait. Nem 
gondoljuk tehát, hogy az álhír dolga egyetlen leckére korlátozódik, vagy a médiareprezentáció „meg-
tanítható” egy tanóra alatt. Számítunk a tisztelt tanárkollégák folyamatos odafigyelésére, amelynek 
eredményeként megteremtődik a tanár és a diákok közötti bizalom, kialakul a csoporton belüli meg-
felelő munkalégkör. A csoport együttműködése tehát ébren tarthat témákat és problémákat, hiszen a 
nyilvánosság történései újabb és újabb példákat szolgáltatnak. Egy tankönyvben a leckék egymás után 
és lineárisan jelennek meg, de mi azt javasoljuk, hogy folyamatosan térjünk vissza egy-egy régebben 
érintett problémára, ha azzal kapcsolatban valami történt a nyilvánosságban. A leckék tehát ne zárt 
szövegek legyenek, hanem a közös gondolkodás tulajdonképpen végtelenített forrásai.    

Sajátos kapcsolat van a 11. és 12., illetve a 15. és 16. lecke között. Ezek a leckét ugyan egymást 
kiegészítő témákat tárgyalnak, de nem szimmetrikusak. A 11. lecke a hír fogalmát a tény-vélemény 
összefüggésében tárgyalja, míg a következő egy álhír-jellemzőket ismertető menetre épül, tehát a két 
lecke nem a hír – álhír összefüggést és szembeállítást veszi alapul. Ez igaz rájuk külön-külön, illetve 
akkor is, ha párba állítjuk őket. A másik leckepárosról: a 15. lecke a sztár dolgát történeti megvilágí-
tásba helyezi, a 16. lecke pedig szinkron megközelítéssel mutatja be az influenszer jelenségét. Ezzel a 
sztár – influenszer szembeállítás problematikus jellegére szerettünk volna rávilágítani. 

A leckék között fogalmi hálózatot igyekeztünk kialakítani, a kapcsolódásokat leckékre mutató 
utalások jelzik. Nem szerettük volna ugyanakkor nagyon megterhelni a szöveget túl sok ilyen utalással, 
mert ez megnehezítené a diákok tankönyvben való tájékozódását.  

A könyv tananyagot és a feladatosítás-munkáltatás eszközeit adja a tanárok kezébe, de számít a 
munkájukra, ami elsősorban a leckeszöveg alapos feldolgozásában és a szemléltetés folyamatos frissí-
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tésében jelenhet meg. Az előbbi szövegértelmezői tevékenységet feltételez, amelynek során az órán a 
csoport tagjai kibontják a tankönyv megállapításait. Az utóbbira azért van szükség, mert a tankönyv 
nyomtatásban megjelenő kiadvány lévén napi példaanyagot nem tartalmaz, ezt a tanárnak kell kap-
csolnia a leckeszövegekhez. A szövegfeldolgozás módjait, illetve a szemléltetés frissítésének néhány 
megoldását az az óraterv mutatja meg, amelyet segédkönyvünk végén teszünk közzé (a tervezet a 10., 
a médiaintézmény dolgaival foglalkozó leckéhez készült).             

A leckék módszertani arculata: a leckék olyan szöveget kínálnak a tanulóknak, amelyek az adott 
problémát történeti összefüggésben, a kötetben szereplő leckék szoros kontextusába helyezve, szak-
nyelven szólalnak meg. A tanulók fejlesztésében betöltött szerepük az, hogy a tanulók előzetes tudá-
sát és órai munkájának eredményét megfelelő fogalomrendszerbe helyezzék, a tanulók tehát analiti-
kus-elemző szókincset sajátíthatnak el. Ennek a mozgóképkultúra és médiaismeret területén különös 
jelentősége van, hiszen a tanulók a tárgyalt jelenségeket túlnyomórészt tapasztalati-impresszioniszti-
kus-gyakorlati szempontból és szinten ismerik. A cél tehát az előzetes tudásuk rendszerbe helyezése.  

A tankönyv szorosan követi a kerettanterv betűjét és szellemét, a szövegeket ezért nem szük-
séges fogalmakkal, évszámokkal, nevekkel és egyebekkel kiegészíteni. A tankönyv kerettantervnek 
való megfelelése mellett vegyük figyelembe azt is, hogy nevezett oktatáspolitikai szöveg önmagában 
is rendkívül zsúfolt. Ha az órákon a tankönyvet alaposan és körültekintően dolgozzuk fel, ha jut elég 
figyelem és módszertani eszköz a megtanultak elmélyítésére, illetve ha a szemléltetések megfelelő mó-
don helyezik rendszerbe mindazt, amit a tankönyv tartalmaz, a diákok jól használható kompetencia-
készlethez jutnak. 

A nyilvánosság, a kommunikáció és a média világában ugyanakkor természetesen folyamato-
san bukkannak fel az új és új jelenségek, amelyek értelmezése megkívánja a tantárgy óráin előforduló 
tevékenységek, illetve a tananyag frissítését. Nyomtatott tankönyvről van szó, ezt a frissítést tehát kö-
rültekintően kell elvégeznünk. 

A leckék végső soron a diákok számára a számonkérés anyagai lehetnek („ebből lehet felelni”). 
Általános didaktikai tapasztalat, hogy az írásos szövegek szóbelivé alakítása – ez a szóbeli felelet – olyan 
feladat, amely fejleszti a szövegértési kompetenciákat és a szóbeli kifejezőkészséget. Ne felejtsük el, hogy 
a tankönyv ugyan kiegyensúlyozott értekező prózát használ, de megszólaltat másfajta nyelvi regiszte-
reket is, és ez mozgósítja a tanulók értelmezői apparátusát, aminek minősített esete a számonkérés. 

A 10. leckéből idézünk egy bekezdést mindennek alátámasztására: „A világban előállított tar-
talmak tekintélyes része kisebb-nagyobb nyilvánosságnak szánt magánküldemény. Az életkori skála 
egyik végén olyan tizenkét éves kislány van, akinek a vágója az édesapja, a követői pedig a közvetlen 
környezete tagjai. A másik végén ügyes nyugdíjasok állnak a kirándulásaikkal és a főzési tanácsaik-
kal. Az érdeklődési terület ugyancsak hatalmas: amatőr lakásfestők, sportági tanácsadók, segítőkész 
tanárok, akik saját fejlesztésű anyagaikat teszik közzé. A tartalom-előállítók derékhadát ők alkotják: 
magánemberek, laikusok, saját névvel vagy becenévvel szereplő emberek.” 

• Az első mondat tényszerű szakmai megállapítás.
• A második és a harmadik mondat némileg más hangnemben szól: ugyan hasonlóképpen 

tényeket közöl, de a megfogalmazása lazább. 
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• A negyedik mondat („Az érdeklődési terület…”) az előző kettőhöz kapcsolódik, azok gon-
dolatmenetét és stilisztikai megformálását viszi tovább. 

• Az utolsó mondat visszatér az első mondat hangneméhez. 

Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a szövegben olyan szavak és szókapcsolatok vannak, ame-
lyek inkább az írott nyelv részei, feltételezhetően a diákjaink nem használják őket aktívan és szóban 
– ilyen a „tekintélyes része”, a „magánküldemény”, a „derékhad” vagy a „laikus”. Mindez azt a többször 
ismételt gondolatunkat támasztja alá, hogy a tankönyv szövegével nagyon alaposan és körültekintően 
kell dolgozni az órákon. A leckék feldolgozása tehát a szavak szintjéig hatoló aprómunka, amelyet a 
diákok nyelvi kompetenciái fejlesztésének szolgálatába állítunk.        

A kötet tehát kettős célt követ: egyrészt tanulásra alkalmas szövegeket-leckéket tartalmaz, ame-
lyek egy-egy probléma feldolgozását nyújtják, másrészt munkáltató feladatokat hoz valamennyi szö-
vegrészhez illetve részproblémához. A feladatok jellege: gyakorlati munkák, dokumentum-, ábra-, 
statisztikaelemzések, képértelmezések, gyűjtések, kutatási feladatok, mozgóképek mikroelemzései. 
A tankönyv segítséget nyújt a problémák új összefüggésekbe való állításában, szakszerű kezelésében, 
illetve ötleteket nyújt a kreatív tartalom-előállítás területén.    

A következő részben a feladatok módszertani szerepéről beszélünk. Ezek empirikus anyagot 
szolgáltatnak, megérzékítik a leckében szereplő problémákat, segítik az összefüggések felismerését, 
fejlesztik a tanulók lényeglátását, elemzési készségeit. A leckékben kétfajta gyakorlófeladat van: a lec-
kék élén bevezető jellegűek, ezek mindig kreatív munkák (mozgóképes etűdök, tévés jellegű munkák, 
hang- és világítási gyakorlatok, vágási gyakorlatok, fényképkészítési feladatok, mikrofelmérések ered-
ményének feldolgozása stb.), a leckék belsejében pedig a gyakorlást segítik. 

Ezután további koncepcionális ügyeket érintünk, amelyekhez módszertani meggondolásokat 
kapcsolunk. 

A szemléltetésekről beszélünk elsőként. A szövegekből hiányzik egy elem, ami azonban nem 
hiányozhat egy órától sem – ezek a párperces bejátszások a legkülönbözőbb médiaeseményekről. 
Azért hiányzik ez az összetevő, mert a szemléltető bejátszásoknak naprakészeknek kell lenniük, amit a 
nyomtatott könyv nem tud megteremteni. Rendkívül hangsúlyos kérdésről van tehát szó, hiszen a jól 
megválasztott, friss, izgalmas bejátszások alkotják az órák empirikus anyagát, amire az órákat tulaj-
donképpen fel lehet és fel kell építeni. 

A tanár feladata az, hogy folyamatos és kölcsönös kapcsolatot teremtsen a tankönyv anyaga és a 
szemléltetés között. A szemléltetőanyagban keressük meg, hogy miként illeszkedik a tankönyv megál-
lapításaihoz, a tankönyv szövegét pedig a szemléltetés szellemének, tartalmának és mondanivalójának 
megfelelően dolgozzuk fel. Az órai munkáltatás legfontosabb eleme ez: a tanulók a közösen megtalált 
médiapéldákon gyakorolják a minél mélyebb és összetettebb médiaértés fogásait. 

Az IKT-eszközök használatáról: a tankönyvben kevés utalás van arra, hogy az órákon milyen 
in fokommunikációs eszközöket érdemes és tanácsos használni. Ez ugyancsak a papíros formátum  
miatt van. A tankönyv anyagának feldolgozása ugyanakkor mobiltelefonok és más eszközök rendsze-
res használatával képzelhető el. Mindez az adott tanár találékonyságán és eszközhasználati jártassá gain 
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múlik. A hospitálások során láttunk már kahoot-bajnokságot, közös felület létrehozását a feladatok 
eredményeinek megosztására, chatszobák használatát és számtalan, a közös munkát segítő megoldást.       

A naprakészség kérdéséről beszélünk ezután, ezúttal egy másik szempontból: a könyv a fentiek 
miatt nem közölhet gyorsan változó forrásokat, ezek ugyanis eltűnhetnek az adott felületekről, meg-
változhat az elérési útvonaluk. 

A fentiekből következik a legfontosabb ügyek egyike: a nyomtatott könyv nehezen mozduló 
műfaj, ezért az egész szöveg egy kicsit magasabb általánosítási szinten szólal meg a kelleténél és a 
szerencsésnél. A könyvben kialakított fogalomkészletből lehet azonban a meggyőződésünk szerint 
láttatni mindazt, ami szakmailag és didaktikailag fontos ma a média és mozgókép ügyeiben. A leckék 
szövege tehát a fentiek következményeképpen általánosabb-elvontabb-absztraktabb a kelleténél és a 
szerencsésnél, viszont olyan fogalmi készlettel bánik, amely átfogja a jelenségeket, alkalmas ezek tanu-
lói aktivitást igénylő, alapos és körültekintő megtárgyalására. 

AZ OKTATÁSPOLITIKAI DOKUMENTUMOK SZEMPONTJAI

Az óraszámok

A kerettanterv szerint a 11. évfolyamon a Művészetek tanulási terület tantárgyai közül (ének-zene, 
dráma és színház, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti el, hogy me-
lyik tantárgy számára biztosítja a heti órakeretet. A 12. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiais-
meret vagy a dráma és színház tantárgy kötelezően választandó. A 11. évfolyamon az óraszám 34, 
a 12. évfolyamon pedig 28 (a különbség abból adódik, hogy a végzősök tanéve rövidebb). A 11. és 
12. évfolya mokon együttesen tehát 62 órával számolhatunk. 

Ez az az óraszám, amelyet a kerettanterv minimális óraszámként határoz meg, olyanként te-
hát, amely minden tanulóra érvényes. Az érettségire felkészítő órakeret egyéb rendelkezések alapján 
alakul, ennek a keretnek a felhasználására a tanmenetekről szóló fejezetben beszélünk. Mindezt fi-
gyelembe véve a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgynak három változata képzelhető el: a 11. 
évfolyamos, a 12. évfolyamos illetve az érettségire felkészítő változat. A legfontosabb ezek közül ne-
künk az első kettő, hiszen ez feltételezi a kötelező, tömegesnek mondható, közismereti jellegű oktatási 
gyakorlatot. A tankönyv létrehozásában közreműködő szakemberek álláspontja szerint az az óraszám, 
amely az egyik vagy a másik évfolyamra jut, nagyon szép, és igazán jól kihasználható keretet nyújt a 
szaktanároknak.  

A könyvben 30 lecke van, ez egy mechanikus számolási módot feltételezve azt jelenti, hogy ha 
csak a 11., vagy ha csak a 12. évfolyamos változatot vesszük, nagyjából egy óra jut egy leckére. Tovább-
ra is matematikai alapon: ha ezeknél alacsonyabb óraszámról beszélünk, akkor a leckék közül a tanár 
döntése alapján annyit célszerű feldolgozni, amennyit a tanmenet lehetővé tesz. 

Ha azonban szakmai és módszertani szempontokat is alkalmazunk, akkor azt mondhatjuk, 
hogy a leckék számát és az adott iskolában kiosztott óramennyiséget nem lehet a fentiekhez hasonlóan 
gépiesen egymás mellé rendelni. Ennek alapvető oka a helyi tantervek logikáján és a tanulócsoportok 
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sajátosságain túl az, hogy a médiás és a filmes terület tárgyalásának jellege jelentősen eltér egymástól: 
a médiás fejezetek kezelhetők az órarend keretei között, a filmesek nem, mivel a filmek megnézése 
másfajta beosztást igényel, illetve a filmelemző órák előkészítése mögött másfajta didaktikai meggon-
dolások állnak. Minderről részletesen a módszertani ajánlásunk tanmenetjavaslatában illetve abban a 
részben beszélünk, amelyben az egyes leckék feldolgozásának módozataival foglalkozunk.  

Még két megjegyzés a fentiekhez. Az első a tankönyv és a kerettanterv kapcsolatát érinti. Az 
igaz, hogy a tankönyv lefedi a kerettanterv követelményeit, de különösen a 22–30. fejezetben sok a 
kereszthivatkozás, mivel a leckék háromszor hármas egységben tulajdonképpen ugyanazt tárgyalják, 
a magyar film világát. Ehhez a kilenc filmes fejezethez emiatt sem rendelhető meghatározott óraszám, 
azaz nem érvényes az egy lecke – egy tanóra összefüggés. A másik a könyv koncepciójával kapcsolatos: 
azt mondtuk, hogy a könyv, ahol csak lehet, igyekszik egységben tárgyalni a filmet és a médiát. Tehát 
a könyvet rendkívül sokfajta logikával fel lehet dolgozni, miközben az iskola és a tanár valamennyi 
megoldással teljesíti a kerettanterv követelményeit.

További szempontok a tankönyv szerkezetével és leckekínálatával kapcsolatban: 

• A tankönyv kitér valamennyi témakörre és felvesz valamennyi tevékenységet, amit a keret-
tanterv megfogalmaz. 

• A tankönyv emiatt törvényszerű módon túl van tervezve, hiszen a kerettanterv olyan nagy 
mennyiségű témakört tartalmaz, ami nem dolgozható fel ebben az óraszámban. 

• A 60-as évek eleje óta tökéletesen megoldatlan a filmnézésre szánt idő: egy másfél órás film 
megtekintése beleszámít az óraszámba? Ha igen, akkor szétfeszítjük az óraszámot, ha nem, 
akkor törvényellenesen túlterheljük a tanulókat.

A film és a média aránya

A kerettantervben szereplő óraszámok azt mutatják, hogy a médiára nagyjából 60%-nyi, a filmre pedig 
40%-nyi óraszám jut, ez körülbelül 36, illetve 26 órát jelent, ha a fenti 62 órával számolunk. Ezt az arányt 
a könyv terjedelmi arányaiban nem feltétlenül érvényesítettük, hiszen egyrészt a filmnézéshez nagyobb 
óraszám kell, ami nem párhuzamos a tankönyvi terjedelemmel, másrészt a filmelemzéseket nem lehet 
tankönyvbe foglalni. A 26., 27., és 28. lecke ugyan egy-egy elemzésjavaslatot tartalmaz, de folyamatosan 
hangsúlyozzuk, hogy a célunk nem a három film (a Körhinta, a Szegénylegények, illetve az Édes Emma, 
drága Böbe) tanmenetekbe való bebetonozása, hanem az, hogy érvényes filmelemzési szempontokat 
mozgósítsunk. A tanárok tehát tetszőleges filmet választhatnak az elemző órák anya gául.  

A kerettanterv hét témaköréhez rendelt óraszámok a dokumentumban a következőképpen je-
lennek meg. Az első négy témakör médiás (rendre 6, 6, 4, illetve 4 ajánlott óra). A mozgóképes hatás-
keltő eszközökkel foglalkozó ötödik témakör nagyjából felerészben filmes, felerészben médiás. (Ez a 
kerettantervi témakör a könyvünkben három integrált leckében szerepel; az óraszámok tehát nálunk 
így alakulnak: 6 média/6 film.) A hatodik, kultúraelméletinek mondható témakört bizonyos médiás 
leckék fedik le, illetve van egy lecke erről a filmes fejezetben (az óraszámok hozzávetőleg: 10 média/4 
film). A hetedik témakör a maga 16-os óraszámával teljesen filmes. 
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A tankönyvben a fentiek így szerepelnek; ezúttal a filmes tartalmakat alapul véve számolgatunk: 
bizo nyos filmes példaanyag szerepel több médiás fejezetben – ilyen például a kultúraelméleti lecke és 
a sztárral foglalkozó lecke, több médiás lecke tartalmaz ezen kívül filmajánlót. A filmes rész nem rend-
szeres filmtörténet, hanem a magyar film meghatározó jelenségeiről és korszakairól szóló közelképek 
sorozata. A kifejezetten filmes rész három egységre tagolódik: három filmtörténeti fejezetet három 
alkotói portré követ, majd három fejezet foglalkozik a szerzői film illetve a műfaji film kérdéseivel.     

Az óraszámoknál és a film-média aránnyal kapcsolatban hozzuk szóba, ugyanakkor további 
koncepcionális kérdéseket érintünk:

• A könyv alapvető elképzelése, hogy nem választja szét élesen a filmet és a médiát. Az eddigi 
tankönyvekben és gondolkodásban nagyjából az gyökeresedett meg, hogy a filmnek van 
szép formanyelve, a média pedig társadalmi jelenség. Ezzel az elképzeléssel szakítani sze-
retnénk, és azt mutatjuk meg, hogy a formanyelvi eszközök miként jelennek meg a diákok 
által legjobban ismert mozgóképekben (vicces videókban, telefonos élőzésben, klipekben és 
máshol). Ugyanakkor a médiás fejezetekben is szerepelnek filmes példák és ajánlók – tema-
tikai kapcsolatok alapján, a filmek által érintett problémakörök szerint, formai rokonságok 
alapján stb. 

• A könyv tehát egységben kezeli a mozgóképes jelenségeket, ez leginkább a három integrált 
fejezetben jelenik meg. Ezek a formanyelvvel, a montázzsal és a történetmondással úgy fog-
lalkoznak, hogy a példaanyaguk nagy része tulajdonképpen médiás. 

• A tömegmédiumok írott formáit a kerettanterv tartalmazza, a könyvben ezeket is tárgyal-
juk, elsősorban a 11. és 12. leckében. 

A TANKÖNYV SZERKEZETE

• A tankönyv 30 problémakört/leckét tartalmaz.
• Ebből 18 tisztán médiás, ezek önálló leckék. 
• Van három ugyancsak önálló leckénk, amelyben együtt kezeljük a médiás és filmes tartal-

makat, a felsorolásainkban ezek dőlttel vannak szedve. A hívószavak: formanyelv, montázs, 
történetmesélés. 

• A magyar filmmel 9 lecke foglalkozik. Ebből három történeti megközelítést tartalmaz, há-
rom alkotóportré egy-egy kiemelt filmmel, három pedig kultúra- és műfajelméleti merítésű. 

Tehát van 18 tisztán médiás leckénk, ezek közül több tartalmaz filmes vonatkozásokat; van 3 in-
tegrált lecke filmes és médiás példaanyaggal; 9 lecke szól a magyar filmről.
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A LECKÉKBEN TÁRGYALT PROBLÉMÁK LISTÁJA

1. a nyilvánosság szerkezetváltozásai
2. a kommunikáció típusai
3. a mozgóképes formanyelv
4. a montázs
5. a mozgóképes történetmesélés 
6. a nyilvánosság mint társadalmi színtér
7. a kultúra rétegei
8. médiaértési stratégiák
9. az igazság utáni korszak

10. a médiaintézmény típusai
11. tény és vélemény a nyomtatott és elektronikus sajtóban 
12. az álhír
13. az információs buborék
14. a mém
15. a sztár régen és ma
16. az influenszer
17. a médiareprezentáció
18. az online identitás
19. a képernyőerőszak 
20. a nyilvánosság működésének szabályozása
21. az internetbiztonság

A magyar film – korszakok és művek

22. a kezdetek: némafilmek és a korai hangosfilmkorszak (1901–1945)
23. a szocialista korszak filmművészete (1945–1989)
24. a kortárs magyar film (1989-től)

A magyar film – alkotóportrék

25. Fábri Zoltán
26. Jancsó Miklós
27. Szabó István

A magyar film – a szerzői és a közönségfilm

28. a szerzői film: a legjelentősebb stílusirányzatok
29. hullámvasút: a közönség- és a szerzői film jelenléte
30. a közönségfilm: a műfaji paletta összetétele
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SZEMPONTOK A TANMENETVÁLTOZATOKHOZ

A tankönyvhöz egy külön kiadványban részletes tanmenet-javaslatok készülnek, itt ezek vázlatát kö-
zöljük. A kerettanterv tehát 34 (11. évfolyam) illetve 28 (12. évfolyam) órával számol. 

Háromfajta tanmenetet kínálunk.

A tanmenet A) változata arra az esetre készül, ha az iskola a tárgyat a 11. évfolyamban hirdeti.

A 34 órát a következőképpen javasoljuk felhasználni.

24 óra a 18 médiás leckére és a 3 integrált leckére (ezeket a leckéket nevezzük integrált leckék-
nek, mert a mozgóképes formanyelvet, a montázst és a mozgóképes történetmesélést médiás és 
filmes példaanyaggal tárgyalják), illetve a rendszerezésre-összefoglalásra.

10 óra filmnézésre, elemzésre (két film megnézésére 2×2 óra, illetve az elemzésükre 2×2 óra), 
illetve rendszerzésre-összefoglalásra. 

A tanmenet B) változata arra az esetre készül, ha az iskola a tárgyat a 12. évfolyamban hirdeti.

A 28 órát a következőképpen javasoljuk felhasználni. 

20 óra a 18 médiás leckére, illetve rendszerezésre-összefoglalásra. 

8 óra filmnézésre és elemzésre (két film megnézésére 2×2 óra, illetve az elemzésükre 2×2 óra).  
A 20 médiás óra keretében, illetve a filmnézésre és filmelemzésre szánt 8 óra keretében lehet 
tárgyalni a 3-4-5. lecke megfelelő részleteit.

A C) tanmenetváltozat a kerettantervnek erre a pontjára épül: „a tantárgy választható a 11. és a 12. 
évfolyamon, illetve akár mindkettőn is”. 

Tulajdonképpen az érettségire készülő csoport tanmenetéről van szó ennek a változatnak az 
esetében.

A 11. évfolyamon 34, a 12. évfolyamon 28 órával számolunk, ez 62 órát jelent összesen.  

A tanmenet szerkezetének áttekintése: 

46 óra a 18 médiás leckére és a 3 integrált leckére (ez összesen 21 lecke), illetve a rendszerezés-
re-összefoglalásra. 

16 óra filmnézésre és filmelemzésre: három film megnézésére 3×2 óra, az elemzésükre 3×3 óra, 
rendszerezésre-összefoglalásra 1 óra.
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A LECKÉK SZERKEZETI ELEMEINEK FELHASZNÁLÁSA

A főcím és az alcím 

A főcím mindig metaforikus-játékos jellegű, amit az alcím tárgyszerű hangvétele ellenpontoz (példák: 
a főcím „Csevegő társadalom”, az ehhez tartozó alcím „A kommunikáció típusai”; a főcím és az alcím 
együtt „Nicsak, ki beszél? A médiaintézmény”). A leckék azonosítására az alcím alkalmas, a főcím 
inkább kísérlet vagy jelzés a téma kontextualizálására. A leckék ugyanakkor számozva vannak, tehát a 
számok alapján is emlegethetjük őket.  

A mottó

Minden lecke elején mottó áll. Ezek a leckéhez mindig kapcsolódnak, de egy másik oldalról (min-
dig másról) közelítik meg a leckében feldolgozott problémát. A mottók tarkaságával azt érzékeltetjük, 
hogy a témáinkat sokfajta módon lehet megközelíteni: van itt szakirodalmi idézet, szépirodalmi idé-
zet, interjúrészlet bulvárlapból, szállóigék a legkülönbözőbb korszakokból, anekdota-töredékek, falfir-
kák, idézetek filmekből, dalszöveg-töredékek, operettsláger részlete, sztármegszólalások, közkeletű 
bölcsességek stb.

A mottóknak szerkezeti szerepük is van, amennyiben minden lecke meghatározott pontján visz-
szahozzuk őket. Egy példa. A 7. lecke élén egy koreai videoművészt idézünk, aki a kultúra rétegei-
nek egyenrangúságáról beszél. A lecke végén visszatérünk a mottóra, és azt mutatjuk meg, hogy egy 
művész megnyilatkozása illetve a tankönyv fogalmi nyelvezete között különbség van: a videoművész 
azt hangsúlyozza, hogy teljesen közömbös számára egy-egy alkotás hovatartozása, mi pedig éppen a 
művek besorolásáról beszélünk a kultúra rétegei között, illetve arról, hogy ezt a besorolást milyen sok 
szempont alapján és milyen körültekintően érdemes elvégezni. 

Bizonyos esetekben tehát más megvilágításba kerülnek az aforizmaszerű mottók, máshol meg-
erősítést kapnak, ismét máshol stilisztikai vagy szemléleti szerepük van (a 30. lecke mottója például az 
Üvegtigris emlékezetes szövege: „Ízi rájder, öcsém!”).    

A mottókkal tulajdonképpen nincsen a tanárnak dolga, de megteheti, hogy megbeszéli a diá-
kokkal a jelentésüket vagy az eredetüket. Két példa. A 2. lecke élén egy ókori szállóige szerepel. Az 
ókori szállóige („hajózni kell”) csupán áttételes viszonyban áll a leckénkkel, amelyben tulajdonképpen 
a szállóigét gondoljuk újra modernizált, játékosnak szánt formában: „kommunikálni muszáj”. A 22. 
leckében a mottót össze lehet kötni a tananyaggal, hiszen a Meseautó-korszak filmkínálatának egyik 
jellegzetességét idézi fel, azt, hogy a korszak filmjei meghatározott recept alapján készültek.   

 A bevezetés

A bevezetésnek nincsen címe vagy alcíme, szerepe a téma megjelölése. Három-négy sor terjedelmű 
szövegrészről van szó, amely többnyire megjelöli a lecke kapcsolódásait az előző leckékhez. Van, ahol 
ez a kapcsolódás több leckét is érint, ezzel kívánjuk érzékeltetni egyes leckék tömbszerű összetartozá-
sát. A 22. lecke bevezetője például így szól: „Ebben a leckében megkezdjük a magyar film tárgyalását. 
A 22-23-24. fejezetek áttekintik a magyar film történetét. Ezután három fejezet következik három 
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jelentős rendezőnkről, majd a tankönyv utolsó három fejezetében a szerzői és közönségfilmről beszé-
lünk. Ebben a leckében a film történetét a kezdetektől 1945-ig tárgyaljuk.” 

 A bevezető feladat

A bevezető feladat mindig kreatív-gyakorlati jellegű. Egy-egy ilyen feladat kidolgozása hosszú időt, 
illetve kiscsoportos munkát igényel. A feladatok némileg hasonlítanak az érettségin kiadott projekt-
munkákhoz, tehát a teljesítésük felkészülésül is szolgálhat az érettségire. Az előbbiekből következik, 
hogy egy-egy tanévben egynél többet nem lehet és nem szabad kiadni belőlük, a többi pedig szolgáljon 
feladatgyűjtemény ki nem használt darabjaként, ötlettárként vagy a diákok személyes alkotókedvének 
ösztönzőjeként. A feladatokat ugyanakkor le lehet egyszerűsíteni vagy részekre lehet bontani, és ilyen 
formában kidolgozni. Ez azt jelenti, hogy bizonyos bevezető feladatokat át lehet minősíteni az órára 
való felkészülést szolgáló vagy órai feladattá. Néhány példa: A 11. és a 12. lecke élén szereplő feladat 
összefügg, azaz két részből áll, ami leképezi egy iskolatévés műsor elkészítésének munkafolyamatait. 
Nagy munkáról van szó, aminek véglegesítése szinte egy teljes félévet igénybe vehet. A 22. fejezet 
„sztárfotó-remake”-feladata ugyan egy kicsit kisebb munkát feltételez, de biztosan nem oldható meg 
egyetlen órában, hiszen a Karády-imitátort sminkelni és öltöztetni kell, be kell állítani a világítást és 
egyebek. A 15. leckében szereplő „celebmarketing” elvégezhető órakeretben, itt a tanárnak a feladat 
eredményeinek rögzítési módját kell végiggondolnia (írásban legyen, prezentáció formájában, esetleg 
más formában). A 16. lecke bevezető feladatának első része a szakkifejezések használatával foglal-
kozik, ugyancsak elképzelhető, hogy belefér egy óra kereteibe. Valamennyi feladatnak ugyanakkor 
szerteágazó szerepe van, hiszen a diákok kreativitásának fejlesztését szolgálják, közösségépítő hatásuk 
van, nem utolsósorban pedig az eredmények empirikus anyagot adnak az órákhoz, a diákmunkák így 
nagyon szép tananyaggá válhatnak.  

Itt utalunk annak a döntésnek a szerepére, amely a bevezető feladat kiválasztásával és a feladat 
teljesítésével kapcsolatos: egy több hónapos vagy a teljes félévet igénybe vevő projekt meghatározza 
egy tanulócsoport munkáját, illetve nagy hatással van az óraszámok alakulására. Egy ilyen munka a 
tanmenet teljesen új kialakítását feltételezi, hiszen a diákokat nem szabad túlórában dolgoztatni.

A (fel nem használt) bevezető feladatoknak mozgósító szerepük is lehet, azaz megmozgatják a 
diákok képzeletét, és egyedül vagy alkalmi csoporttal anélkül is belefognak egynek-egynek a kidol-
gozásába, hogy fel sem adtuk őket. Nagyon is el tudjuk például képzelni, amint valaki jelentkezik egy 
olyan történet nélküli etűddel, amely az 5. leckében szerepel. A hasonló diákmunkákat azonnal forgas-
suk be a tananyagba, hiszen ezek lehetnek a legtanulságosabb szemléltetések.   

 A lecke törzsszövege

A lecke törzsszövege nagyjából két szabványoldal, azaz négyezer leütés. A szöveggel való munka túl-
mutat a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy keretein, hiszen a diákok szövegértésének fej-
lesztését szolgálja. Ez nemcsak az órai szövegértelmező tevékenységben jelenik meg, hanem abban is, 
hogy a leckék anyagát vissza lehet és kell kérdezni. A törzsszöveg foglalja magában a szöveg többszöri 
hangos felolvasását éppúgy, mint különböző írásos megoldást.  
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 A számozott feladatok

A számozott feladatok a lecke szövegének megértését, értelmezését, elhelyezését segítik. Bizonyos 
feladatok szorosan, szövegszerűen kapcsolódnak a leckéhez, mások továbbviszik a gondolatmenetét, 
vagy olyan új jelenséget hoznak szóba, amelyet egy feladattal fel lehet dolgozni, ismét másoknak is-
métlő szerepük van, azaz visszautalnak korábbi leckékre.  

A tapasztalatok szerint egy leckefeldolgozó órán a következő elemek szerepelnek: a lecke szöve-
gének változatos fogásokkal való értelmezése – egyes részletekhez kapcsolódó szemléltetés – a szem-
léltető bejátszások megbeszélése és összekapcsolása a tananyag egy-egy részletével – egy vagy két fel-
adat közös kidolgozása. Ez a számozott feladatokkal kapcsolatban tehát azt jelenti, hogy közülük az 
órán csupán egyet vagy kettőt élesítünk, a többi sorsáról pedig tanári döntést kell hozni. A lehetséges 
változatok. Egyes feladatokat fel lehet adni az órára való felkészülés jegyében, tehát a lecke feldolgo-
zása előtt. Egy ilyen óra tulajdonképpen teljes mértékben épülhet a diákok anyagaira, ez elsősorban a 
filmelemző órákra igaz. A feladatokat indokolt a lecke egyes bekezdéseihez kapcsolni: egy jelenet meg-
figyelése egy meghatározott szempont alapján, egy szereplő megfigyelése ugyancsak jól célzott szem-
pontból, tér- és időkezelési eljárások megfigyelése stb. Bizonyos feladatokat a diákok megoldhatnak 
házi feladatként, ennek eredményét mindig célszerű beépíteni a következő órába. Ismét más feladatok 
akár szabadon választható vagy szorgalmi feladatok lehetnek. Egyes feladatok alkalmasak arra is, hogy 
dolgozatként kiadjuk őket, elsősorban órai és írásbeli dolgozatról lehet szó.    

 A kereszthivatkozások

Leckeszámokra utaló utalások, amelyek megteremtik a leckék közötti fogalmi kapcsolatokat, a lecke-
szövegek hálózatát hozzák létre. Ebben a formában csupán leckeszámot adnak meg, azaz mintegy négy 
oldalas pontossággal céloznak. Ha a tanár tehát használja őket, akkor ki kell jelölnie annak a leckének 
a meghatározott bekezdését, mondatát, feladatát vagy illusztrációját, amellyel így dolgozni szeretnénk. 

 A filmajánlók

Elsősorban magyar játékfilmek és dokumentumfilmek ajánlói, amelyek kapcsolódnak a lecke szö-
vegéhez. Ezeket természetesen nem nézhetjük meg az órán, tehát a diákok továbblépését segíthetik, 
ha újabb filmekre kíváncsiak. A filmajánlók szerepe tehát hasonló az olvasnivalókéhoz, amennyiben 
valamiféle lista alakul ki belőlük. A filmajánlók grafikai elrendezése azonban más, hiszen ezek a lecke 
belsejében vannak, míg az olvasnivalók a leckék végén.   

 Az összefoglalás

A három- vagy négysoros összefoglalás funkciói: kiemeli a lecke lényegét, összefüggést teremt a kötet 
megfelelő leckéivel; fontos szerepe még, hogy visszaköt a mottóhoz, ami sok esetben szentenciaszerű, 
vicces. Ezzel megteremtődik a könyv szemléletének és nyelvezetének alapvetően kettős jellege, hogy 
tudniillik a komoly hangvételt kíséri az ironikus-távolságtartó szólam. 
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 A kulcsszavak

A kulcsszavak kapcsán elő kell hoznunk néhány tantervelméleti, tananyagszervezési és szakmai kér-
dést. Az első: a kerettanterv valamennyi témakörrel kapcsolatban felsorol kulcsszavakat. Kérdés, hogy 
ezek jelentik-e a tananyag központi vagy minimumrészét, hiszen ha ez így van, akkor egy tankönyv 
elvileg nem toldhatja meg, nem fejelheti meg az ott szereplő fogalomkészletet. Ha viszont figyelembe 
vesszük, hogy a kerettantervben felkínált fogalomkincs nem elégséges a dokumentum egészének ki-
elégítő tárgyalására, akkor a kiegészítésük indokoltnak látszik. A második: a fogalmak puszta felsoro-
lását közöljük a lecke végén, kifejtés vagy definíció nélkül. A fogalmak közül néhánynak megtalálható 
a meghatározása a lecke szövegében, mások használati köre kiderül a szövegből, ismét másoké kiala-
kulatlan vagy nehezen körvonalazható (mi az a trollfarm például?). A kulcsszavak mindezek alapján 
tehát a tananyag vázát alkotják, valamiféle fogalmi hálót képeznek. A harmadik: változatos módszer-
tani eszközkészletet lehet rendelni a kulcsszavakkal való munka elmélyítéséhez. Egy kis mutatvány a 
megoldásokból: egyes kulcsszavakat visszakerestetni a diákokkal a lecke szövegéből; másokat a diákok 
a saját szavaikkal definiálhatnak a lecke szövege alapján; ismét mások használatát az órán pontosítsuk, 
például a feladatok kidolgozása során.  

Az olvasnivaló

Az olvasnivalók köre a harminc lecke alján meglehetősen tágas, hiszen egyik leckében kiadványok és 
honlapok impresszumát ajánljuk (10. lecke), míg máshol két vastag könyv szerepel, mint a 7. leckében. 
Természetesen nem gondoljuk, hogy egy középiskolásnak el kellene olvasni a harminc ajánlatunkat, 
de ezek legyenek valamiféle médiás-filmes házikönyvtár alapjai. 

Képek, ábrák, rajzok

Minden lecke tartalmaz képi illusztrációkat, ezek típusai a következők: 

• képek, a lecke egy-egy részletéhez illeszkednek, néhány magyarázó jellegű, másokhoz fela-
dat is tartozik (például az álhírről szóló leckében)

• ábrák: táblázatok, ágrajzok, magyarázó jelek
• rajzok: a lecke jellegéhez illeszkedő grafikák. 
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NYELVEZET

A szerzők alapvető szándéka, hogy a könyv szaknyelven szóljon, hiszen egyik célja a mozgókép és a 
média dolgainak értelmezéséhez szükséges fogalomrendszer bemutatása. A leckék szövegét két, egy-
mástól eltérő meggondolás határozza meg: egyrészt tanulhatónak kell lenniük, másrészt lehetőséget 
kell teremteniük arra, hogy az órán és az órán kívül dolgozni lehessen velük. Az ehhez kapcsolódó 
tevékenységek vázlatosan: a szöveg megállapításainak, kulcsszavainak értelmezése, lényegkiemelés, 
a szöveg folyamatos összekötése a feladatokkal és a kérdésekkel.

A könyv a filmet és a médiát vizsgáló szakterületek szakszókincséből merít. Leckénként négy-öt 
olyan kulcsfogalmat vezetünk be vagy pontosítunk, amely az adott probléma tárgyalásához szükséges. 
Vannak olyan fogalmak, amelyeket használ a köznyelv is. A köznapi használat szükségszerűen azzal 
jár, hogy ezek a fogalmak szemantikailag megterhelődnek és szennyeződnek, illetve elveszítik magya-
rázó erejüket, és ennek következtében nehezen lehet őket terminus technikusként használni. Ilyen 
például a véleményvezér – influenszer vagy a sztár – celeb fogalompár.  

A szerzők törekvése az volt, hogy a szövegben ne legyenek az olvasást megakasztó és a szövegér-
tést terhelő gondolatjeles beszúrások, többszörösen alárendelt összetett mondatok, felkiáltó mondatok 
és nyitva hagyott, a zárásukban három pontot tartalmazó mondatok. A szöveget belső ismétlések ta-
golják, ezeket változatos nyelvi elemekkel igyekeztünk megvalósítani.  

AJÁNLÁSOK AZ EGYES LECKÉKHEZ

Ebben a fejezetben az egyes leckék feldolgozásához adunk ötleteket. Tulajdonképpen az óratervek 
kialakításához vezető első lépésekről van szó, amelyek során átgondoljuk az óra menetét, a tanulók 
előismereteinek jellegét, a szemléltetések kiválogatásának elveit és szempontjait, a kínálkozó munka-
formákat, valamint azt, hogy a leckét milyen eljárásokkal érdemes megközelíteni és tagolni. Az egyes 
leckékkel kapcsolatban nem tudunk minderről egyszerre beszélni, inkább arra törekszünk, hogy né-
hány izgalmasabb problémát emeljünk ki – néhol az óra előkészítésének dolgát, máshol a tankönyvi 
feladatok felhasználását, ismét más leckéknél a szövegértelmezés módjait, aztán a kulcsszavakkal való 
munkát, az összefoglalást, és számos más részletkérdést. Módszertani segédkönyvünk végén egy teljes 
óratervet is közlünk, amelyben talán egységben láthatók a fenti elemek. 

Sem itt, sem máshol természetesen nem tudjuk figyelembe venni a helyi tantervekben és tanári 
tanmenetekben szereplő sajátos adottságokat, körülményeket, hangsúlyokat és egyéb meggondolá-
sokat, ahogy azt sem, hogy az adott tanár másik szakja milyen, a pályája melyik szakaszában jár stb. 
A közös nevezőt viszont nyilvánvaló módon az adja, hogy az órákon érvényesüljön a tanári személyi-
ség ereje, a tanár szakmai felkészültsége és módszertani iskolázottsága.         
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1.     „A személyes és a közös.”   
A nyilvánosság fogalma

A lecke két esettanulmányt tartalmaz, az egyik az athéni demokrácia aranykoráról, a másik a 20. szá-
zad elején kibontakozó nőmozgalmakról szól, amelyek középpontjában a választójog, a politikai kép-
viselet és a nők iskoláztatáshoz való joga állt. 

Lényeges, hogy ezek nem történelmi leckék, hanem egy olyan szempontrendszer kialakítására 
szol gáló mélyfúrások, amelyek segítségével tetszőleges másik korszak vizsgálható.

A lecke három szempontot működtet. 

• A hozzáférés kérdése (a korszak népessége milyen arányban használta a nyilvánosság intéz-
ményeit).

• A nyilvánosságot milyen intézmények működtetik (az első esettanulmányban az agóra, 
a színház, a másodikban az egyetemek és a parlament; a kimaradt részben a királyi udvar).

• Az adott kor emberei milyen közvetítőeszközöket használtak (az ókori görögök a szóbeli-
séget, a nőmozgalmak a parlament munkájáról tudósító híradásokat; Mátyás király köre a 
lovagi játékokat és a Corvinákat).

A gondolatmenet középpontjában a magán és a nyilvános, a személyes és a társadalmi, az intim 
és a közös folyamatosan változó viszonya áll.   

A lecke a tömegmédiumok korára a mottóban idézett ironikus módon köt át: a Nők Lapjában 
megszólaltatott sztár arról beszél, hogy számára hol húzódik a magánélet és a közélet közötti határ. 
Gyaníthatóan a meglehetősen elterjedt álszemérem megnyilvánulását látjuk itt, hiszen a sztárok pon-
tosan abból élnek, hogy a mindennapjaikat közszemlére teszik (ahogy egyébként az interjúalany is a 
puszta megszólalásával és azzal, amit az interjúban mond).   

Órai feldolgozáshoz lehet választani az egyik esettanulmányt vagy mindkettőt, esetleg a szempontok 
felhasználásával egy további korszakot, amelyben az adott csoport a nyilvánosság működését vizsgálja. 

2.     „Csevegő társadalom.”   
A kommunikáció típusai

A lecke szövege a kommunikáció típusainak ötfajta felosztási szempontját ismerteti. Ez az öt szempont 
az áttekinthetőség érdekében alcímekben jelenik meg. 

A tagolás vázlata: a kommunikáció típusai a felek közötti kapcsolat szerint; a résztvevők száma 
szerint; az alkalmazott jelrendszer szerint; a nyilvánosság terei használatának szempontjából; a vissza-
csatolás megléte alapján. 

Valamennyi alcímhez feladat kapcsolódik, ezeket az órákon javasoljuk elvégezni. Többségükben 
mozgást igénylő, különféle kommunikációs helyzeteket bemutató vagy gyakoroltató feladatokról van 
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szó, amelyek ugyanakkor megmutatják az egyes típusok közötti átfedéseket, a keveredéseket és a határ-
eseteket. Ilyen az a feladat, amelyben úgy kell egymással telefonálni, hogy közben látjuk a másikat, itt 
tehát egymás mellett figyelhetők meg a közvetlen és a mediális kommunikáció sajátosságai. A feladat 
természetesen élénkíthető videobeszélgetéssel, hiszen így látjuk egymást élőben és közvetítőeszközön 
keresztül is, ami további megfigyelésekhez ad lehetőséget. 

A továbbiakban a leckével kapcsolatban az óra végi összefoglalás szerepét emeljük ki. Ennek két 
eleme van az anyagban. 

• Az első az a táblázat, amely egységben mutatja a használt szempontokat, illetve a felosztások 
során keletkezett kommunikációtípusokat és altípusokat. A táblázat azt is érzékelteti, amiről 
a szöveg több helyen beszél: az egyes típusok között átmenetek és átfedések vannak. A táb-
lázat és a leckeszöveg közötti kapcsolat megteremtésének több módja lehet: az óra során 
folyamatosan oda- és visszakapcsolgathatunk a szöveg és a táblázat között; a táblázatot a 
feldolgozásra szánt idő második felében vesszük elő.    

• A második az 5. feladat, amely néhány kommunikációs helyzet beillesztését kéri a fenti táb-
lázatba. A feladat tehát a leckében tárgyalt és a táblázatban szemléletessé tett ismeretek hasz-
nálatára irányul. 

A táblázat és a záró feladat tehát több szálon és többfajta tevékenység mozgósításával végzi el a 
tanultak ismétlését, a megismert szempontok és szakkifejezések használatának gyakorlását, az ismere-
tek összegzését, illetve magasabb absztrakciós szintre helyezését.   

Néhány megjegyzés a 3., 4., 5. leckével kapcsolatban. 

• A leckék feldolgozása során jó lenne elkerülni azt a végtelenül elhasznált „plántant”, amit a 
magyar mozgókép- és médiaoktatás több évtizede cipel magával. A formanyelvi eszközöket 
ezért funkciójukkal együtt tárgyaljuk, kerüljük a hatáskeltő eszközök gépies cédulázását. 
Azt az elképzelést képviseljük tehát, hogy a mozgóképnek nincs nyelvtana és nincs szótárja, 
tehát a formanyelvi eszközök jelentéshez való kötése nem tartható. A funkcionális szemlélet 
lehetővé teszi a kifejezőeszközök rugalmas, a mozgóképi kifejezés sajátosságaihoz illeszkedő 
értését.

• A tanmenetjavaslatunk A) és B) változatában erre a három leckére nem szánunk külön órát. 
Ezzel egyrészt az előző pontban tárgyalt veszélyt gondolnánk elkerülni, másrészt azt szeret-
nénk hangsúlyozni, hogy az itt tárgyalt három lecke tartalmait tulajdonképpen bármelyik 
órába be lehet építeni. A 3., 4. és 5. leckét éppen azért nevezzük integráltnak, mert a mozgó-
képes formanyelvről szóló leckét nagyon izgalmasan össze lehet kötni médiás anyagokkal, 
a montázs tulajdonképpen tetszőleges bejátszásban megfigyelhető, illetve a történetmesélés 
nem csupán a mozgóképet használó alkotásokban jelenik meg, hanem az írottakban is (lásd 
a 11. leckét, amelyben hírek szövegének időviszonyait hozzuk szóba). 

• Ugyanakkor elképzelhető természetesen az is, ha valaki külön órákat tervez ezeknek a lec-
kéknek a feldolgozására. Ebben az esetben azonban javasoljuk elkerülni a megjegyzés-so-
runk első itemében jelzett szakmai és módszertani csapdákat. 
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3.     „Forma és nyelv.”   
A mozgóképi hatáskeltés eszközei

A fejezet alapvető szándéka a mozgókép kifejezéskészletével kapcsolatos példaanyag megújítása. Az 
egyes jelenségeket ennek megfelelően nem (művész)filmekből vett illusztrációkkal mutatjuk be, ha-
nem például sportközvetítéssel. Ez a hangsúlyáthelyezés egyrészt azt mutatja meg, hogy a mozgóképes 
univerzum egységes, másrészt a példaanyag talán közelebb áll a diákok hétköznapi élményeihez és 
szövegemlékezetéhez. Igaz ugyanakkor, hogy a hasonló fejezetek példái ismeretbővítő célokat is szol-
gálnak azzal, hogy jelentős filmekre utalnak. Erről az esetünkben ugyan lemondunk, de az esetleges 
hiányokat a művelődéstörténeti célzatú filmajánlókkal ellensúlyozzuk.    

A lecke szövegében a keretezésre, a képarányra, a plánokra, a rögzítőeszköz mozgására és az 
akusztikai rétegre esik a legnagyobb hangsúly. A feladatok közül kettő sajátos didaktikai meggondolás 
eredménye: a tengelyszabályról és a színhasználatról a leckében ugyan nincs szó, de a két fogalom itt 
jelenik meg. Az előbbi fogalom kiválóan érzékeltethető az interneten található rajzokkal, az utóbbi 
pedig nem tűnik túl összetettnek, ezért a diákok pármondatos magyarázattal megértik. 

4.     „Radikális mellérendelés.”   
A montázs

A montázsról az alábbi logika alapján beszélünk: nincs montázs – az elbeszélő montázs – az asszociá-
ciós montázs – ritmikus montázs – belső vágás – tilos a montázs. 

Új elemként vezetjük be a nyelvhasználat fogalmát, ami tulajdonképpen a hatáskeltő eszközök 
összessége egy bizonyos mozgóképfajtán (műfajon) belül.

Ezzel a leckével kapcsolatban a bevezető (számozatlan) feladat felhasználásáról, illetve a felada-
tokról beszélünk részletesebben. 

Emlékezhetünk arra, hogy szövegünk vonatkozó fejezetében a számozatlan feladatok különleges 
szerepéről beszéltünk: ezek többsége projektmunka, amelyet hosszadalmas csapatfeladatként érdemes 
értelmezni, tehát egy félévben egynél többet nem tudunk belőlük kidolgozni. Itt viszont talán rövidebb 
időt és kisebb stábot igénylő feladatról van szó.

„Bevezető feladat. ’Montázsfilm.’ Szergej Eisenstein szovjet filmrendezőt idézzük: ’Két montázsz-
szegmens egymás mellé állítása nem annyira az összegükre, mint inkább a szorzatukra emlékeztet.’ 
(Szergej Eisenstein: Montázs 1938. In Sz. E.: Válogatott tanulmányok. Áron Kiadó, Budapest, 1998. 
Szerkesztette Bárdos Judit, fordította: Berkes Ildikó 153. oldal). ’Talált’ filmrészletekből készítsetek 
montázsfilmet! Bármilyen legális anyagot felhasználhattok. Figyeljétek meg, hogy milyen törvény-
szerűségei vannak az eredetileg össze nem tartozó részletek összeillesztésének! Hogyan érvényesül 
Eisenstein matematikai képlete?”  
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Tulajdonképpen ennek a kis kísérletnek a tanulságaira építhetjük az egész órát, mert nyugod-
tan lehet számítani rá, hogy néhány tanuló kihasználja a lehetőséget, és fűt-fát egymás mellé vagdos. 
A feladatot tehát az órára való felkészülés részeként ajánljuk, nem kötelező jelleggel: néhány tanuló 
fogjon össze, mutassák meg a vágóprogram-használói ismereteiket. Érdemes ugyanakkor kereteket is 
megbeszélni (a mű legyen kétperces; ha lehet, háromnál több alapanyagot ne használjon fel; döntsük 
el, hogy cél-e a történetmesélés). Az eredményeket természetesen kérjük be és nézzük meg korábban, 
hiszen így tudunk hivatkozni rájuk az órán.

A feladat jó alkalmat nyújt arra is, hogy megvizsgáljuk a nem működő montázsokat: ugyan azt 
mondtuk, hogy a mozgóképnek nincs mondattana, de bizonyos törvényszerűségek mégiscsak érvé-
nyesülnek egy-egy alkotásban. Ennek a jelenségnek a tanulságai tükröződnek a nyelvhasználat fogal-
mában, hiszen ami megengedhető és működőképes egy kísérleti filmben, azt egy formalizáltabb műfaj 
– mint a hír vagy a szappanopera – nem tűri el.        

A továbbiakban végigmegyünk a lecke öt feladatán, és azt nézzük meg, hogy minként szolgál-
hatják a tanulók aktivizálását. 

Az első feladat utolsó mondata így hangzik: „Más művészeti ágak vagy kifejezési formák vajon 
hogyan használnak közelképet és montázst?” Kézenfekvő itt a tantárgyi kapcsolatok megteremtése, 
erre a magyar nyelv és irodalom valamint a rajz és vizuális kultúra kínálkozik. A feladatot kiadhatjuk 
előzetesen is („hozzatok egy verset”, „mutassatok egy képet” és hasonlók), de nagyon hasznos lehet, ha 
friss tananyagot használunk fel a rokon tantárgyak példáiból.  

A második feladat egy filmhez kötődik: „Tóth Barnabás Újratervezésében (2012) figyeljétek 
meg, hogy a film milyen megoldásokat alkalmaz az idő múlásának érzékeltetésére!” A teljes film órai 
megnézését gondoljuk át, mert ez meghatározhatja az óratervünket, hiszen a teljes montázsos órát 
nyugodtan építhetjük erre a filmre. Vagy akár másik filmre, hiszen éppen ez a tervezésünk lényege, az 
ugyanis, hogy a fogalmi keretünk megvan, a példaanyagot, illetve a hozzá kapcsolódó tevékenységeket 
a lehetőségek ismeretében mi határozzuk meg. Nagyon hálás lehet egy-egy témakört így összpontosí-
tottan, egyetlen filmélménnyel feldolgozni.    

A harmadik feladat („Mutassatok egymásnak olyan videoklipeket, amelyek merész vágásokat 
tartalmaznak!”) eleve nagyon erős tanulói részvételt feltételez. Mobiltelefonos órarészletre érdemes 
gondolni, amely ugyancsak nagy tanulságokkal szolgálhat.  

A negyedik feladat bizonyítja a média-film összekapcsolás érvényességét, hiszen egyszerre tar-
talmaz a montázzsal kapcsolatos elemeket és a médiareprezentáció, a médiaetika vagy a befogadás 
dolgait. „Idézzetek fel olyan videókat, amelyekben a nézők megtévesztésének szándékával vágtak egy-
más mellé helyszíneket, és ebből sértődések vagy viták keletkeztek!”

Az ötödik feladat ugyancsak a médiás leckék felé mutat: „Válasszatok ki olyan több részből álló 
műsort, amelynek egyes részeiben képi ismétlődések vannak – ez lehet egy sportműsor bevezetője, 
egy showműsor bizonyos része vagy egy vlogger néhány posztja. Ötszavas vázlatban írjátok össze a 
visszatérő elemeket!” A tanulságaihoz nagyfokú tanári tudatosság szükséges, és az, hogy a tanár jól 
tájékozódjon a saját tanmenetében: az eredmények visszaköszönhetnek a 7. lecke tárgyalása során 
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(soro zatelv a populáris kultúrában), a 8. leckében (befogadási stratégiák) vagy a 17. leckében, amely-
ben a médiareprezentáció jellegzetességeiről lesz szó. 

5.     „Egyszer volt…”   
A mozgóképes történetmesélés

A mottóban azért idéztük meg Jókai Mórt, hogy érzékeltessük a kapcsolatot az irodalmi és a mozgó-
képes szövegek elbeszélőtechnikája között. Vázlatpontok a leckeszöveghez: az időkezelés az elbeszélő 
szövegekben, ok-okozati viszonyok az elbeszélő szövegekben, a történet és a cselekmény. Ez a lecke 
is a nyelvhasználatra van kifuttatva, tehát a fogalom más elemek mellett megteremti a kapcsolatot a 
montázsról szóló előző leckével. 

Ezt a leckét a tanulói tevékenységek felől próbáljuk végignézni. Pontosabban a feladatokhoz 
kapcsolódó tevékenységekről beszélünk az alábbiakban, a szövegfeldolgozó aprómunka lépéseit pedig 
más leckékben tárgyaltuk. A választásunkat talán az indokolja, hogy a lecke a többinél több feladatot 
tartalmaz, szám szerint hetet.  

Az első, a 24 című filmhez kapcsolódó feladat elemzéses jellegű: a diákoknak a film egyik részé-
ben kell megfigyelniük az időkezelés jellegzetességeit. Ehhez a diákok használjanak papírt és ceruzát, 
azaz jegyzeteljék le a megfigyeléseik eredményeit. Az eredményeket úgy összegezzük, hogy elmondat-
juk jegyzeteket. 

A második és a harmadik feladat annyiban függ össze, hogy mindkettőben újsághíreket figye-
lünk meg, megteremtjük tehát a mozgóképes és a nyomtatott szövegek közötti lehetséges összefüg-
gések egyikét. A második feladatnak az időkezelés a témája, a harmadik ezt az ok-okozati viszonyok 
feltárásával viszi tovább. Az írott szövegek vizsgálata talán azért kényelmesebb, mert ezek nem sza-
ladnak el, ahogy a mozgóképesek, kényelmesen el lehet előttük ácsorogni. A tanárnak gondoskodnia 
kell a két szöveg jól látható kivetítéséről. Még egy technikainak tűnő, de ennél azért jóval fontosabb 
részlet: a szöveg ne legyen két bekezdésnél több. A feladat éppen erre hívja a tankönyvhasználókat: 
a példák aprólékos, szavakig menő tanulmányozására. Itt nyeri el az értelmét a feljebbi megjegyzése-
ink egyike, amely szerint a tankönyv mindenféle példát, bejátszást és úgy általában médiaterméket 
komolyan vesz. Mikroelemzésekről van tehát szó. A második feladatban egy cikket csupán az idő 
múlására utaló jelzései alapján nézünk meg. Az anyagot természetesen úgy válasszuk ki, hogy le-
gyen benne jól érzékelhető eseménysor (egyébként a hírek túlnyomó többsége ilyen). Ha három apró 
időhatározót találunk, az nekünk bőven elég, hiszen a segítségükkel ki tudjuk mutatni a szöveg idő-
kezelésének sajátosságait. A harmadik feladattal kapcsolatban tulajdonképpen ugyanez a helyzet, de 
ezúttal nem az idő kitevőit keressük, hanem az események közötti kauzális viszonyok jelzéseit. Ha jó 
választjuk ki a példaszövegeket, illetve ha megfelelően visszük végig a mikromegfigyeléseket, akkor 
a két feladat eredményei szépen kiadják azokat az elbeszélés-technikai sajátosságokat, amelyekről a 
lecke beszél. A munka jó alkalmat nyújt a diákok aktivizálására, beszéltetésére, egyszóval többfajta 
készségük fejlesztésére.    
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A negyedik és az ötödik feladat is összetartozik, a közös nevező közöttük a történet és cselek-
mény fogalompárja. A zanzák írása bármilyen elbeszélő műhöz kapcsolódhat (negyedik). A sokszor 
feldolgozott irodalmi művek azt mutatják meg, hogy az irodalmi mű úgynevezett hűséges feldolgozása 
nem létezik (ötödik). A negyedik feladat nehezebb, hiszen olyan műveket lehet hatásosan zanzásítani, 
amelyek cselekménye a fejünkben van, és amelyeket a közösség tagjainak többsége ismer. Két módon 
is meg lehet közelíteni a dolgot: „mondjatok cselekmény-sűrítményeket, a többieknek pedig ki kell 
találniuk, hogy melyik alkotásról van szó”, illetve én mondok műcímeket, gyártsatok belőle zanzát. 
Ehhez jó anyagot szolgáltatnak a friss vagy jól ismert kötelező olvasmányok, akár például az Egri csil-
lagok. Az ötödik feladat ugyancsak ötletbörze, hiszen mindenki látott már Rómeó és Júlia-feldolgozást, 
vagy A Pál utcai fiúk valamilyen színpadi változatát, és folytathatnánk a sort.

Mindkét feladattal való munka szinte kötelező lezárása az legyen, hogy folyamatosan visszakap-
csolunk a történet és cselekmény fogalompárjához, azaz a feladatok megoldásának tanulsága a fogal-
mak tartalmának mélyítése. Ezt a didaktikai lépést egyébként szinte bármely feladattal kapcsolatban 
meg kell tennünk, azaz folyamatosan tartsuk szem előtt az általánosítás folyamatait, illetve tartsuk fent 
a kapcsolatot az egyedi és az általános, a példa és az absztrakció egyes lépcsői között.        

A hatodik és a hetedik feladat is párba állítható, hiszen mind a kettő a történetsémák vizsgálatára 
épül: a hatodik feladatban a szappanoperákat vesszük alapanyagnak, a hetedikben pedig egyéb műfaji 
filmeket. Mindkét feladat megoldása lehet parodisztikus, hiszen a műfaji sémák felidézése során pon-
tosan a szappanopera, a western, a horror és társaik olyan jellegzetességeit említjük, amelyek a műfaj 
lényegét alkotják.   

6.     „Betölti az életedet.”    
A nyilvánosság mint társadalmi színtér

Az előszó a leckét a második leckéhez köti, amelyben a kommunikáció típusairól volt szó. Ahogy az 
előszóban hangsúlyozzuk, itt ezek közül kiemeljük a mediális közlést illetve a tömegkommunikációt. 
Tulajdonképpen a kommunikációnak ez a típusa alkotja tankönyvünk anyagának meghatározó részét, 
tehát központi helyzetű leckéről beszélhetünk. 

A lecke két szerkezeti részből áll, ezek közül az utóbbi a hangsúlyosabb: az első a tömegkommu-
nikáció szállítási modelljét ismerteti, a második pedig a rituálisat.   

Ennek a gondolatnak a jegyében hozzuk be a Jakobson-modellt, és itt utalunk egy nagyon fontos 
didaktikai lépésre, amely mögött szakmai meggondolások vannak. Arról van szó, hogy a Jakobson-mo-
dell átfogó magyarázattal szolgál a kommunikáció egészére nézve, mi azonban a tankönyv egészében 
továbbgondoljuk és meghaladjuk ezt a magyarázatot, amennyiben a kommunikáció szállítási modellje 
helyébe a rituális modellt állítjuk. Így ragadható meg tehát a tankönyv koncepciója és logikája: a kom-
munikációt társadalmi jelenségként fogjuk fel, amelynek folyamatos értékteremtő szerepe van.  

A következőkben a lecke központi helyzetének megfelelően azt tárgyaljuk, hogy a vele való 
munka eredményeit miként lehet felhasználni a hátralevő leckék feldolgozása során, azaz a további 
fejlesztésben.  
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Az első elem, ami majd köszönjön vissza a későbbiekben. Idézzük A kommunikáció mint kö-
zösségi részvétel tere alcím alatt szereplő szövegrészt: „A másik – ti. a rituális; a szerző – elképzelés vi-
tatja, hogy egyszerű ismeret-továbbításról lenne szó. Képviselői a részvételre helyezik a hangsúlyt, azt 
mondják, hogy a kommunikációban értékek folytonos ellenőrzése és módosítása megy végbe.” Erre a 
megállapításra épül az online identitásról szóló 18. lecke.  

A második elem; ugyancsak idézzük a tankönyvet: „A közléseket eszerint a felhasználók belehe-
lyezik a saját értékrendjükbe. A kommunikáció így a közös ügyekben való részvétel élményét nyújtja, 
állásfoglalásra késztet azzal kapcsolatban, hogy az egyes résztvevők számára mi elfogadható, és mi 
nem az. A kommunikáció tehát olyan folyamat, amelyben a valóságról alkotott képünket állandóan 
megerősítjük vagy éppen módosítjuk annak függvényében, hogy miként viszonyulunk az új és új tar-
talmakhoz.” Erre a vonulatra épül a médiabefogadást tárgyaló 8. lecke, különösen az a rész, amelyben 
a diákok a használatiérték-modellel ismerkednek meg.   

A harmadik elem. A média rituális felfogása „tehát azt hangsúlyozza, hogy a nyilvánosság törté-
nései tanmesékben és színjátékszerű formákban jelennek meg.” Lásd a szövegszerű utalást a 19. lecké-
ben, a téma a képernyőerőszak.   

A negyedik elemet felhasználhatjuk valamennyi filmelemzésben, azaz a 22-estől a 30-asig ter-
jedő leckék mindegyikében: „A mesék értelmezésében és a játékokban valamennyien részt veszünk, 
mert a nyilvánosság történései morális állásfoglalásra késztetnek bennünket.”   

Idézet az ötödik elemhez: „Ez az értelmezés a média funkciói közül a szocializációt emeli ki: 
a média eszerint a társadalmi normák, magatartásminták, értékek megvitatásának fóruma.” Ez a gon-
dolat tulajdonképpen áthatja a könyv egészét, de hangsúlyozottan jelen van a 11. leckében (tény és 
vélemény a nyomtatott és elektronikus sajtóban), a 12-esben (az álhír) vagy az adatvédelemmel foglal-
kozó 21. leckében.   

7.     „Az alacsony és a magas.”   
A kultúra rétegei

A lecke szövege két dimenzióban mozog: az egyiket a magaskultúra – midcult – tömegkultúra tengely 
határozza meg, a másikat pedig a tárgyalás logikája. Az előbbi kultúraelméleti jellegű. Az utóbbit az 
alkotások keletkezésének folyamatára alapoztuk, ezt sematikusan így lehet felidézni: a művek létre-
jöttének kérdései, a néző szerepe, a szerző értelmezése, a terjesztés problémái. Ez a menet többfajta 
módon az előbbi dimenzióba van belehelyezve, hiszen a művek létrejöttének és a közönséghez való 
eljuttatásának folyamatában azt mutatjuk meg, hogy mindez miként jelenik meg a magaskultúra terü-
letén, a midcult alkotásokban, illetve a tömegkultúrában. 

A lecke nyolc feladatot tartalmaz, ezek mindegyike a szöveg egy-egy részletét mozgatja és érzékíti 
meg. A kollégák mind a nyolcat kössék össze a szöveggel, azaz teremtsék meg a diákok élményei és a 
szöveg, az egyediségek és az általánosítás, a saját példák és a fogalmi megközelítések közötti oda-vissza 
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kapcsolásokat. Erre a leckére különösen érvényes, hogy a szakkifejezések hálóját kínálja, amelyben a di-
ákok elhelyezhetik azokat a példáikat, amelyekről a tanárnak értelemszerűen semmiféle ismerete nincs. 
Arra biztatjuk tehát a tanárokat, hogy mozgassák meg a diákok kulturális élményeit és tájékozódását: he-
lyet kaphatnak a viták zenei ízlésekkel kapcsolatban, mindenki előjöhet a legújabb horrorfilmmel, amit 
látott, tehát nyissuk ki számukra a kultúra egészét. A tapasztalataink szerint sok diák hoz létre és terjeszt 
saját alkotásokat, a legizgalmasabb az lenne, ha ezeket néznénk meg a lecke feldolgozásának ürügyén.   

Zárásként az utolsó, nyolcadik feladattal foglalkozunk: „A leckében szereplő fogalmak és 
szempontok felhasználásával helyezzétek el az alábbi műveket! Iskolai tévéhíradó egy videomegosztó 
oldalon. Kezdő rockzenekar egy hatalmas fesztivál egyik sátrában. Szűk körben ismert rapper szereplése 
egy tehetségkutató showműsorban.” Itt az előző bekezdésben foglaltak megvalósulását látjuk. A három 
példa azonban csak ajánlat, a kollégák bővíthetik a kört tetszőleges kulturális termékekkel, a célunk a 
kultúra zavarba ejtő gazdagságának felmutatása. 

8.     „Bizalom és kételkedés.”   
A médiaüzenetek befogadása

A befogadás kérdéseivel foglalkozó lecke fókuszát a következőképpen lehetne megfogalmazni: „Aki 
ezt és ezt a nézetet vallja a médiahatásról, az így és így gondolkodik.” A lecke ezeket a gondolkodás-
módokat tárgyalja olyan modellek segítségével, amelyek a befogadás és a hatás működésének elemeit 
jelenítik meg. Ezeket a modelleket mutatja meg az a hat ábra, amelynek mindegyike a „hatás” elemével 
végződik.    

A leckét két alcím tagolja: „középpontban a hatás”, illetve „középpontban a használat”. Az első 
alcím alatt a direkthatásról szóló elképzelést tárgyaljuk, a második alatt pedig a korlátozott hatás gon-
dolatát képviselő elképzeléseket. 

Három dolgot emelünk ki ebben a fejezetben. Az első a könyv szerkezete és a leckék elvi megkö-
zelítése lesz, a második a grafikák szerepe, harmadikként pedig két feladat szerepéről beszélünk. 

A könyv szerkezetének dolga összefügg az anyagok tárgyalási logikájával. Azt szeretnénk, ha a 
tanárok magukban és a gyerekekben is tudatosítanák, hogy az egyes leckék a nyilvánosság működésé-
nek egy-egy elemét veszik ki a rendszerből. Ez az elkülönítés természetesen didaktikai meggondolás 
eredménye, hiszen az egész működést ugyan jó lenne mindig teljességében látni, de nem lehetséges. 
Néhány példa: az itt tárgyalt 8. lecke a befogadást különíti el, a 10. leckében a feladó (a médiaintéz-
mény) dolgával foglalkozunk, a 20.-ban a szabályozással. Az órákon tehát a tanárnak mindig ki kell 
jelölnie a fókuszt, amit célszerű az egész órán határozottan megtartani. Ha kilépünk ebből a fókuszból, 
azt mindig jelölni és hangsúlyozzuk (példa a 8. lecke gondolatköréből: „bizonyos médiaintézmények 
szeretik azt gondolni, hogy a befogadás direkt és a hatás közvetlen, de tévednek”).

Most áttérünk a grafikák szerepére. A leckében hat grafika van, amelyek nyilacskákkal jelenítik 
meg a befogadással kapcsolatos elképzeléseket. Azt gondoljuk, hogy az órát ennek a hat grafikának a 
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magyarázatára lehet építeni, ami azt jelenti, hogy a tanulói tevékenységeket az óra minden pontján 
kössük össze az éppen sorra kerülő ábrával, illetve az ábrákból kiindulva tervezzük meg a tanulói fel-
adatokat. 

Mind a hat grafika a „hatás” elemmel végződik, erre hívjuk fel a diákok figyelmét. Az első (mé-
diaüzenet → hatás) a direkthatás-elméletet mutatja. Ehhez egy sajnos nagyon időszerű kép tartozik, 
amelyen injekciózást látunk. A második és a harmadik ábra úgy függ össze, hogy a harmadik konkre-
tizálja a második középső elemét: médiaüzenet → a hatást befolyásoló tényezők → hatás illetve média-
üzenet → a csoport szerepe → hatás („a csoport szerepe” ugye „a hatást befolyásoló tényezők” egyike). 
A negyedik és az ötödik ábra az eddigi tényezők elé újabb tényezőket illeszt, tehát azt mutatja, hogy 
a befogadást milyen tényezők előzik meg (a negyedik: algoritmusok → személyes érdeklődés → mé-
diaüzenet → hatás; az ötödik: napirend-kijelölés → médiaüzenet → hatás). A hatodik ábrát is érdemes 
átgondolni, mert itt pedig azt látjuk, hogy az ismert elemek közé kerül egy tényező: médiaüzenet → 
kontextus és dekódolás → hatás. 

A harmadik pontunkban két feladattal foglalkozunk. Az első feladatnak az az érdekessége, hogy 
a benne szereplő kördiagram visszatér a 18. lecke második feladatában, ahol a 8. lecke feladatának 
eredményeit kell a diákoknak továbbgondolniuk (a feladatokkal történő hasonló átkötés van a 11. és a 
12. lecke között). Ez a két összefüggés a tankönyv kínálata, de a kollégák természetesen létrehozhatnak 
számtalan újabbat a leckék, a feladatok, a fogalmak és sok más didaktikai elem között.

A másik kiemelt feladatunk a negyedik, amely tulajdonképpen összefoglalásként szolgál, hiszen 
táblázatos formában foglalja össze a lecke szövegét. Hasonló szerepe van a 2. lecke végén levő ágrajz-
nak, amelynek az óra végi összefoglalásban elfoglalt helyéről ott beszéltünk.         

9.     „Nem hiszel a szemednek.”   
Az igazság utáni korszak

Azt javasoljuk, hogy az óra kövesse a három alfejezet kínálta tagolást („Az igazság utáni korszak első /
második, harmadik / jellemzője” – így hangzanak az alcímek). A három alfejezet külön-külön részössze-
foglalást kínál, ami a maga didaktikai eszközeivel segíti a megértést. Ez azért látszik indokoltnak, mert 
ugyan ismert jelenségekről van szó a leckében, de így összeszedetten, rendszerezetten és ilyen fogalmi 
megközelítéssel biztosan nem találkoztak velük a gyerekek. A médiaórák egyik meghatározó vonásához 
jutottunk tehát: az iskola feladata diákok meglevő ismereteinek rendszerbe helyezése. Erről egyébként 
a leckében is szó van, hiszen az igazság utáni korszak társadalmának egyik kulcskérdéséről beszélünk. 

A lecke nyolc feladatot tartalmaz, de most nem ezeket vesszük sorra, hanem kiemeljük azokat, 
amelyekhez valamilyen illusztráció kapcsolódik. A lecke illusztrációi lehetőséget kínálnak a képelem-
zésre, ábraelemzésre, grafikon tanulmányozására és egyebekre, most ezekről a tanulói tevékenységek-
ről beszélünk. Négy vizuális elemre hívjuk fel a figyelmet. 

Az első. A Sztálint és munkatársait ábrázoló képpár ismerős lehet a gyerekeknek történelemből. 
A képpár értelmezését kössük össze a szelfizős feladattal, hiszen a manipulált szelfi és a képpár egymás 
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mellé állítása adja ki az igazság utáni korszak egyik fontos jellemzőjét (a képek gyors és tömeges előál-
lításáról, illetve a manipulálásuk hétköznapivá válásáról van szó, illetve mindezek világképi következ-
ményeiről).

A második. Ha az igazság utáni korszakkal kapcsolatos megállapításainkkal közelítjük meg a ha-
misított képek dolgát, akkor a diákok mélyebben érthetik meg a dolog társadalmi jelentőségét. Az itt 
közölt kép helyett természetesen sajátot is alkalmazhatunk, de ilyeneket a diákok nagy mennyiségben 
tudnak ajánlani. 

A harmadik. „A digitális és hagyományos médiumok használatának alakulása” feliratú ábra ér-
telmezéséhez kapcsoljuk mindazokat a folyamatokat, amelyekről a tankönyv beszél. 

A negyedik. A gőzgép és a részecskegyorsító működési elvének, pontosabban működésük bo-
nyolultsági fokának összehasonlítása empirikus tapasztalatot kínál az igazság utáni korszak megérté-
séhez: a gőzgép működése tapasztalati úton, a konyhában megfigyelhető, a részecskegyorsító műkö-
dését kevesen értik.   

10.     „Nicsak, ki beszél?”    
A médiaintézmény

A médiaintézményről szóló lecke háromfajta kontextualizálási eljárást valósít meg, ezek didaktikai 
meggondolásokkal is összefüggnek. 

Az első. A médiaintézmény dolgát egy magasabb absztrakciós mezőbe csúsztatjuk el: adóról, 
illetve feladóról beszélünk, ezzel a médiaintézmény fogalmát elhelyezzük az ismert kommunikáci-
ós modellben (ezt a modellt a 6. leckében egyébként egy tágabbal és rugalmasabbal egészítettük ki, 
ez a média rítus elképzelése, amelynek szakmai és didaktikai tartalmáról ott beszéltünk). A második. 
A lecke mondanivalóját a feladó-vevő (címzett, befogadó) összefüggésébe illesztettük, így egyszerre 
tudunk gondolkodni a médiaintézmény ügyeiről, illetve a befogadó szerepéről. Ez a legjobban érzékel-
hető módon a lecke utolsó bekezdésében jelenik meg: a lecke gondolatmenetét arra futtatjuk ki, hogy 
a feladó és a vevő közötti kapcsolat felvétele és esetleges megszakítása végső soron a címzett, a néző, 
a felhasználó kezében van. A harmadik. A lecke hangsúlyosan tárgyalja azokat a médiatartalmakat, 
amelyeket nem intézmények állítanak elő. Ez – azaz az, hogy az intézmények szerepével foglalkozó 
lecke éppenséggel a nem intézményesült tartalom-előállítók tevékenységével foglalkozik – meglepő 
lehet, de szemléleti meggondolások vannak mögötte. Ezek lényege egyrészt az, hogy a médiaüzenetek 
nagyrészét magánszemélyek állítják elő, másrészt az, hogy a tevékenységük fényében talán jobban 
vizsgálhatók az intézményesült tartalomszolgáltatók.

A lecke szerkezetével kapcsolatban egy további elvet is hangsúlyozunk: az egyszemélyes tarta-
lomelőállítók ügye után a médiaintézmények típusait magyar szempontból tekintjük át, majd a lecke a 
globális cégekkel zárul (az utolsó bekezdés szerepéről a fentiekben beszéltünk).         

A lecke elején tehát a nem intézményesült tartalommegosztás jellemzőiről beszélünk, majd a 
médiaintézmények típusairól van szó. A magyar médiaintézményeket hatókörük (helyi, regionális, 
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országos és nemzeti), hangvételük (tekintélyes és bulvár) illetve társadalmi kapcsolataik (független és 
elkötelezett) szerint mutatjuk be. A lecke végén a globális médiaintézmények kerülnek sorra.

A médiaintézmény dolgával foglalkozó leckénél hozzuk szóba, de több másik leckénél is megte-
hetnénk: azokról a tanulmányi kirándulásokról van szó, amelyeket a diákok nagyon élvezni szoktak, 
hiszen izgalmas belelátni egy helyi újság szerkesztőségének a munkájába, megismerni a helyi vagy 
országos tévéstúdió díszleteit, vagy megismerkedni egy grafikai cég tevékenységét.  

A leckéből kézült jól követhető, aprólékos és kiváló szemléltetésekkel ellátott óravázlatot jelen 
anyag végén közlünk.  

11.     „Ha nincs hír, az jó hír.”   
Tény és vélemény a nyomtatott és az elektronikus sajtóban

Olyan témához jutottunk, amelynek a feldolgozása talán a legnehezebb az összes téma közül, 
mert a hír ügyét egyszerre érintik mindazok a változások, amelyek végbemennek a nyilvánosságban: 
a nyomtatott sajtó válsága; a bulvár térhódítása a nyilvánosság egész területén; a tény világképi szere-
pének megrendülése (lásd a 9. leckét, amely a post-truth jelenségével foglalkozik); a tény és a vélemény 
összemosódása a közösségi oldalakon; ezzel függ össze a publicisztikai műfajok kínálatának jól érzé-
kelhető zavara; mindezek nyomán az újságírói szerepek teljes átalakulása. 

A lecke tehát két olyan feladatot vállal, amelyek ellentétben vannak: egyrészt igyekszik válaszolni 
a fenti változásokra, másrészt azért van benne bizonyos lassító szándék – miért ne vállalhatnánk mi tan-
könyvírók és tanárok a sokfajta válsággal és szerepzavarral sújtott nyomtatott és igényes sajtó támogatását?

Még egy körülmény, amit figyelembe kell vennünk: a korábbi tankönyvek a hír dolgát erősen 
újságírós megközelítésben tárgyalták: „hogyan néz ki a szabályos hír?” (mi azonban médiaértő fiata-
lokat igyekszünk nevelni, nem újságírókat); „a hírnek ’hírértéke’ van” (ezt a problémát érintettük a ta-
nári segédkönyv kerettantervvel foglalkozó fejezetében); „a publicisztikai műfajoknak ezek és ezek a 
követelményei” (könnyen belátható, hogy az elmúlt időkben összeomlott az újságműfajok rendszere). 

Nekünk tehát meg kellett szabadulnunk ettől a szakmai bázistól, amely elsősorban a normati-
vitásával akadályozta a kritikai megközelítést. Ugyanakkor a leckénk ezt a szakítást nem radikálisan 
valósítja meg, azaz bizonyos kulcsproblémákat megőriz.       

A fentieket bizonyítja a lecke bevezetője is, amely felvázolja a szöveg gondolatmenetét: „Ebben a 
leckében hír fogalmából indulunk ki. Szó lesz a hír szövegének szerkezetéről és összetevőiről. Megkü-
lönböztetjük a nyomtatott és elektronikus felületen megjelenő híreket, majd beszélünk a kommentelők 
hírfolyamban betöltött szerepéről. Az objektív hangon megszólaló hírtől a véleményműfajokig jutunk 
el.” A hírről való gondolkodás megújítása és a folyamatosság egyszerre van jelen a kulcsszavak listájá-
ban: „Hír, hírérték, ’5W+1H’, elektronikus és írott sajtó, hírfolyam, tény- és véleményközlő műfajok: 
kommentár, jegyzet, tudósítás, riport, interjú.” A tanárokat tehát a lecke ilyen megformálásával arra 
kérjük, hogy kövessék a tankönyvszerzőket a szándékaikban. 
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Az első feladat az „5W+1H” dolgával foglalkozik. Azt szeretnénk megmutatni, hogy ez az új-
ságírói szabály ugyan jól kezelhető és hatékony, de nem feltétlenül valósul meg maradéktalanul vala-
mennyi hírszövegben. 

A második feladat: a nyomtatott és elektronikus felületen megjelent hír összehasonlítása. A két-
fajta médium különbségei jönnek elő remélhetőleg a feladat megoldása során. 

Az ötödik feladat: példák a sajtóműfajokra. A feladat mögött az elsőéhez hasonló meggondo-
lások állnak, azaz az, hogy megmutassuk a valaha bejáratottnak és működőképesnek látszó műfaji 
rendszer átalakulását. 

12.     „Ezzel ellentétben.”   
Az álhír

Azt a szempontsort emeljük ki, amelyet az álhírek azonosításával kapcsolatban közlünk. Ezek a szem-
pontok aztán visszaköszönnek a lecke végén található kulcsszavakban.

A szöveg így kezdődik: „Az alábbiakban egy szempontsort viszünk végig: mit érdemes ellenőriz-
nünk egy médiaközleményben? Ezt az ellenőrzést valamennyi elénk kerülő szöveg esetében el kell 
végezni, nem csak a gyanúsakkal kapcsolatban.”  

Elsőként annak a felületnek a vizsgálatát javasoljuk, amelyen az adott hír megjelent („úgynevezett 
minőségi sajtótermékről van-e szó, amely ettől még lehet bizonyos részleteiben elfogult, vagy bul-
várújságról, ahol persze a hírek többsége mégiscsak valódi”). A következő lépés az impresszum dolga, 
majd a szerző kérdését érintjük. Ezután következik az adott közlemény történéseinek elhelyezése az 
időben – ez valóságos hermeneutikai nyomozást kínál a mindenkori olvasóknak. A kattintásvadász 
címekkel kapcsolatban ez a tankönyv álláspontja: „érdemes emlékezni az iskolai fogalmazásokkal 
kapcsolatos magyartanári tanácsra: ’a fogalmazás címe legyen figyelemfelkeltő’. A címnek tehát kieme-
lő szerepe van, így elítélni csak azokat a kattintásvadász megoldásokat indokolt, amelyek félrevezetik 
az olvasót.” Ezután a bombasztikus megfogalmazásokat tesszük mérlegre, majd a szövegek nyelvezetét 
és helyesírását, ezután pedig az esetlegesen tolakodó, vagy rossz minőségű reklámokat. 

13.     „Vak dióként dióban zárva lenni”   
A szűrőbuborék

Egy olyan szemléleti elemre szeretnénk ezzel a leckével kapcsolatban felhívni a figyelmet, amely az 
előző, az álhírrel foglalkozó leckében és máshol is megjelenik. Az előző leckében azt képviseltük, hogy 
a „valódi” hírt és az álhírt nagyon nehéz elkülöníteni egymástól, sőt, tulajdonképpen nem is tudjuk 
megmondani, hol végződik a „valódi” hír, és hol kezdődik a „nem valódi”. Ebben a leckében ez sze-
repel: az információs buborékba nagyon könnyű belekerülni, tulajdonképpen valamennyien egy-egy 
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ilyen buborék közepén ülünk. A szerzők szerint tehát nem lehetünk mentesek attól, amit egyébként 
ha nem is károsnak, de a választásainkat korlátozó dolognak tartunk. Nem arról van szó, hogy a szer-
zők lemondanak az állásfoglalásról, és széttárják a kezüket („ez van, nem tudunk ennél határozottabb 
álláspontot képviselni”), hanem arról, hogy nem kínálunk könnyű megoldásokat („elolvasod a leckét, 
megtanulod a tankönyvet, és kész, felismered az álhírt, megszabadulsz az információs buborékodtól”), 
és csupán gyanakvóbbak és őszintébbek vagyunk az átlagos médiafogyasztónál. Médiatudatos ember-
nek lenni nem eredmény tehát, hanem hosszú, küzdelmes folyamat. 

A lecke két kulcsfogalmat használ, a szűrőbuborék (információs buborék) és a visszhangkam-
ra (süketkamra) fogalmát. A szöveg több helyen össze van kötve a 8. lecke szövegével, pontosabban 
azokkal a részekkel, amelyek a korlátozott hatásokról beszélnek – a hatások korlátozott jellegét éppen 
az algoritmusok határozzák meg. A 8. és a 13. lecke megközelítésmódja tehát így függ össze: a befoga-
dás-elméletekkel foglalkozó leckében a befogadás lehetséges stratégiáit vettük sorra, ebben a leckében 
pedig a hatások mechanizmusának egyik tényezőjéről beszélünk. 

A lecke összefoglalása a szűrőbuborék dolgát társadalmi összefüggésbe állítja: „A közösségi 
média térhódításával egyre több algoritmus térképezi fel digitális szokásainkat. Az adatgyűjtés egyik 
eredménye a lecke címében is jelzett szűrőbuborékba és visszhangkamrába záródás. Ám lehet, hogy 
ezek a jelenségek inkább eredményei és nem kiváltó okai a polarizált társadalomnak és a radikalizá-
lódó véleményeknek.” Azt javasoljuk, hogy a tanár által választott friss és hatásos szemléltetések ezt a 
kölcsönös összefüggést mutassák meg a diákoknak. 

14.     „Újraalkotás.”   
A mém

A lecke kultúraelméleti jellegű, a kulturális antropológia, illetve a néprajz eszközeivel közelíti meg a 
mém dolgát. Az órát a kultúra működésének egyetlen, itt vizsgált mozzanata köré lehet építeni, ez pe-
dig a lecke címében szereplő újraalkotás. Mindezt a lecke teljes szövege sugallja, továbbá valamennyi 
feladat a parafrázis, az újraírás, a továbbgondolás, a kulturális emlékezet, a kultúra átörökítésének 
jellegzetességei és folyamatai körül forog. 

Az óra felépítése innentől kezdve a tanár didaktikai találékonyságán múlik. Elég kézenfekvő 
kiindulásként azokat a nagyon friss mémeket használni, amelyeket a diákok mutatnak, ennél még 
izgalmasabbak lehetnek a saját készítésű rajzok, zenei remixek, kollázsok, montázsok (egy hasonló 
montázsfilm elkészítése szerepel a 4. leckében is, ez a számozatlan bevezető feladat). 

Nagyon fontos, hogy a mémelőállító és -elemző feladatok ne öncélúak legyenek, hanem a segít-
ségükkel mutassuk meg egymásnak a kulturális újraalkotás természetét. A leckének különleges kap-
csolatai vannak a kultúra rétegződésével foglalkozó 7. leckével, hiszen ha a mémet korunk népművé-
szeteként gondoljuk el, akkor képet kapunk a populáris kultúra működéséről. Mindez a nyilvánosság 
rituális értelmezésével is összefügg (6. lecke), illetve jól érzékelhetően mutat a 18. lecke felé, köze-
lebbről a digitális térben megjelenő szerepekre gondolunk.        
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15.     „Reflektorfényben.”   
A sztár régen és ma

A leckét ezúttal a kulcsszavak felől fogjuk meg, ezek listája a következő: „Filmsztár, médiasztár, arc-
hetípus, csoportképző szerep, értékrendszerképző szerep, identitásképző szerep, celeb.” A felsorolás 
tulajdonképpen kiadja az óra szemléleti és didaktikai menetét, hiszen ilyen szerkezet kínálkozik:  mé-
diasztár történeti összefüggésben (a filmsztár és a médiasztár) – a médiasztár kultúraelméleti össze-
függésben (az archetípus dolgát gyakoroltatják az itt szereplő feladatok) – a médiasztár háromfajta 
társadalmi szerepe, amelyekhez ugyancsak köthetők feladatok – a celeb ügye. A celebről a tankönyv-
nek tulajdonképpen nem sok mondanivalója van. Ez utóbbi meggondolás indoklását a lecke szövege 
világosan tartalmazza, de bizonyos vonatkozásaira jelen szövegünk is utal a fenti fejezetekben.    

Talán ezzel a leckével kapcsolatban vetődik fel különösen élesen a tanári hitelességnek egyik leg-
fontosabb kérdése: Legyenek-e egy tanárnak saját sztárjai? Ezekről beszéljen-e a gyerekeknek? Egyálta-
lán, kötelező-e ismernie az újabb és újabb sztárokat és celebeket? A három kérdés tulajdonképpen egy, 
de akárhogy is számolunk, mindháromra határozott igen a válaszunk, mégpedig azért, mert egy tanár 
nem vonhatja ki magát a nyilvánosság működéséből, illetve ennek a működésnek a folyamatos értékelé-
séből. Lehet, hogy távolinak tűnnek a párhuzamok, de egy testnevelőtanár is kövesse a sport történéseit, 
illetve egy földrajztanár sem engedheti meg magának azt, hogy lemaradjon a környezetünk változá-
sainak ügyeiről, sőt, nem beszélhet ezekről lebecsülően – ahogy nem szerencsés, ha egy médiatanár 
valamiféle elzárkózási kísérlet jegyében leszólja azokat a celebeket, akik egyébként a tananyagot képezik 
itt és más leckékben. Még egy dolog: könnyen meglehet, hogy a diákok kedvenc közéleti szereplői és a 
mieink nem ugyanazok, de nekünk nem az a dolgunk, hogy egymás tájékozódását bíráljuk, hanem az, 
hogy a nyilvánosság friss és még frissebb eseményeit beleillesszük a tantárgyunk szakmai keretei közé. 

A sztárokról és a celebekről szóló óra tehát a téma társadalmi vonatkozásait problémásítsa, le-
gyen élő, keltsen vitákat, a leckében megfogalmazott kérdéseket nagyon élesen vesse fel, mozdítsa el a 
diákokat a hétköznapi ítélkezéseiktől a szakmai beszéd felé,       

16.     „Digitális tartalomgyártók.”   
Az influenszerek

A törzsszöveg kilenc kulcsszóra van felfűzve: hitelesség, őszinteség, személyesség, összetartozás, elér-
hetőség, fogyaszthatóság, kreativitás, humor és tudatosság. Tulajdonképpen ezek az influenszer mű-
ködésének meghatározó elemei. 

Azt javasoljuk, hogy a tisztelt kollégák ennek a listának ez elemei köré szervezzék az órájukat, 
hiszen jól követhetőek és könnyen lehet őket azonosítani. A már többször ajánlott didaktikai elv mű-
ködtetését javasoljuk: a példákat kössük a kilenc kulcsszóhoz, illetve a lista elemeinek érvényesülését 
nézzük meg a diákokkal a közösen kikeresett szemléltetőanyagokban. Ez utóbbiakat nyugodtan bíz-
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zuk a diákokra, hiszen a 16. leckére kiemelten érvényes: a tananyag legyen a diákok által szolgáltatott 
bejátszás-gyűjtemény, azaz azoknak az influenszereknek a működését tanulmányozzuk, akiket ők is-
mernek, ők követnek.

A gyakorlótanítás során megtartott órák egyikének tapasztalatait osztjuk meg a továbbiakban. 
A tanárszerep olyan vonatkozásáról van szó, amellyel kapcsolatban általánosabb érvényű tanácsokat 
is indokolt megfogalmazni. A „honnan beszélünk”, „milyen álláspontot foglalunk el a nyilvánosság 
értelmezése során” kérdéséről van szó. Ha az influenszerekről beszélünk a gyerekekkel, akkor köny-
nyen előkerülnek hasonló vélekedések: „nekem ez a blogger nem hiteles”, „ez a youtuber szerintem 
nem őszinte”, „ezekben a megosztásokban semmiféle kreativitás nincs”. Ezek a vélemények természe-
tesen megalapozottak lehetnek, hiszen bárki gondolhat bármit az éppen működő influenszerekről, 
gondolhat éppenséggel rosszat is. Az influenszerek tevékenysége körüli ellentétes megítélések, illetve 
a sok esetben hatalmas nézettségek azonban azt mutatják, hogy a közönség más tagjai igenis kedvelik 
az adott „digitális tartalomgyártót”. Ha tehát kiegyensúlyozottan és szakmailag megalapozottan aka-
runk gondolkodni a témáról, akkor érdemes félretenni a személyes vonzalmainak és ellenszenveinket. 
A javaslatunk az, hogy az ezekhez fűződő vélemények hangozzanak el, ezek legyenek a kiindulási 
pontunk, mi azonban lépjünk tovább, legyünk gyakorló médiaelemzők. Ennek kulcsa a dokumentu-
mokban gyakran szereplő „az influenszer társadalmi szerepe” álláspont. Ezt az álláspontot rögzítsük 
tehát, innen beszéljünk, ha a szándékunk a dolgok elfogultságoktól mentes mérlegre tétele. Ebből a 
perspektívából működtessük a kilenc kulcsfogalmunkat, mert a segítségükkel közelebb juthatunk az 
influenszerek tevékenységének szakmai alapozású megítéléséhez. Mindehhez tehát szükségünk van 
a könnyen kínálkozó partikuláris szemszög kitágítására és a kétségtelen módon munkát és szaktudást 
igénylő elemzői magatartás kialakítására.         

17.     „A média szerint a világ.”   
A médiareprezentáció

A tankönyv egyik központi témájáról van szó, ez egyebek mellett akkor derült ki, amikor a leckék 
közötti kapcsolatok jelzéséül szolgáló nyilacskák elhelyezését terveztük meg: több lecke tartalma a 
reprezentáció felé mutat. 

A lecke a médiareprezentáció fogalmának meghatározásából indul ki, hasonló szerkezetet követ 
a 8. lecke, amelynek felütésében a hatás fogalma szerepel. A médiareprezentáció eszerint „a világ jelen-
ségeinek, történéseinek, illetve az egyes társadalmi csoportoknak a tömegkommunikáció eszközeivel 
történő megjelenítése”. 

A szöveg ezután a megjelenítés egyes elemeit veszi végig, ez alkotja a kifejtés gerincét. Sorrend-
ben a következő elemekről van szó.

• A válogatás és a szerkesztés mint a médiaszövegeket (és minden más közleményt) meghatá-
rozó eljárás. Ehhez kapcsolódik az állatok élőhelyének bekamerázásával kapcsolatos feladat, 
amelynek keretében meg tudjuk figyelni ezt a két szövegalkotó mozzanatot.  
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• Az adott közlemény műfaja: „Valamennyi műfajnak, szövegtípusnak jól kidolgozott ábrá-
zolási rendje van, amit a néző azonosít és elfogad.” Ide a sztereotípiákkal kapcsolatos két 
feladatot kapcsoljuk, az egyik a mémekkel foglalkozik, a másik a gasztroblogerekkel. 

• A tematizáció mint értelmezési keret. Itt egy sporteredmény tálalásával kapcsolatos feladat 
szerepe, amely jól érzékelteti a jelenséget. 

• A terjedelmi korlátok kérdése, ezen a ponton a Twittert használjuk példaként. 
• A média jelenléte: „ha valaki érzékeli, hogy kamerák és mikrofonok veszik körül, akkor 

másképp kezd viselkedni, ami ugyancsak befolyásolja a valóság ábrázolását.”   

A kulcsszavaink rendre leképezik a lecke szövegét: médiareprezentáció, válogatás, szerkesztés, 
szte reotípia, tematizáció, horgonyzás. 

18.     „Küldj képet magadról!”   
Az online identitás

A bevezető így helyezi el ezt a leckét a könyv összefüggésében: „A médiaüzenetek befogadásával kap-
csolatos fejezetben azokat az értelmezési módokat tárgyaltuk, amelyekkel a média hatásait igyekszünk 
magyarázni. A 10. leckében a médiaintézmény, azaz a feladó volt a középpontban. A médiareprezentá-
cióról szóló fejezetben a médiaszövegeket vizsgáltuk. Ebben a leckében az egyes ember, a személyiség 
problémáját helyezzük a fókuszba. A fő kérdésünk: hogyan jelenik meg a személyiség az online térben?”

Arra szeretnénk felhívni a tisztelt kollégák figyelmét, hogy használják ki azokat a lehetőségeket, 
amelyeket a lecke öt feladatának órai megoldása nyújt. A feladatokat tehát az órán el lehet végezni, kö-
réjük változatos, mozgalmas és a leckeszöveggel folyamatosa kapcsolatot tartó órát tervezhetünk. Ami 
a feladatok kiírásában nincs meg, amit tehát a munka során kell hozzátenni, azt nyugodtan bízhatjuk 
a diákokra. 

Az első feladatban tulajdonképpen minden anyag együtt van: egy részletet közlünk az Iskola a 
határonból, amelynek ürügyén a diákok tartsanak egy kis önelemzést. Hogyan kapcsolódik mindez 
az online identitáshoz? – Hát úgy, hogy többfajta megközelítésben beszélünk a személyiség változó 
elemeiről. A feladat kidolgozásának eredményei illetve a tankönyvszöveg közötti kapcsolódásokat a 
tanárnak kell kidolgoznia, és természetesen helyet kaphat itt sokfajta rögtönzés. 

A második feladatról már beszéltünk a 8. leckéhez fűzött ajánlásainkban, ez a bizonyos kördiag-
ram, amivel a diákok már találkoztak. 

A harmadik feladat internetes keresést igényel, olyan oldalakat kell találniuk a gyerekeknek, 
amelyek cv-mintákat közölnek. Ezekkel dolgozunk a továbbiakban, a munka megszervezését ugyan-
csak a tanárokra bízzuk. Az eredmények a tankönyv azon részeire utalnak majd, amelyekben a szemé-
lyiség szerepeiről van szó (itt van az érintkezés az előző feladattal). 

A negyedik feladat más jellegű, hiszen a szelfi-közhelyeket a diákok kívülről ismerik, és nyilván 
rendszeresen ki is figurázzák. Itt egy kis keresőmunka után mutatniuk kell egymásnak ilyeneket. A ta-
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nulság talán az lehet, hogy a megosztás kultúrájának résztvevői a különbözésre való nagy törekvésükben 
mintákat, példákat, divatokat követnek, és ezekből alakul ki a kötelező cicás és nyaralós képek áradata. 

Az ötödik feladat filmismeretet igényel, de a diákok nyilván találnak olyan példákat, amelyeket 
a könyv kér. 

Valamennyi feladatra és eredményére érvényes a megjegyzésünk: a fentiekben feldolgozott 
problémákat és jelenségeket folyamatosan tartsuk napirenden, így teremthető meg az órákon átívelő, 
egész éves munka frissessége. A feladatban leírt példák tehát bármikor eszükbe juthatnak az osztály 
tagjainak, ahogy szoktassuk rá a gyerekeket arra is, hogy előjöjjenek új megfigyelésekkel az önélet-
rajzokról, a szelfis közhelyekről vagy bármi másról. A mozgókép- és médiaórák tehát legyenek élőek, 
merítsenek az örökösen megújuló példatárból, a gyerekeknek pedig adjuk meg a felfedezés örömét. Az 
egyes órák így visszamenőleg is értelmet nyerhetnek, és a hasonló visszakötések a tudások és jártassá-
gok mélyítését eredményezhetik.

Egy lehetséges óravázlatot vázolunk a továbbiakban. A tervezet arra a személyiségkoncepcióra 
épül, amelyet a lecke egyes fejezetei, bekezdései és feladatai tárgyalnak. Azt javasoljuk, hogy az órán 
a gyerekek közösen készítsenek egy folyamatosan bővülő és árnyalódó ábrát, amely szemléletesen 
mutatja meg a személyiség tárgyalt rétegeit – az ábra rajzolásához vegyünk igénybe egy online alkal-
mazást, így tehát az eredményt mindenki folyamatosan látja. Fontos, hogy ez egy élő és a kezünk alatt 
alakuló ábra lesz. A személyiség egyes rétegeit és összetevőit folyamatosan össze kell kötni a lecke 
szövegével és feladataival, illetve a szöveg és a feladatok feldolgozásának tanulságai nyomán alakuljon 
a közös rajz. A munka elvi vázlata a következő: az Ottlik-idézetben szereplő személyiségkép a legbelső 
kör – az önéletrajzokkal foglalkozó feladat a következő, itt ugye arról van szó, hogy ezek a szövegek 
a személyiségnek csupán egy kis szeletét jelenítik meg – a közösségi oldalakon szereplő személyi-
ségkonstrukciók adják a következő kört, ezekhez több leckehely és feladat kapcsolódik – a digitális 
identitás fogalmát a tankönyv tartalmazza – a felhasználói profilok a személyiség további rétegeit és 
megnyilvánulásait mutatják meg.      

19.     „Nézzük, tesszük, mondjuk.”   
A képernyőerőszak

A lecke gondolatmenete: elképzelések a média és az erőszak viszonyáról – a videojátékok – az erőszak 
típusai a közösségi médiában – a szabályozás kérdései. 

A továbbiakban a leckében megjelenő feladatokat vesszük sorra, és felhasználási javaslatokat 
fűzünk hozzájuk.

Az első feladat a korhatár-besorolásokkal foglalkozik. A következő meggondolások állnak 
mögötte: a  korhatár dolga a szabályozás egyik kiemelt kérdése, a leglátványosabb eszköznek szok-
ták elkönyvelni a fiatalkorúak védelmével kapcsolatban; a feladat ugyanakkor rámutat arra is, hogy 
mindenféle jelzések, köröcskék és a hozzájuk kapcsolódó tiltások egyrészt sok képmutatást rejtenek, 
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másrészt érdemes vizsgálni ezeknek a tiltásoknak a társadalmi beágyazottságát; a hasonló jelzések 
mindig összefüggnek a képernyőerőszak kérdésével, aminek a megítéléséről a lecke kiegyensúlyozot-
tan, több szempont érvényesítésével igyekszik beszélni. 

A feladat szövege: „Nézzetek utána, hogy öt kedves filmetek milyen korhatár-besorolást kapott a 
moziban, majd a tévében! Miért lehet az, hogy az erőszakban bővelkedő Marvel-filmek 12-es karikával 
mehetnek a magyar mozikban? Keressetek kirívó különbségeket egy film vagy sorozat esetén az ame-
rikai és a magyar korhatár-besorolás között!” Ha a feladatot óra előtti felkészülő feladatnak adjuk ki, 
akkor arra is megkérhetjük a gyerekeket, hogy a megfigyeléseiket írják le egy-egy mondatban – ezzel 
valóságos esettanulmányok kerekedhetnek ki, amelyeket az órán összeköthetünk a lecke feldolgozásá-
val. Ha óra feladatként használjuk, akkor ezt össze kell kapcsolni néhány perces mobiltelefonos kere-
séssel. Fontos ilyenkor, hogy a keresést célzottá tegyük: csakis egy példát keressen mindenki (így is két 
keresésről van szó, hiszen tulajdonképpen két szabályozást hasonlítunk össze). Ha óra utáni feladatról 
van szó, akkor a feladat megoldását valamiféle összegzéssel kössük össze. 

A második feladat jellegzetessége, hogy a feladat össze van kötve az ezt megelőző szövegrésszel, 
tehát összegező-gyakorló jellegű, tulajdonképpen empirikus anyagot szolgáltat a lecke feldolgozásá-
hoz, megértéséhez és továbbgondolásához. „Vizsgáljatok meg három általatok kedvelt videojátékot! Az 
erőszak melyik rétege jelenik meg bennük? Hozzatok két-két példát aktuális videojátékokból mindhá-
rom erőszakréteg megjelenésére!” Ugyancsak háromfajta feldolgozása képzelhető el (óra előtti, tanó-
rai, óra utáni), és ugyancsak érdemes a helyének megfelelő didaktikai szereppel felruházni. Természe-
tesen lehet egyszerűsíteni is, például úgy, hogy nem három játékkal kell a gyerekeknek foglalkozniuk, 
hanem csak eggyel.

A harmadik feladat tipikusan olyan feladat, amelynek anyaga folyamatos frissítést igényel, illet-
ve olyan, ami a tapasztalatok szerint hatalmas vitákat szokott kiváltani a gyerekek körében. Az első 
gondolathoz: e sorok írásának időszakában nagy érdeklődést vált ki a nyilvánosságban egy úszólány 
esete, akit állítása szerint az apja zaklatott – az eset összekapcsolja a sportolókról szóló történeteket és 
a családon belüli erőszakot. A másodikhoz: a tanár feladata az ilyen hangos viták során az (egyáltalán: 
ilyen vitákra nagy szükség van az iskolában a megítélésünk szerint), hogy megteremtse a megszólalá-
sok szabályait és kereteit. 

A feladat szövegéből látszik, hogy szerteágazó, a lecke szinte valamennyi bekezdését érintő 
esettanulmányról van szó: „Órai keretek között beszéljétek meg egy online zaklatásról, szextingről 
vagy gyűlöletbeszédről szóló esetet! Térjetek ki a lehetséges következményekre, arra, hogy miképpen 
tudunk segíteni az áldozatokon, az áldozatok hallgatásának okaira, az áldozathibáztatás jelenségére, 
a törvényi háttérre!”

A negyedik feladat szövegszerűen kapcsolódik az utolsó médiás leckéhez. Ne felejtsük el, hogy 
a huszadik különleges, a többitől eltérő szerkezetű lecke, ugyanis nem tartalmaz tankönyvi szöveget, 
hanem feladatok sorából áll. „A közösségi média tartalmait lehetetlen a hagyományos médiatörvé-
nyekkel szabályozni. A 20. lecke szövegét felhasználva gyűjtsétek össze, hogy kik és hogyan tudják 
szabályozni a közösségi média platformjain megjelenő tartalmakat! Vitassátok meg, hogy mennyire 
hatékonyak a jelenlegi törvényi keretek!”
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20.     „Szabad a pálya?”   
A nyilvánosság működésének szabályozása

Ennek a leckének az esetében is fontos a szöveg egészének felépítése, a tárgyalás gondolatmenete. 
A kiindulási pont az önszabályozás, az etikai és íratlan szabályoktól jutunk el az írott szabályozáshoz 
és a törvényekhez. 

A lecke több pontján is rögzítjük, hogy mindig tisztáznunk kell az adott szabályozási forma 
hatókörét. A nyilvánosság működését ezek a szabályok nem teljeskörűen határozzák meg, hanem egy-
egy szereplőre vagy intézményre, illetve ezek viszonyaira vonatkoznak. A lecke építkezése tehát vala-
melyest hasonlít a 10. leckéére, amelyben a médiaintézményeket vizsgáltuk: ott is az egyébként egyál-
talán nem intézményesült felhasználóval kezdtük a tárgyalást, és a techóriásokig jutottunk el. Ezekkel 
a megoldásokkal kijelöltük az egyes felhasználó helyét az egész intézményi illetve szabályozási rend-
szerben. A tankönyv egyik legfontosabb pedagógiai elvére mutatunk rá mindezzel: minden témakör-
rel kapcsolatban a felhasználót, az egyes embert és az ő döntéseit, felelősségét állítjuk a középpontba.  

21.     „Zavaros vizeken.”   
Az adatbiztonság

Ez az utolsó médiás fejezet, több szempontból különleges leckéről van szó. A szerkezete eltér a többi 
leckéétől: nincs bevezető feladat, mert az egész lecke feladatokból áll, nincs leckeszöveg, hiányoznak a 
záró rovatok is (összefoglalás, kulcsszavak, olvasmányajánló). 

Tulajdonképpen szemelvény- és feladatgyűjteményről van szó, amelynek a darabjai az internetes 
adatbiztonság kérdéseit járják körbe. Néhány tevékenységtípus, amely az egyes pontokhoz kötődik: 
dokumen tumelemzés (a Viber-levél, a bankos küldemény, adatvédelmi tájékoztató stb.); megfigye-
lések, mint például a jelszó-létrehozási gyakorlat; anyaggyűjtés (mint a PIN-kódokkal kapcsolatos fel-
adat);   közösségi oldalak használatához kapcsolódó beállítási gyakorlatok.

 Javaslatok a lecke felhasználásához:

• A leckét kezelhetjük önálló egységként, azaz kapcsolhatjuk egy adatvédelemmel kapcsola-
tos órához. Ebben az esetben a tanárnak mérlegelnie kell, hogy az órán hány feladatot lehet 
eredményesen elvégezni. 

• A feladatokat egyesével köthetjük más leckékhez (példák a könyvben visszafelé haladva: 
médiaszabályozás, online identitás, médiaintézmény). 

• Egy-egy feladatot kiadhatunk a gyerekeknek házi feladatként. Ebben az esetben is érdemes 
eldöntenünk, hogy a feladat kidolgozásának eredményeit melyik órán végezzük el.
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Ezek után áttérünk a filmes leckékre. Bevezetésül néhány tanmenetszerkesztési és módszertani 
szempont.

•  A magyar filmet háromszor hármas szerkezetben tárgyaljuk, mindhárom egység elsősorban 
történeti logikát használ. A három egység háromfajta metszetben mutatja be a magyar fil-
met: az első (22-23-24.) áttekintés a magyar film történetéről, a második (25-26-27.) három 
alkotói portré egy-egy filmelemzéssel, a 28., 29., 30-es pedig kultúraelméleti megközelítést 
használ: a szerzői filmet, a szerzői és közönségfilm viszonyát, majd a szerzői filmet tárgyalja.

• A tankönyv a 22. leckétől kezdve bizonyos felhasználási módokon és esetekben kézikönyv-
ként értelmezhető, azaz a kilenc filmes leckét egészében nem feltétlenül kell órákon feldol-
gozni. 

• Az órákon fel nem dolgozott részek sorsa ez lehet: bizonyos részeket a tanulók maguk is 
megtanulhatnak; bizonyos részeket hozzárendelhetünk azokhoz a filmekhez, amelyeket kö-
zösen nézünk meg, és amelyekről az órán beszélünk (ez arra az esetre érvényes, ha a tanár 
nem a 25., 26., 27. leckében szereplő filmeket választja); bizonyos részeket példaforrásként 
lehet használni, erre leginkább a 7. lecke kínálkozik; a leckék alkalmasak tantárgyi összefüg-
gések megteremtésére is, hiszen a magyar- vagy történelemtanárok párhuzamokat vonhat-
nak a magyar film, illetve az irodalom vagy a történelem között.

• A kilenc lecke célja olyan történeti és szemléleti keret megteremtése, amelybe beleilleszthe-
tők az órákon közösen megtekintett filmek. 

• A kilenc leckében csupán három lecke egy-egy része tekinthető filmközpontúnak, hiszen 
ezekben a részekben egy-egy konkrét film elemzés-vázlatát kínáljuk. Ez a három rész egy-
ben három filmnézés-ajánlat, amit természetesen nem kötelező elfogadniuk a tanároknak, 
hiszen a filmes leckék szándéka éppen az, amiről a fentiekben beszéltünk: kereteket adnak 
újonnan megnézett filmek elhelyezéséhez. 

A magyar film – korszakok és művek

Bevezetésül a néhány közös felvetés a 22., 23., 24-es leckéről. 

A három történeti lecke a magyar film útját tekinti át a kezdetektől napjainkig. A vállalkozás 
parttalannak tűnik, de csak akkor, ha szerzők szándéka rendszeres és tüzetes filmtörténet létre-
hozására irányult volna. De nem erről van szó, hanem egyrészt kiemelünk három filmet, ame-
lyekkel részletesen foglalkozunk, másrészt három alkotói pályát érintünk, harmadrészt a magyar 
film tárgyalását összekötjük a szerzői és a tömegfilm fejlődési vonalaival, és csak utolsó sorban 
követünk szoros filmtörténeti logikát.  

• A korszakolás a szakkönyvekben megjelenő korszakolást követi. Elsősorban Gelencsér Gá-
bor munkáira támaszkodtunk.

• A magyar film mintegy százhúsz évét három leckébe tagolva tárgyaljuk. 
• A három leckén belül finomabb korszakolást használunk, azaz a felosztásunk alkalmas fo-

lyamatok nagyobb közelítéssel végzett vizsgálatára.  
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22.     „Hagymát hagymával.”   
A magyar film 1901–1945 között

Az első filmes illetve egyben az első filmtörténeti lecke anyagával kapcsolatban érdemes hangsúlyozni, 
hogy ezen a ponton valószínűleg szétválnak az alapóraszámmal futó és az érettségire felkészítő tanter-
vek. Az előbbiekbe biztosan nem fér bele a korszak filmjének közös megtekintése, már csak azért sem, 
mert a tankönyvünk 25., 26. és 27. leckéjében szerepelnek konkrét filmek, és ezek a szempontunkból 
nyilván fontosabbak az 1945 előttieknél. Tanári döntéseket igényel tehát a lecke felhasználása: a dön-
tések során kérjük, vegyék figyelembe az adott csoport óraszámát, a kimenetet (van-e érettségi vagy 
más vizsga a diákok tanulmányainak végén) és a filmközpontúság elvét is, azt ugyanis, hogy a lecke 
feldolgozása ne billenjen át a diákok számára ismeretlen filmek felsorolásába és ismertetésébe.    

A továbbiakban egy kis összegzést teszünk közzé. A filmek felsorolásával az a célunk, hogy meg-
mutassuk azt a kis kánont, amelyet a korszak feldolgozása során a tankönyvünk kialakít. Látszik majd 
a filmek terhelése is, azaz az, hogy miképpen tettük ki a hangsúlyokat a korszak filmtermésének érté-
kelése során.  

A lecke törzsszövegében egy némafilm (A táncz) és két hangosfilm (a Hyppolit és a Meseautó) 
címe bukkan elő. Ez megfelel a korszak kínálata belső arányainak.

Az ajánlókban négy további film szerepel a tágabban értelmezett korszakból (Tavaszi zápor, Hor-
tobágy, Emberek a havason) – ezek a korszak kiemelkedő szerzői filmjei; a negyedik a Halálos tavasz, 
a melodráma korszakának filmje. Három kortárs film van megemlítve továbbá, ezek közül az egyik 
(Curtiz) kapcsolódik a korszakhoz, a másik kettő remake. 

Ez összesen tíz film, amelyek mintegy ötven évet fognak át.   

23.     „Magasiskola.”   
A szocialista korszak filmművészete (1945–1989)

A lecke a szűk fél évszázadot négy korszakra tagolja, a másodiknak három alkorszaka van. A szöveget 
érdemes abból a szempontból nézni, hogy a kiemelt három filmből kettő a tárgyalt korszakba tar-
tozik. A szöveg segít a Körhinta és a Szegénylegények elhelyezésében, a leckét így érdemes tekinteni. 
A film elemzés alapvető kérdéseiről van szó, hiszen valamennyi elemzést ezekkel a pontokkal javasol-
juk kezdeni: a film helye a korszak idővonalán, a film helye az alkotók pályáján, a film helye a korszak 
stílustörekvései között.   

Huszonegy filmcím fordul elő a szövegben – kevesebbel talán nem lehet összefüggéseket meg-
mutatni, több filmmel pedig nem volt indokolt megterhelni a szöveget. Az arányokat a helyük is mu-
tatja, hiszen a törzsszövegen kívül a lecke más szerkezeti egységei is hoznak alkotásokat. 

A törzsszövegben egy film van a 45–48-as korszakból (Valahol Európában), egy a sematizmus 
korszakából (Állami áruház), kettő a sematizmus meghaladásának korszakából (Körhinta, Ház a szik-
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lák alatt). Az 58–89-es korszakból a törzsszöveg három klasszikust említ (Szegénylegények, Mephisto, 
Szerelem) – az első kettő előjön a parabola fogalmánál is, az utóbbi az adaptációknál. A törzsszövegben 
szerepel továbbá két dokumentarista játékfilm (Jutalomutazás, Családi tűzfészek) és két kísérleti film 
(Amerikai anzix, A kis Valentino). 

A törzsszövegen kívül van három filmajánló. Ezek történelmi filmekre vonatkoznak: Az ötödik 
pecsét, a Napló anyámnak…, Eldorádó, Megáll az idő; adaptációkat ajánlanak: Isten hozta…, Szerelem; 
illetve rajzfilmeket említenek meg: Sisyphos, A légy, Macskafogó. 

A tanú az olvasmányajánlóban szerepel. 

Így összesen (törzsszöveg, filmajánlók és olvasmányajánló) 19 filmemlítésünk van az 1958–
1989-es időszakból, azaz a magyar filmiskola elindulásától a rendszerváltásig.  

A leckében olyan jelentős rendezők szerepelnek, akiket nem tárgyalunk más összefüggésben: 
Gaál István két filmmel (Sodrásban, Magasiskola), Huszárik Zoltán egy filmmel (Szindbád) és Sára 
Sándor a Holnap lesz fácánnal. 

Vannak továbbá olyan jelentős rendezőink, akiket a tankönyv más helyein is szóbahozunk. Ezek 
a rendezők, illetve a filmek Bódy Gábor Amerikai anzix, Jeles András A kis Valentino, András Ferenc 
két filmje (Dögkeselyű, Veri az ördög a feleségét), Tarr Bélától a Családi tűzfészek, a Werckmeister har-
móniák és a Sátántangó, illetve Enyedi Ildikó két filmje, Az én huszadik századom és a Testről és lélekről.  

Ez a lecke tehát a 22. leckével együtt a kézikönyvszerű használatot teszi indokolttá. 

24.     „Kortársaink.”   
A magyar film a rendszerváltozás után

Tulajdonképpen a legfontosabb leckék egyikéhez érkeztünk, hiszen ha a mozgóképkultúra és médiais-
meretet jelenelvű tantárgyként képzeljük el, akkor a legfrissebb filmek a legizgalmasabbak. Ugyanak-
kor a kortárs filmre nem tudunk biztonságos távolból nézni, tehát vannak a mozizásoknak kockázatai 
is – de éppen ez a legszebb a vállalásaink között. A tanmenetekben kérjük kezelni, hogy a 28., 29., 
30. leckék is tartalmaznak nagyon hangsúlyos részeket a kortárs filmmel kapcsolatban.   

Két dolgot emelünk ki a továbbiakban: a megemlített filmrendezők nevét, illetve azt, hogy a 
munkáikat a tankönyv milyen összefüggésbe helyezi. 

Hajdu Szabolcs: a Fehér tenyér midcult jelenségével van összekötve, a Délibáb mint a western 
egyik változata szerepel, az Ernelláék Farkaséknál a rendszerváltás utáni független film példája.

Török Ferenc: a Moszkva tér a nemzedéki közérzetfilm folyamatába állítható, korábban már em-
lített filmek mellett, az 1945 a történelmi témákkal kapcsolatban kerül elő. 

Pálfi György: a Hukkle a hanghasználatának nyomán kerül említésre, a film egyébként a megfe-
lelő formanyelvi leckében is szerepel.  
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Fliegauf Bendek: a Csak a szél a szerzői film témaválasztásával kapcsolatos részben szerepel 
(hogy ti. a szerzői film gyakran dolgozza fel a korszaka olyan eseményeit, amelyekhez a közösség ér-
telmezői tevékenysége kötődik).  

Mundruczó Kornél: A Jupiter holdja a fenti meggondolásokból szerepel, olyan filmként, amely 
érzékenyen válaszol a 2015-ös úgynevezett migránsválságra. 

Kocsis Ágnes: Tiszta levegő című műve a történetmesélés és a társadalomkép szempontjából 
érdekes. 

A lecke különösen izgalmas szerepet kaphat két olyan filmvetítés mód keretei között, amelyek 
szétfeszítik a tanórák megszokott rendjét. Az iskolai filmklubozásról, illetve az iskolamoziról van szó, 
ez utóbbival nemcsak az órabeosztás hagyományos és megszokott menetéből mozdulunk ki, hanem 
az iskola, sőt a település határain kívülre is. Mindkét forma vetítésein szerepelhetnek olyan egészen 
friss filmek, amelyeket a lecke megállapításainak segítségével tudunk elhelyezni a fentiekben felvázolt 
keretekbe (emlékeztetőül: a film helye a korban, az időben és a filmtörténeti vonulatok között, illetve a 
film helye az alkotók pályáján). A filmklubozás lényege a találkozás az alkotókkal, ami ugyancsak nagy 
élmény lehet a diákoknak. A hasonló közönségtalálkozások szervezését néhány tanár igazán színvona-
lasan műveli. Különleges tanulmányi kirándulásokat szervezhetünk azokra a fesztiválokra, amelyeket 
Komáromban, Szolnokon, Miskolcon, Szegeden vagy máshol rendeznek.     

A magyar film – alkotóportrék

A három lecke összefoglalója néhány pontban. 

• A három lecke tulajdonképpen két-két részből áll: a rendezők (Fábri Zoltán, Jancsó Miklós 
és Szabó István) munkásságát ismertető részből, és a filmelemzésből (Körhinta, Szegénylegé-
nyek, Édes Emma, drága Böbe). 

• Az alkotók pályája szolgáljon kapaszkodóul a filmek elhelyezéséhez. Ebből a részből a diá-
kok megtudhatják, hogy a három kiemelt film a rendezők pályája, illetve a magyar filmtör-
ténet melyik szakaszában keletkezett, és ebből mi következhet. 

• Vegyük sorra a három film kiválasztásának szempontjait. A Körhinta és a Szegénylegények 
megkerülhetetlen klasszikusok. Az Édes Emma drága Böbe ugyan nem tartozik a legkiemel-
kedőbb magyar filmek közé, de egyrészt 1989 utáni filmet szerettünk volna szóbahozni, 
másrészt nagyon fontos az a korszak, amikor a film játszódik. Az Édes Emma drága Böbének 
tehát megismerő szerepet is szánunk, a diákok tájékozódását szerettük volna elősegíteni a 
rendszerváltás eseményeiben.  

• A fentiekben beszéltünk arról, hogy a filmes leckék másfajta óraszervezési fogásokat igé-
nyelnek. Ezek közé tartozzon az, hogy a vetítések előtt feladatot adjunk ki a diákoknak. Az 
elemzésekhez kiadott előzetes feladatok működését tanárszakos egyetemistákkal kipróbál-
tuk (ahogy egyébként ebben a szövegben szereplő más javaslatunkat is). A feladatok apró, 
két-három mondatban megoldható megfigyelések legyenek, írásban kérjük őket. A feladatok 
kapcsolódjanak a tankönyvben szereplő elemzések szempontjaihoz. A filmelemzések során 
támaszkodjunk a diákoknak ezekre a kész munkáira. Néhány példa: a termelőszövetkezet 
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működésének megítélése néhány szereplő megnyilatkozásai alapján, a korszak ábrázolása a 
filmben (Körhinta); a parabola sajátosságai, tér- és időkezelés a filmben (Szegénylegények); 
a kisrealizmus sajátosságai, utalások a rendszerváltás eseményeire (Édes Emma…).

25.     „Kánonok élén.”   
Fábri Zoltán munkássága

Ebben a fejezetben azzal a szándékkal megyünk végig a lecke szövegén, hogy bemutassuk: az órát fel 
lehet építeni kizárólag a leckére támaszkodva, a filmbejátszásokon kívül csakis a tanulók munkáinak 
azokat az eredményeit használjuk fel, amelyeket a feladatok kidolgozása során nyertek. 

A lecke két részből áll, ezek teljesen más kezelést igényelnek. A továbbiakban csakis a filmelem-
zés végigvitelével foglalkozunk. A rendező munkásságát ismertető résszel azért nem foglalkozunk, 
mert ez a rész nem igényel órai feldolgozást, a szerepe ugyanis a következő: elhelyezi a rendezőt a 
magyar filmtörténeti folyamatban; bemutatja Fábri alkotói habitusának néhány jellegzetességét; meg-
mutatja a Körhinta helyét az életműben. Ebből a részből egy elemet mégis használhatunk, mert a célja 
pontosan Fábri kiemelt filmtörténeti szerepének bemutatása: az első feladatról van szó, amelynek sze-
repe a rendező kánonokban elfoglalt helyének érzékeltetése.    

A tankönyv filmelemzés-vázlata három csomópont köré van rendezve: az első Körhinta történelmi 
hátterét emeli ki, a második a társadalomképéről beszél, a harmadik pedig a film formanyelvi sajátos-
ságaiból mutat be néhányat. A három csomópont szerkezeti elhelyezkedése: a történelmi háttérrel az 
első alfejezet foglalkozik („Megszoktam, hogy a magam embere legyek.”; a társadalomképpel a má-
sodik és a harmadik alfejezet foglalkozik („Föld a földdel házasodik.” és „A szerelmet eltitkolni nem 
lehet.”), míg a negyedik alfejezet tárgyalja a formanyelv ügyeit („Repülünk, Mari!”). 

A leckében öt számozott feladat van. (A bevezető projektfeladattal most nem foglalkozunk, mert 
ennek kidolgozása hosszabb időt vesz igénybe – akár az érettségire készülés keretében adhatjuk ki a 
diákok nak.) Az első feladatról beszéltünk a fentiekben: otthoni feladatnak kiadhatjuk egy vagy két gye-
reknek, mert a kidolgozás eredményeképpen létrejövő munkák fejleszthetik a diákok tájékozódását. 

A továbbiakban a második feladatról beszélünk „Nézzetek utána a termelőszövetkezet fogalmá-
nak! ...”) Ezt a feladatot közvetlenül kapcsolhatjuk az órához, ennek módja a következő lehet: néhány 
diák ismertesse az eredményeit, de beszéljük meg velük, hogy ez a filmre való folyamatos figyelemmel 
történjen. Ehhez kiindulópontul szolgálhat a lecke vonatkozó része, amely a film cselekményének pil-
lanatához köti a termelőszövetkezetek dolgát. A szöveg így kezdődik: „Két dolgot kell megértenünk 
ezzel kapcsolatban. Az egyik a filmben ábrázolt időszak: 1953 őszén járunk, a szocialista rendszer 
reformkísérletei egyikének időszakában …” 

A harmadik feladat („Soroljátok fel azokat a filmeket és irodalmi műveket, amelyek a paraszti 
társadalommal foglalkoznak! Milyen képet mutatnak nagyapáink életéről?”) nem igényel sem felké-
szülést, sem különösebb körítést: a diákok esetleges olvasmányélményeit kössük össze a filmmel, hi-
szen ez a tantárgyi integrációt is szolgálja. 
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A negyedik feladat átvisz minket a társadalomkép területére, és a film történetének archetipikus jelle-
gére mutat rá. Így hangzik: „Keressetek olyan filmeket és irodalmi műveket, amelyekben a szerelmesek 
útjába a társadalmi helyzetük különbözősége áll!” Az előző feladathoz hasonlóan ugyancsak néhány 
perces időkeret szükséges a megoldásához. 

Az ötödik feladat tipikusan olyan feladat, amit a felkészüléshez lehet kiadni: Eisenstein mon-
tázs-meghatározásának néhány megvalósulását kell azonosítani a Körhintában.

Most egy kis összefoglalás következik a feladatokkal való gazdálkodásról, ehhez egy kis időke-
ret-javaslatot is adunk. 

• Az első feladat az órára való felkészülést szolgálja, néhány gyerek munkája lehet. Ha jól van 
előkészítve, öt percet igényel. A feladat ugyanakkor elhagyható, a filmközpontú órához nem 
feltétlenül szükséges. 

•  A második feladat eredményei az óra szerves részét alkossák. Ugyancsak néhány gyerek 
munkája, ugyancsak jó előkészítéssel lehet hatékony és tanulságos, öt percbe belefér. 

• A harmadik és a negyedik feladat nem igényel előkészítést, enélkül lehet beépíteni az órába. 
Egyenként két-három percet igényelnek. 

• Az ötödik feladat ugyancsak a felkészülést szolgálhatja. A megoldása, illetve az ismertetése 
nagyobb időkeretet kíván, hiszen szükségszerűen bejátszások kapcsolódnak hozzá. A felké-
szülő gyerekekkel azonban meg kell beszélnünk, hogy milyen részletekre összpontosítsanak 
(javaslat: azok a jelenetek, amelyekre a lecke negyedik alfejezetében vannak utalások). 

Kis számolásunk eredménye tehát a következő: az első feladat választható; előzetes feladatként 
a második és az ötödik feladatot használhatjuk, ezekre lehet építeni az elemzés egészét – össze lehet 
őket kapcsolni a lecke első, második és harmadik alfejezetével; a harmadik és a negyedik feladat órai 
munkára alkalmas. 

Az óra előkészítésébe az is beletartozhat, hogy egy-egy alfejezetet kiadunk néhány gyereknek 
feldolgozásra. Erre talán az „A szerelmet eltitkolni nem lehet.” című alfejezet a legalkalmasabb – a gye-
rekek értelmezzék, hogy mi a kapcsolat a történelmi háttér (a nagygazdák kilépnek a termelőszövet-
kezetből, a Mátéhoz hasonló nincstelenek maradnak) és a szerelmi szál között. A Debrecen környéki 
tanyavilág Rómeó és Júlia-története így kap társadalomtörténeti súlyt és keretet. 

És végül egy újabb feladat, amelyhez hasonlóval találkozhattunk a 23. leckében (a „Velünk 
pontosan ez volt.” kezdetű számozatlan bevezető feladatról van szó): a gyerekek családjában nyilván 
keringenek történetek a „föld a földdel házasodik” témaköréből, a családi földek sorsáról, esetleg a 
termelőszövetkezetbe be-és kilépő nagyapáról. Kérjük meg a gyerekeket arra, hogy beszélgessenek 
minderről a családtagjaikkal, és jegyzeteljék az elhangzottakat. Így tehetjük a filmet élővé és időszerű-
vé, hiszen megmutatkozhat, hogy a Körhinta valamennyiünk történetét dolgozza fel.   

Így tehát négy felkészülő csoportot kapunk (két olyan feladat, amelyet a lecke tartalmaz; egy 
alfejezet feldolgozása; a miniinterjú a családtagokkal). Nagyon fontos – és nemcsak ezzel a leckével 
kapcsolatban –, hogy az órákat a diákok eredményeire, megfigyeléseire és részvételére építsük.    
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26.     „Csend és kiáltás.”   
Jancsó Miklós munkássága

Ezzel a leckével kapcsolatban az előzőhöz hasonló vonalat viszünk végig, amennyiben a kiemelt film 
feldolgozását állítjuk a középpontba.

A Szegénylegények tárgyalását az előzőhöz képest másik logika irányítja, amit szakmai és di-
daktikai szempontok együttesen határoznak meg: a szöveg kiemel egy-egy szereplőt, és a történetü-
ket megvizsgálja a film egészén belül. Mindezzel összekapcsoljuk a film formanyelvének sajátosságait, 
illet ve a parabolisztikus beszédmód jelentőségét.  

A „Most elmehet!” című alfejezetben a három történetszálat emelünk ki: a Madaras József által 
játszott szereplőét, Gajdor Jánosét végül idősebb és fiatalabb Lovas Kabai Mihályét. Az első feladat 
utóbbiak történetszálához vezet, amelyet ugyanakkor összeköt Gajdor sorsával. 

Az „Azt mondják, én vagyok Veszelka.” című alfejezetben (ez a második alfejezet) Veszelka Im-
rét állítjuk a középpontba. A második feladat („Figyeljétek meg azt a jelenetet, amelyben a két ’Veszel-
ka’ együtt szerepel…”) utal a filmnek erre a vonulatára.  

Ha egy kis részösszegzés akarunk végezni, akkor azt mondhatjuk, hogy a film négy szálat emel 
ki, ezekhez két feladatot rendel. A feladatokat ugyancsak ki javasoljuk adni a diákoknak, ez szolgálja 
az óra előkészítését. Az elv tehát ugyanaz, mint az előző leckében: a diákok egy-egy részből készülnek, 
az eredményeiket egybekezdéses fogalmazásban rögzítik. A fogalmazásokat az órán megosztják, ez 
lesz az órai elemzésünk alapja. A tanulók munkájára támaszkodunk tehát, ezt újra érdemes kiemelni. 

A harmadik alfejezet címe „Történelmi mozgások rítusai.” Nem részletezzük most, hogy a szö-
veg milyen formanyelvi megoldásokat emel ki, ehelyett érdemes az alfejezethez rendelt két feladatra 
figyelni. A harmadik feladat (Figyeljétek meg a filmben a feketeköpenyesek mozgását! ...”) úgy vezet át 
a világkép dolgáról a hatáskeltő eszközökhöz, hogy a kettőt összeköti. A negyedik feladat a szerzői film 
egyik jellegzetességére hívja fel a figyelmet, a kihagyásos szerkesztésre. A „Vegyétek végig, hogy a film 
mit rejt el a néző elől!” feladat szövege támpontokat is ad a tanulóknak, ezeket javasoljuk felhasználni 
a feladat kiadása során. 

A három alfejezethez tehát négy feladat tartozik: ez első kettő a szereplők vizsgálatára kéri a tanu-
lókat, a harmadik egy szereplőcsoportot összeköt egy térszervezés ügyével, a negyedik pedig a film elbe-
szélés-technikájával foglalkozik. Hátra van még a leckeszöveg feldolgozásának feladata. Néhány javaslat. 
Egy-egy néhány mondatos részt olvastassunk fel, beszéljünk meg. Ennek időzítésével és a szövegek pon-
tos kiválasztásával nyugodtan rögtönözhetünk, hiszen a tanárnak érzékelnie kell, hogy mire érdemes 
felhívni a figyelmet, illetve milyen részeknél-szereplőknél érdemes kicsit lassítani és megállni. Néhány 
részt kiadhatunk továbbá utólagos feldolgozásra – ugyancsak érzékeny tanári döntéseket igényel ez a 
lépést, hiszen a tanárnak látnia kell, hogy mely részproblémákra érdemes az óra végeztével ráerősíteni.   

Úgy gondoljuk, hogy mindezekből a lépésekből izgalmas és nagy felismeréseket eredményező óra 
kerekedhet ki, ennek záloga az egyszerre határozott és rugalmas óravezetés, amely érzékenyen figyel a 
tanulók gondolkodására, kétségeire és ötleteire.   
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27.     „Tessék felébredni!”   
Szabó István munkássága

A lecke három olyan szempontot használ, amely kulcsként alkalmazható hasonló filmek értésében, 
tehát a leckének értés- és elemzéstechnikai tanulságai vannak. 

A három szempont, egyben a három alfejezet fókusza a következő: történelmi háttér; a film ho-
gyan mutatja be az anyagát, ez a valóság- és társadalomkép; filmnyelv. Az alfejezetek egy-egy feladatot 
tartalmaznak: az első alfejezet feladata egy rendszerváltáskori tévéhíradó megnézésére kéri a diákokat, 
a második alfejezeté a kisrealizmus időkezelésének megfigyelésére hív fel, a harmadikban pedig egy 
bizonyos helyszín ábrázolásának filmnyelvi kérdéseit figyelteti meg. Előzetes feladatként a másodikat 
és a harmadikat javasoljuk, a feladat előkészítésének és az eredmények órai hasznosításának módjairól 
az előző két leckében beszéltünk.  

Az első alfejezet feldolgozásához. A szöveget idézzük: „A film keletkezésének jelenidejét dol-
gozza fel, tehát azt kell megnéznünk, mit tudunk meg az 1991-es magyar társadalomról. Azon kevés 
filmek egyikéről van szó, amely a rendszerváltozás körüli helyzetet ábrázolja, tehát az Édes Emma… 
ebből a szempontból is különleges darab.” A film tehát egy olyan korszakot mutat be, amely a gyere-
kektől ugyan távol van, de az életüket nagymértékben meghatározza. Nagyon fontos, hogy a rendszer-
váltás eseményeit a filmből olvassuk ki, ez a film történéseinek szoros követését és megértését igényli, 
azaz mozgókép-értelmezési tevékenységet követel. Néhány mozzanat a filmből, amelyeket közösen 
dolgozzunk fel: a kárpótlás, a pártok megszületése, az iskolák címerének cseréje, az orosztanárok át-
képzése, tágabb értelemben pedig a falvak elnéptelenedése, illetve az, hogy az értelmiségiek a városok-
ba költöznek.  

A második alfejezet feldolgozásához azt tehetjük hozzá, hogy itt tulajdonképpen a fentiek be-
mutatásának módjáról beszélünk – ez a kisrealizmus módszere, amelynek elemeit beszéljük meg a 
diákokkal. Mindehhez szedjük össze a módszer ismérveit, ez legyen tehát az elemzés menete. 

A „Vázlatok, aktok” című alfejezet a film hatáskeltő eszközeiről szól. Ezek megtárgyalásához 
szükséges fogalomkészletet a 3-4-5. fejezet megfelelő részeiből vehetjük át. 

Itt beszélünk az egyébként minden lecke végén megtalálható kulcsszavakról. A filmelemzéssel 
kapcsolatosakat emeljük ki: midcult művészfilm, valóságkép, kisrealizmus, filmes köznyelv. 

 A magyar film – a szerzői és a közönségfilm

A tankönyvet záró leckehármasban a magyar filmet egy olyan szempontból tekintjük át, amelyet már 
érvényesítettünk a 7. leckében: a magas- és populáris kultúra, illetve a midcult fogalmaival bánunk itt. 
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28.     „Saját hangon.”   
A magyar szerzői film

Mivel a korábbiakban a tájékozódást segítő megfelelő számú film került elő, nem indokolt újabb fil-
mek nagymértékű beemelése. A leckében megjelenő kevés új filmre hívjuk fel mégis a figyelmet, illetve 
megindokoljuk a szerepeltetésüket.  

Máriássy Félix szerepelt már a korábbiakban, itt két filmje jelenti az újdonságot: az Egy pikoló vi-
lágos és a Külvárosi legenda a neorealizmus képviselőiként bukkan fel, ami egyrészt kitekintést jelent az 
olasz neorealizmusra (a szövegben – és a kerettantervben – ez az utalás nem szerepel, maradjon inkább 
háttér-információ a tanárok számára), másrészt a szerzői film egyik érdekes megnyilvánulását mutatja.  

A Sodrásban tulajdonképpen az egyetlen jelentős film, ami új a leckében. Megjelenését egyrészt 
a film súlya indokolja, másrészt szerkezeti szempontok állnak annak a hátterében, hogy miért nem a 
23. leckében szerepel – a lecke terhelését igyekeztünk ezzel a megoldással csökkenteni. Ez a megoldás 
egyben példa arra is, hogy egy új és ismeretlen filmet miként lehet a tárgyalás rendjébe illeszteni.  

A lecke több módon szövi össze az anyagát a többi leckéével: az első feladat a magyar film kezde-
teiről szóló leckére, a második pedig a sematizmus leküzdésének korszakára utal, a Szegénylegényekről 
szóló rész pedig a 26. leckében szereplő elemzéssel hozható párhuzamba. Mindez változatos felhasz-
nálási megoldásokat kínál, de hangsúlyozzuk, hogy ezeket a leckéket egyéni tanulással is fel lehet dol-
gozni, hiszen olyan ismeretközlő szövegekről van szó, amelyek elsősorban az érettségiző diákoknak 
lehetnek hasznosak.  

A három megadott kulcsfogalom (szerzői film, művészfilm, kézjegy) ugyancsak felbukkant már 
a megelőző leckékben, elsősorban a 7-esben, de szerepük van a történeti fejezetekben és a filmelem-
zésekben is. 

29.     „Hullámvasút.”   
A szerzői és közönségfilm jelenléte

A leckében újként kizárólag közönségfilmek szerepelnek. Ezt az indokolja, hogy a történeti fejezetek 
szinte kizárólag a szerzői filmekkel foglalkoztak. Az alábbiakban közöljük az újonnan beemelt filme-
ket, illetve indokoljuk a szerepeltetésüket.  

A tizedes meg a többiek – Keleti Márton megjelenése nyomán kerül ide. 

Az aranyember, Egri csillagok – a filmajánlóban szerepelnek a közönségfilmes regényfeldolgozá-
sok példáiként. 

Külön csoportot képviselnek a szatírák, cím szerint a következők: Ismeri a szandi-mandit?, Veri 
az ördög a feleségét, Holnap lesz fácán. A történeti fejezetben nem volt helyük, itt a két filmtípus közötti 
sávot, illetve a társadalomkritikus filmeket képviselik. 
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Végül két kalandfilm: a Dögkeselyű említését a jelentősége indokolja; A pogány Madonna az im-
portált hősöket felvonultató filmek példájaként szerepel.

A továbbiakban néhány megjegyzést fűzünk a feladatokhoz. 

Az 1., 2. és 3. feladat összetartozik, amennyiben három filmnézési módot helyez egymás mellé, 
illetve egymás után. A mozis, a tévés és az interneten keresztül megvalósuló filmbefogadással kapcso-
latos feladat a filmek elhelyezését gyakoroltatja a kulturális kínálat rétegei között. 

A 4. feladat az 1931–1945-ös korszak tudnivalóinak egy részét eleveníti fel, hiszen a vígjáték és a 
melodráma dolgainak ismétlésével foglalkozik. Az 5. feladat ugyancsak ismétlő jellegű, mert a 23. lec-
kére utal (kiemelkedő filmek 1954 és 1989 között). 

A 6. és a 7. feladat ugyancsak összetartozik, és talán érdekes időutazásra hívja a diákokat: 
„A 24.  leckében tárgyalt szerzők közül ki jelentkezett új filmmel abban az évben, amikor ez a tan-
könyv a kezetekbe kerül?” illetve „Melyik volt a legsikeresebb magyar film abban az évben, amikor ezt 
a könyvet olvassátok?” 

A 9. feladat a midcult jelenségének megértését mélyíti el. Érdekes lehet azoknak a leckéknek a 
felsorolása, amelyekben a midcult szóba került: a 7., 23., 24., 25. és a 27. Ebből a hat leckéből, pon-
tosabban a hat lecke egy bizonyos vonulatából tehát izgalmas tematikai és fogalmi hálózat alakul ki.  

30.     „Gyerünk a moziba be!”   
A közönségfilm: a műfaji paletta összetétele

A lecke két alfejezetre tagolódik, ami két megközelítést jelez. Az elsőben a közönségfilm helyét nézzük 
meg az egyes filmtörténeti korszakokban, a másodikban pedig az egyes műfajok helyzetét tekintjük át 
1989 után. Ez utóbbi azért fontos, mert hangsúlyozni szerettük volna a magyar közönségfilm súlyát 
a tantervben: olyan népszerű filmekről van szó, amelyekkel a diákok megnyerhetők a magyar film 
ügyének. Talán itt van a legnagyobb szerepe a tananyag továbbgondolásának, hiszen szinte minden 
évben jelennek meg új és új címek, amelyek figyelemre érdemesek. Egy fontos érdekesség, amelynek 
vannak módszertani és tananyag-szervezési vonatkozásai is. A tankönyv születésének időszakában a 
legfrissebb ilyen film a Toxikoma volt, amit gyorsan szerepeltettünk is a szövegben. Gyorsan kiderült 
azonban, hogy nem maradhat, mert tizennyolcas karika van rajta. Az eset tanulsága az, hogy hiába 
haragszunk a korhatár-besorolásra és a jelzéseire, abban mindenképpen segítenek, ha döntéseket kell 
hoznunk. És egy másik szempont: ha a szülők szóvá teszik egyes filmek órai megjelenését, érvelhetünk 
azzal, hogy a hivatalos besorolása megfelel a diákok korosztályának. 

Végezetül álljon itt egy olyan filmlista, amely a leckében megjelenő filmeket tartalmazza. A lista 
nem időrendi és nem egyéb szempontokat használ, hanem követi a tankönyv tárgyalási rendjét: Dra-
kulics elvtárs, Lora, Hídember, Nyomozó, Parkoló, Délibáb, A vizsga, A berni követ.
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A TANKÖNYV KIPRÓBÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK

A hasonló tapasztalatokat a szakmai zsargonban beválásvizsgálatnak nevezik. Három pontban foglal-
juk össze a visszajelzéseket.

Az első kör. A készülő leckéket folyamatosan bemutattuk iskolákban működő tanároknak. A ta-
nárkollégák szóban és írásban megjegyzéseket, javaslatokat fűztek az anyagokhoz, ezeket beépítettük 
a szövegbe. A visszajelzések támogató jellegűek voltak, a javaslatok szövegezési, fogalomhasználati és 
szerkezeti kérdéseket érintettek. A tanácsadó tanárok listája a könyv előszavában található. 

A második kör. A tankönyvet két konferencián mutattuk be:

• Módszertani kutatások az északkelet-magyarországi régióban. EKKE, 2021. 11. 26. Szíjártó 
Imre: „Egy készülő mozgóképkultúra és médiaismeret-tankönyv módszertani vonatkozásai”.

• Mozgókép az iskolában. Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium. 2021. 12. 10. 
Szíjártó Imre: „A készülő mozgóképkultúra és médiaismeret-tankönyv – egy lecke bemu-
tatása”.

A konferenciákon ugyancsak gyakorló tanárok vettek részt személyesen és online. A visszajelzé-
sek pozitívak voltak. A megjegyzéseket az esetleges újabb kiadásokba lehet beépíteni. 

A harmadik kört azok a szakmódszertani szemináriumok jelentik, amelyeket e sorok szerzője 
két intézményben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen tartott. A hallgatók média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakosok, nappali és levelező 
tagozatra járnak. Az órákon a 2021–2022-es tanév őszi félévében körülbelül harminc hallgató vett 
részt. A tematika hozzávetőleges leírása: a hallgatók megkapták a leckék nyers változatát, ami alapján 
óraterveket kellett készíteniük. Az óraterveket a társaiknak az órák keretében „megtanították”. 

A szemináriumok elnevezése és kódja: NMP_MK101G2 A médiaismeret tanításának gyakor-
lata, LMP_MK101G2 A médiaismeret tanításának gyakorlata (EKKE), illetve OT-MMK-503 A kom-
munikáció- és médiaismeret tanításának gyakorlata (ELTE).

A szemináriumok néhány tapasztalata:

• Különleges helyzetet teremtett, hogy az órákat tartó tanárnak a kezében a tankönyv szöve-
gének wordformátumú változata van, míg a diákoknak nincs tankönyvük. Az első pontból 
következik: a tanár kivetíthette a szöveget a diákoknak, a szövegbe bele is avatkozhatott 
(tagolhatta a szöveget, alcímet rakhatott bele stb.). A második pontból következik: a diá-
koknak az előzetes feladatot nem a tankönyv alapján kellett megoldaniuk, hanem például 
levelezés vagy közösségi háló-kapcsolat alapján, illetve a saját füzetükbe kellett dolgozniuk. 
A tankönyv megjelenése után más lesz a helyzet, ehhez kell a tanároknak alkalmazkodniuk 
– ugyanis a tanárnak és a diáknak nyomtatott segédanyag lesz a kezében.

• A tervezetek fejlesztése hosszadalmas folyamat. Érdemes lenne a gyakorló tanároknak to-
vábbképzéseket tartani, amelyeken ezt a műhelymunkát lehetne megélénkíteni.  

• A hallgatóknak kiadott változatban kizárólag szövegek voltak, a képeket és egyéb illusztrá-
ciókat a tervezetekben ők tették hozzá. 
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• A hallgatók sok szemléltetőanyagot hoztak az órákra, ezek jól működtek (a többségük moz-
góképes bejátszás volt). 

• A hallgatók a tankönyv szövege alapján tervezték meg az IKT-eszközök használatát, ezek 
mobiltelefonos keresések, óra közbeni üzenetváltások és hasonlók voltak.

• A feladatok megoldását és közzétételét telefonos alkalmazásokkal oldották meg, ezek közös 
kommunikációs felületek voltak. 

• Talán a hallgatók iskola- vagy tanárképével függ össze, hogy többször kérni kellett a tan-
könyv további megterhelésének visszavonását. A „minél többet megtanítani” jegyében 
ugyanis a hallgatók újabb nevekkel, fogalmakkal és egyebekkel tervezték megterhelni az 
órákat, ami egy a tantervet követő tankönyvvel kapcsolatban nem indokolt. 

• Az órákon változatos szövegfeldolgozási és szemléltetési eljárásokat próbáltunk meg kiala-
kítani és gyakorolni.  

Tanulságok a kötet esetleges újabb kiadásaihoz: néhány leckét rövidíteni kell, érdemes lesz gon-
dolkodni a feladatok szövegének egyszerűsítésén.

Negyedikként említjük azokat az órákat, amelyeket a hallgatók az EKKE gyakorlóiskolájában 
tartottak. Egyelőre kevés a tapasztalatunk ezekről az órákról, de a meglevők közül néhányat beépítet-
tünk az egyes leckékhez fűzött ajánlásainkba.  
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EGY ÓRATERV

Befejezésül egy olyan óratervet közlünk, amely a fenti szemináriumok egyikén készült. A feladat tehát 
az volt, hogy a tankönyv szövege alapján a hallgatók tervezzenek meg egy negyvenöt perces tanórát, 
majd az órát tartsák meg a csoport tagjainak. A tervezet kidolgozására néhány hetük volt a hallgatók-
nak, a fejlesztési folyamat levelekben vagy az órák közbeni megbeszéléseken zajlott. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy a szerző a tervezetét nem középiskolásokkal próbálta ki, hanem egyetemista társaival – ké-
szülő tankönyvről van szó, erre volt lehetőségünk.  

A feldolgozott lecke: „Nicsak, ki beszél?” A médiaintézmény (10. lecke). 

A tervezet sajátosságai és erősségei.

• Az óratervfejlesztő munka kiindulópontja a tanórai tevékenységek és tananyag elemzése: 
a médiaintézmény dolgát a diákok nyilván nem ismerik, ismerik viszont a leckében szereplő 
valamennyi jelenséget (hozzávetőleges felsorolás: a videomegosztás kultúrája, influenszerek 
tevékenysége, különféle üzemeltetők és intézmények honlapjai, a globális médiaszolgáltatók 
stb.). Amivel nem találkoztak – a tekintélyes sajtó felületei, határon túli magyar médiumok 
stb. – az beilleszthető a lecke fogalmi rendszerébe, az óra célja éppen ez.  

• A hasonló órák egyik kulcspontja a fentiekben már említett problémásítás: annak megérte-
tése a diákokkal, hogy a feladó – a médiaintézmény ügyének tisztázása miért fontos az értő 
médiafogyasztóvá válásunk útján. Az elénk került üzenetek mögött tehát feladók állnak, 
amelyek szerepe meghatározó az üzenetek céljának és formájának kialakításában.   

• A tervezet nagyban épít a tankönyv szövegére. A hangsúly tehát a diákok szövegértési és 
-feldolgozási készségeinek fejlesztésére került. A szövegfeldolgozást változatos eljárásokkal 
végzik, ennek minden elemét nem is lehet a tervezetben megjeleníteni. 

• A tervezet értékét azok a bejátszások képviselik, amelyek a lecke egyes részeit illusztrálják. 
• A bejátszások értelmezése a diákok mozgóképértését szolgálják, ez tehát a tervezet másik 

fejlesztési fókusza. 
• A bejátszásokon kívül is vannak szemléltetések, ezeket a tervezet tartalmazza. 
• Érdemes megfigyelni azokat az eljárásokat, amelyek segítségével a hallgató összeköti a tan-

könyv szövegeit és a szemléltetőanyagokat. Ha ezt egy tanár érzékenyen és jól viszi végig, 
akkor fejleszti a diákok lényeglátását, absztrakciós készségeit. 

• Az óra nagymértékben épít a diákok tevékenységére, ez vonatkozik a szöveg feldolgozására, 
a szemléltetések értelmezésére és a tankönyvi feladatok kiadására és közös megoldására. 

• Tanulságos az óra időgazdálkodása: a tanár úgy szervezi meg a közös órai munkát, hogy az 
hatékony legyen. 

• Valamennyi óra sajátossága, hogy az osztályközösség jó hangulatban dolgozzon, azaz a ta-
nár egyensúlyt tartson a nagyon komolyan vett munka és az egyébként ugyancsak komo-
lyan vett kitérők, diákbeszólások és egyebek között. 



54
Egy óraterv

ÓRATERV

Készítette: Kanyári Zsombor mozgókép-, média- és kommunikációtanár hallgató
Évfolyam, osztály: 11/12.

Időigény: 45 perc

Az óra címe: A médiaintézmény

Az óra témája: A médiatartalmak feladói oldalról való vizsgálata
Résztémák: A nem intézményesült tartalommegosztás jellemzői, A médiaintézmények típusai,  
A magyar médiaintézmények hatókörük, hangvételük és társadalmi kapcsolataik szerint, A globális médiaintézmények

Az óra céljai: A diákok értsék meg a médiaintézmény (a mindenkori feladó) szerepét, jelentőségét. Szempontok közös kidolgozása a tankönyv szövegére tá-
maszkodva – a szempontok a médiaintézmény típusainak megértését szolgálja. A diákok tájékozottságának megteremtése a médiaintézmény típusai között. 
Az óra célja a diákoknak való sikeres ismeretátadás a tankönyvi fejezet segítségével; a lecke szövegének feldolgozása; a szemléltetés elemeinek elhelyezése 
a médiaintézmény típusai között. 

Fejlesztendő kompetenciák: Digitális kompetenciák, elemzőképesség, szövegértés, médiaértés

Munkaformák: Frontális, csoportos, egyéni

Motiváció, a figyelemfelkeltés és - fenntartás eszközei: Videók, szemléltetések, feladatok, beszélgetés a diákokkal

Műveltségterületi integráció: Magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret

Kapcsolat a Nemzeti alaptantervhez: A médiakommunikáció szereplői, médiaintézmények és közönségek

Szakirodalom: Mozgóképkultúra és médiaismeret tankönyv

Kulcsfogalmak: Médiaintézmény, trollfarm, nonprofit, civil, lokális, országos és nemzeti, nemzetközi és globális

Felhasznált források: tankönyv



55
Egy óraterv

Idő
Tanulási tevékenységek leírása 

(tanári, tanulói akciók)
Módszer Eszközök

Megjegyzések  
(A diákok által felolvasandó tankönyvi részleteket is tartalmazza)

2 perc Óra eleji adminisztráció, az óra anyagát 
képező tankönyvi fejezet ismertetése 
szóban (bevezető)

Frontális munka  Bevezető – tanári szöveg 
Az alábbiakban a médiaüzenetek feladóiról egyre bővülő körben beszélünk: 
az egyszemélyes tartalommegosztótól a kis közösségekből álló stábokon át a 
hatalmas műsorszóró vállalatokig jutunk el. Azt vizsgáljuk, hogy a feladó mi-
ként fér hozzá a nyilvánossághoz, illetve hogyan formálja meg a tartalmait. 
A másik oldalon a címzett áll, akinek a következő kérdéseket érdemes felten-
nie: Ki beszél az üzenetben? Van-e mögötte médiaintézmény? Ha van, milyen 
jellegű?     

12 perc „Megosztják, amijük van” 
című alfejezet megismerése, a jelentke-
ző/kiválasztott diákok felolvassák a lec-
kének ezt a részét: 
Van-e a szövegben valami, amit nem ér-
tetek? 
A felolvasott szöveg tartalmát szóban 
foglalják össze. 
A tanár videóillusztrációkat ismertet a 
diákokkal. 
Mondjatok további példákat a tapaszta-
laitok alapján! 

A szöveg feldolgozása. 
Mik a szándékaik a filmeket megosztó 
embereknek? 
Ki a feladó? Ki a vevő? 
Sporoljátok fel a filmek formanyelvi jel-
lemzőit! 
Milyen különbségeket láttok az üzene-
tek megformálásában? 
Mi a szubkultúra? Mi az ellenkultúra? 

Szemléltetés, közös 
munka/egyéni 
munka (valaki 
magában követi, 
ahogy hangosan 
felolvas diáktársa)

Projektor, tankönyv Megosztják, amijük van 
A világban előállított tartalmak tekintélyes része kisebb-nagyobb nyilvános-
ságnak szánt magánküldemény. Az életkori skála egyik végén olyan tizenkét 
éves kislány van, akinek a vágója az édesapja, a követői pedig a közvetlen 
környezete tagjai. A másik végén ügyes nyugdíjasok állnak a kirándulásaikkal 
és a főzési tanácsaikkal. Az érdeklődési terület ugyancsak hatalmas: amatőr 
lakásfestők, sportági tanácsadók, segítőkész tanárok, akik saját fejlesztésű 
anyagaikat teszik közzé. A tartalom-előállítók derékhadát ők alkotják: magá-
nemberek, laikusok, saját névvel vagy becenévvel szereplő emberek. 

A végletek szemléltetése két példán: 
·   Pici gyerekek játékautóval hajtanak be a gyorsétteremi „Drive-thru”-ba, közben 

„félprofi” stáb veszi őket, felnőttek tervezték meg a videó eseményeit (pl. Little 
Kids Go Thru Drive-thru in Toy Car!; @CreationsRoss; Vlog Creations) 

·   Idősebb korosztálynak szánt amatőr főzőműsor (pl. Uncle Janos Cooking Show) 
Az üzeneteiket alkalmilag vagy rendszeresen megosztó felhasználók mögött 
személyes hitel és szaktudás áll, szándékuk az önkifejezés, a kapcsolatterem-
tés és a közösségépítés. Feladó és címzett, adó és vevő szerepe folytonosan 
cserélődik. Elmosódnak közöttük a határok, ez a hálózatosodás és a megosz-
tás kultúrája. Az egyszemélyes tartalomszolgáltatók ugyan törekszenek üze-
neteik valamiféle megformálására, de küldeményeik jellemzője, hogy vizuá-
lisan kidolgozatlanok, fésületlenek, gyakori a hibázás és a végső változatban 
hagyott rontás – arra is gondoljunk, hogy a megosztások jórésze élő, vágatlan, 
utómunka nélküli felvétel. 

Üzenetek megformálása – különbségek szemléltetése két példán: 
·   Jamie Oliver - Satisfying Veggie Bake videó 
   VS. 
·   Idősebb korosztálynak szánt amatőr főzőműsor (pl. Uncle Janos Cooking Show) 
A megosztások univerzumának nincsen központja, ez tehát a szóródó érték-
rendszerek és ideológiák világa, a szubkultúrák és ellenkultúrák fóruma. Ter-
mészetesen szóhoz jutnak a rossz szándékok is, erre sajnos számtalan példa 
van. Ezek legveszélyesebb eseteit a trollhadseregek képviselik: alkalmazottaik 
látszólag egyedi üzeneteket közvetítenek, miközben valójában felülről ve-
zénylik őket. 
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Idő
Tanulási tevékenységek leírása 

(tanári, tanulói akciók)
Módszer Eszközök

Megjegyzések  
(A diákok által felolvasandó tankönyvi részleteket is tartalmazza)

10 perc Feladat: 
Készítsetek leírást egy trollfarmról! 
Csoportokba rendeződve a diákoknak 
10 perc áll rendelkezésre a feladat meg-
oldásához

Projektmódszer, 
csoportos munka

Internetelérésre 
alkalmas eszköz

Feladat: 
(időkeret: 5 perc a gyűjtésre csoportokban, 5 perc az eredmények meghallgatására) 
Készítsetek esetleírást egy trollfarmról! Mit lehet tudni a tevékenységéről? Mit 
lehet tudni a résztvevők szándékairól és a mögöttük álló szervezetről? Érde-
mes vigyáznotok, mert a trollfarmok létéről szóló anyagok is könnyen lehet-
nek összeesküvés-elméletek részei! 

7 perc „Lépések az intézményesülés felé” 
című alfejezet megismertetése, a jelent-
kező/kiválasztott diákok felolvassák a té-
makör szövegét. 
A tanár videóillusztrációkat mutat a diá-
koknak: 
Mit tudtok a példafilmekben szereplő 
influenszer pályájáról? 
Hogyan vált egyre ismertebbé? 
Milyen különbségeket láttok a korai és 
későbbi megosztásai között? 

Mondjatok példákat: 
a saját nevén szereplő influenszer, mű-
vésznevet használó influenszer, egy or-
szágban ismert influenszer, globálisan 
ismert influenszer. 

Szemléltetés, közös 
munka/egyéni 
munka (Valaki 
magában követi, 
ahogy hangosan 
felolvas diáktársa) 

Mutatok 
a gyerekeknek 
ilyen kiadványokat 
(iskolaújság).

Projektor, tankönyv Lépések az intézményesülés felé 
A hírről szóló leckében lesz majd szó arról, hogy a hírműsorokban gyakran 
használnak fel amatőrök által készített felvételeket. Ennek az az oka, hogy egy 
esemény szemtanúi a helyszínen vannak, míg az újságíró a stábjával csak ké-
sőbb érkezik meg. Mindezzel eljutottunk a feladók intézményesülésének ha-
tárára. A legjobb példánk a pályája elején álló influenszer, aki a nappalijából 
dolgozik, küldeményeinek ő a rendezője, operatőrje, vágója és hangmérnöke. 
A kezdő influenszer azonban sikereket érhet el, ami a követők számának meg-
szaporodásában jelentkezik. A hivatásos tartalom-előállítóvá váló felhaszná-
lót megkereshetik szponzorok, aminek eredménye a termékelhelyezés. Az 
ilyen üzleti modell márkaépítésen alapszik, működését a kereslet és kínálat 
határozza meg. Ha az influenszer szakemberek munkáját veszi igénybe, akkor 
többé nem garázsvállalkozás képviselője, tevékenysége marketingterv alap-
ján dolgozó cég kereteibe kerül át. 

Influenszer pályája elején, és most, egy lehetséges példasoron szemléltetve: 
·   Videómánia (Dancsó Péter) – Régi TV műsorok (2013) 
·   Reklámelhelyezés Dancsó Péter – TikTok Körkapcsolás: Tollfelvásárló Zeusz ⚡ 

(2021 Nov 26) videójában 
·   Dancsó P. – Az álarcos énekes (2020) egyik zsűritagja 
A tartalmak intézményesülő előállítói törekszenek arra, hogy üzeneteik jó mi-
nőségűek legyenek, bár a fésületlenség sokaknál éppen a személyes imázs 
egyik vonása. Tevékenységük a követőkkel fenntartott folyamatos kapcsola-
ton alapszik, ezt a visszajelzések sokfajta módja biztosítja. Sokan a saját nevü-
kön szerepelnek, mások kitalált neveket használnak, ami ugyancsak az imá-
zsuk része. Közülük számosan átlépik az országhatárokat, ők a globális hatású 
véleményalakítók. A magánemberi lét és a hivatásos médiaintézmény hatá-
rán álló tartalmak szerzőinek másik típusát a nonprofit vagy civil szervezetek 
képviselik. Bizonyos mértékig intézményesültek, de nem feltétlenül akarnak 
hivatásosok lenni: közösségi rádiókról, fanzinok, azaz rajongói kiadványok ki-
adóiról, kisközösségben tevékenykedő emberekről van szó.
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Idő
Tanulási tevékenységek leírása 

(tanári, tanulói akciók)
Módszer Eszközök

Megjegyzések  
(A diákok által felolvasandó tankönyvi részleteket is tartalmazza)

5 perc Az intézmények: 
magyar keretek között 
című alfejezet felosztásának ismertetése 
a tanár által

Frontális munka 

Szemléltetés: 
a tankönyvben 
található két térkép 
tanulmányozása 
(magyar közösségek 
a határon túl, ill. 
nemzeti kisebbségek 
a hatáson belül). 

Szemléltetés: 
bulvárújságok 
kiosztása 

Projektor, tankönyv Az intézmények: magyar keretek között 
Ettől a ponttól kezdve a szó szoros értelmében vett médiaintézményekről be-
szélünk. Ezeknek saját szervezetük van, szerkesztőségeket tartanak fent, ame-
lyekben részfeladatokat végző szakemberek dolgoznak. 
1.  Az első felosztás a hatókört veszi figyelembe. A helyi vagy lokális szintet a 

települési vagy kerületi újságok, tévék és internetes oldalak képviselik. Az 
országos és nemzeti szinten az egy nyelvi közösséghez tartozó médiain-
tézményeket találjuk. Az egész országban elérhetők, de az anyaországban 
előállított tartalmak eljutnak a határokon túlra, illetve az anyaországiak is 
olvashatnak vagy nézhetnek szlovákiai, kárpátaljai, romániai, vajdasági, 
horvátországi, muravidéki vagy burgenlandi újságokat, tévéket vagy inter-
netes tartalmakat. A Magyarországon élő nemzeti kisebbségeknek ugyan-
csak vannak médiaintézményeik. 

2.  A második felosztás a tartalmak hangvételét és tálalását érinti. A nyomtatott 
vagy elektronikus sajtó tekintélyes vagy más elnevezéssel mértékadó része 
visszafogott hangot használ, az események kiegyensúlyozott értelmezésére 
törekszik. A bulvár közvetlen érzelmi hatáskeltésre épít. 

3.  A harmadik szempont a médiaintézmények működését társadalmi helyze-
tük alapján vizsgálja. Vannak függetlenségre törekvő médiaintézmények, és 
vannak olyanok, amelyek közel állnak a társadalom egyes érdekcsoportjai-
hoz. Hovatartozásuk az impresszumból olvasható ki, de jobban eligazít, ha 
rendszeresen követjük őket.   

3 perc Feladat: 
Soroljátok be a médiaintézményeket… 
Csoportos munka, csoportonként kell 
besorolniuk a diákoknak, közösen meg-
beszéli az osztály a tanárral a megfejté-
seket.

Csoportmunka 
kis csoportokban

Kivetítő 
(a feladat leírásával)

Feladat:
Soroljátok be a médiaintézményeket a fenti három szempont alapján: az 
országos német kisebbségi önkormányzat újságja, egy párt települési szer-
vezetének újságja, politikailalfejezetelkötelezett országos bulvárújság, egy 
romániai magyar internetes lap, egy település önkormányzatának hivatalos 
honlapja, egy sportegyesület honlapja, megyétek napilapjának internetes vál-
tozata, egy nemzetközi televíziós társaság magyar adása. 

3 perc Az intézmények: 
globális keretek között 
című alfejezet megismertetése, a jelent-
kező/kiválasztott diákok felolvassák a té-
makör szövegét: 
A felsoroltak közül melyiknél van előfize-
tésetek? 
Mely cégek tartalmai ingyenesek?

közös munka/ 
egyéni munka,

tanköny Az intézmények: globális keretek között 
A globális hatókörű médiaintézményeket nemzetek feletti, globális hálóza-
tokba szerveződő multinacionális cégbirodalmak tartják fenn. A közösségi, a 
tartalommegosztó, illetve a keresőoldalak abban az értelemben nem média-
intézmények, hogy maguk nem állítanak elő tartalmakat, hanem platformot 
biztosítanak számukra, illetve a tartalmakat listázzák a felhasználók keresései 
alapján. Globális médiaintézmény például az RTL, a Netflix, az HBO, a Disney 
vagy az Amazon.
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Idő
Tanulási tevékenységek leírása 

(tanári, tanulói akciók)
Módszer Eszközök

Megjegyzések  
(A diákok által felolvasandó tankönyvi részleteket is tartalmazza)

3 perc Összefoglalás: 
A diákok magukban elolvassák az össze-
foglalóban leírtakat. Az óra azzal zárul, 
hogy legalább 6-7 diák válaszol a „Mit 
tanultam a mai órán?” és a „Mi volt az új-
donság számodra?” kérdésre. 
Esetlegesen felmerülő kérdések megvá-
laszolása. 
Házi feladat: 
Vázlat készítése a tankönyv szövegéhez 
(vázlatpontok, kulcsszavak). vagy Egy 
órán látott mozgóképes bejátszás jel-
lemzése a tankönyvben szereplő szem-
pontok alapján. 
vagy 
Egy órán elhangzott médiaintézmény 
jellemzése az órán vett szempontok 
alapján.

megbeszélés tankönyv Összefoglalás: 
A lecke elején a nem intézményesült tartalommegosztás jellemzőiről beszél-
tünk, majd a médiaintézmények típusairól volt szó. A magyar médiaintézmé-
nyeket hatókörük, hangvételük és társadalmi kapcsolataik szerint mutattuk 
be. A lecke végén a globális médiaintézményekről esett szó. 
„Mit tanultam a mai órán?” 
„Mi volt az újdonság számodra?”
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