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MŰVÉSZETEK – MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

(0+0+0+1 óra) 

A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési 

képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési 

módjának tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van korunk emberének 

tájékozottságára, személyiségére. Tömegek napirendjét osztja be a televízió, sugalmazza, 

hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól, étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, 

eszményeket, életcélokat teremt. Az internet virtuális közege nagyon sok fiatal második 

otthonaként funkcionál, ahol több időt töltenek el, mint bárhol másutt. Mivel a média képes 

arra, hogy átformálja a nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, 

a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés 

a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.  

A médiaműveltség fejlesztése szoros kölcsönhatásban van a résztvevő és aktív 

állampolgári szerep elsajátításával, valamint a kritikai és kreatív képességek fejlesztésével. Ily 

módon hozzájárul a kulcskompetenciák fejlesztése közül az anyanyelvi kommunikációs 

készség, a digitális, a szociális és állampolgári kompetenciák, valamint az esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőkészség fejlesztéséhez. 

A sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs és 

együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a 

problémamegoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. 

Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását. A 

művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető 

megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az 

életvezetés és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. Ily módon 

hozzájárul a kiemelt fejlesztési követelmények közül az erkölcsi neveléshez, a demokráciára 

neveléshez, az önismeret és társas kultúra fejlesztéséhez, a testi és lelki egészségre neveléshez 

és természetesen mindenekelőtt a médiatudatosságra neveléshez. A tantárgy oktatásának 

elsődleges célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a 

különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott 

szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat – vagyis alapfeladat a mozgóképi 

írás-olvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése. Ehhez az alsóbb iskolafokokon más 

tantárgyakban modulárisan megjelenített és elsajátított alapszintű mozgóképnyelvi és 

művelődéstörténeti tájékozottság áttekintésére, összekapcsolására, alkalmazására és 

továbbfejlesztésére, valamint a naiv fogyasztói szemlélet átértékelésére van szükség.  
A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a technikai 

képreprodukcióknak miféle viszonya van a valósághoz, a mozgóképi vagy internetes tartalmak 

mennyiben alkalmasak a tapasztalati világ reprodukálására, egyúttal a személyes közlésre. 

Tudatosítani kell, hogy a mediatizálódó kommunikációt miért és miképpen láttatják oly sokan a 

minőségi kultúra és egyúttal a személyiség autonómiája veszélyeztetőjének (pl. információfüggőség, 

kényszerfogyasztás) –, de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a hálózati kommunikáció 

egyidejűleg miféle esélyt hordoz a kulturális örökség védelmére, a kreatív önkifejezésre, a civil 

társadalom erősítésére, a választás képességének fejlesztésére. A mai diákok nevelése szempontjából 

elengedhetetlenül fontos, hogy kialakítsuk a médiatudatosság képességét. A tanulóknak tisztában kell 

lenniük a média társadalmi és véleményformáló szerepével, biztos, belsővé tett értékrend alapján kell 

tudniuk választani annak szövegei, termékei közül, az internet világában felelősen kell tájékozódniuk, 

továbbá fel kell hívni a figyelmüket arra is, hogy a digitális világban önreprezentációjuk, saját 
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megjelenésük is a megfelelő értékek mentén, az eszközök értő alkalmazásával történjen, úgy, hogy 

közben önmagukat, személyiségi jogaikat, identitásukat is  biztonságban tudják.  

          Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni kell, 

hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az értelmezés egyik 

rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia (személyesség, stílus, 

konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, azonosulás) felismerése, míg a 

másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, gyakran rejtett érték- és érdekrendszerének 

felismerését jelenti. 

Ezért a tárgy oktatása során a tanulóknak lehetőséget kell kapniuk a tömegkommunikációs eszközök 

kritikus és szuverén használatára, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések felismerésére, 

arra, hogy a megfelelő szövegek, mozgóképi alkotások tanulmányozása útján jobban megismerhessék 

saját személyiségüket. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy 

alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék kifejező képességüket. A digitális technológiák térnyerése 

megkerülhetetlenné teszi, hogy a tanulók aktív résztvevői, ne csupán passzív befogadói legyenek a 

mediális kommunikációnak. 

A 12. évfolyamon a médiajelenségekkel kapcsolatos elvontabb társadalomtudományi 

gondolkodás fejlesztése és a konvenciókon túlmutató művészi alkotások, az új média-

nyelvhasználat értő befogadása a cél. 

Mindezt valóban elérni, közösen megtapasztalni heti egy órában nem egyszerű. 

 

12. évfolyam   

 

 A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy célrendszerében a 12. osztályban is kiemelt 

helyet foglal el a kommunikációs készségek és a digitális kompetencia fejlesztése. Az 

anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció kulcskompetenciái ebben az életkorban már 

feltételezik a nyomtatott és elektronikus szövegek értelmezésének és értékelésének, valamint 

az információ megszerzésének és megfelelő szövegtípusokban való átadásának képességét. A 

tantárgy e kompetenciák fejlesztésén túl specifikus célként tekint a nem verbális információk 

adekvát verbális leírásának gyakoroltatására is. Az életkornak megfelelő kreatív feladatok során 

a tantárgy hozzásegíti a tanulót, hogy élni tudjon az elektronikus kommunikáció és az 

információ-megosztás nyújtotta lehetőségekkel, felismerje a benne rejlő esetleges veszélyeket, 

s elkerülhesse azokat. A felnőttkor küszöbén különleges hangsúly esik az egyéni 

felelősségtudat elmélyítésére; a tantárgy fontos célja, hogy a tanuló a hálózati közösségek 

együttműködő, az etikai elveket ismerő és betartó tagjává válhasson. A tantárgy a változatos 

médiaszövegek, alkotói és befogadói nézőpontok azonosítása révén segíti a kulturális 

sokszínűség jelenségének megértését és elfogadását. A hatáselméletek megismerése segít 

értelmezni a médiamanipuláció módszereit, segít megfigyelni a médiahasználói szokásokat Az 

esztétikai tudatosság és kifejezőkészség szintén a mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy 

legfontosabb fejlesztési területei között van. Az audiovizuális szövegek értelmezése, megfelelő 

kontextusba helyezése és végül adekvát megalkotása egyaránt kiemelt feladatként jelenik meg. 

A tanulók esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét fejleszti a kreatív verbális és 

mozgóképi szövegalkotási gyakorlatok sora. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tantárgy nem 

„művészpalánták” kinevelését tűzi ki célul, hanem a művészetet befogadni képes és alapszinten 

audiovizuális eszközökkel kommunikálni tudó ifjú emberekét. A tantárgy a 12. évfolyamon 

elsősorban a médiatudatosság fejlesztési területén fejti ki hatását, de komplex 

eszközrendszerével hozzájárul a diákok tanulás-módszertani fejlesztéséhez, erkölcsi 

neveléséhez, valamint állampolgárságra, demokráciára és környezettudatosságra nevelésükhöz. 

A tantárgy tanításának célja az alapvető médiaműveltség megszerzése, a mozgóképi 

szövegértés fejlesztése, a média társadalmi szerepének és működésmódjának megismertetése. 

Célja továbbá, hogy a tanulók magabiztosan tudjanak tájékozódni és választani a hagyományos 
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és az új médiumok világában, hogy értő, kritikus, egyenrangú résztvevői lehessenek az új 

társadalmi színtereken zajló érintkezésnek. Ennek keretében a hangsúly a tudatos 

médiatartalom-választásra, azok adekvát használatára és a nem kívánatos tartalmak kritikus 

elutasítására esik. Ennek szolgálatában áll többek között a mozgóképi szövegek 

kifejezőeszközeinek pontosabb felismerése és árnyaltabb értelmezése is. A szóbeli, írásbeli és 

képi kifejezés különböző formáinak gyakorlása mellett a tanuló ebben az életkorban egyre 

magasabb szinten válik képessé az információ feldolgozására és rendszerezésére is. A 

mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy elősegíti a tudásmegosztó és tudásépítő platformok 

használatát is. A tantárgy a véleményformálás gyakoroltatása révén önismeretre nevel, de 

hozzájárul a felelősségvállalás elmélyítéséhez is. A projektfeladat az alkotó együttműködést 

erősíti.  A napi aktualitású médiaszövegek értelmezése során körvonalazódik a normák 

mibenléte, azok elfogadásának vagy elvetésének társadalmi kontextusa; a tanuló remélhetőleg 

egyre inkább átlátja a normaszegések következményeit, képessé válik értékkonfliktusok 

felismerésére, és kezelésükben is némi gyakorlatot szerez. A társadalmi szerepek mibenlétének 

és médiareprezentációjának megértése hozzásegíti a diákot a sztereotípiák működésének 

pontosabb megértéséhez, az előítéletes magatartás felismeréséhez és átalakításához. A tantárgy 

lényeges fejlesztési célja képessé tenni a tanulót a valódi és – a másként valódi – virtuális 

kapcsolatok természete közötti különbségtételre. A technológiai fejlődés társadalmi hatásainak 

pontosabb megértése révén, amely szintén fontos feladata a tárgynak, a fiatalok fokozatosan 

megértik majd a globális problémák és lokális cselekvések, sőt az egyéni életvitel közötti 

összefüggéseket.  E két képesség hozzásegíti majd őket, hogy bekapcsolódhassanak különböző 

kisközösségekbe, és a civil társadalmi aktivitás értékét átlátva állampolgári jogaikat és 

kötelességeiket a helyi közösségekkel együttműködve hatékonyan gyakorolhassák.  
 

A tanulók értékelése 

 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik.  

Javasolt ellenőrzési, értékelési módszerek: 

 - feladatsorok, szóbeli és írásbeli beszámolók, röpdolgozatok, kiselőadások  

 - csoport- és projektmunka (filmetűdök, prezentációk készítése) 
 

A tankönyv kiválasztásának elvei 
 

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tanításához a tanulók életkori sajátosságait 

figyelembe vevő, a szaknyelv használatát az adott életkornak megfelelően alkalmazó 

taneszközök, tankönyvek közül olyat kell használni – amennyiben választunk tankönyvet-, 

amely lehetőséget biztosít a sokoldalú képességfejlesztésre, tartalmukban korszerűek, és 

tananyagstruktúrában a tanulói ismeretszerzés sajátosságaihoz illeszkednek, ezért a tananyag 

eredményesebb elsajátítását teszik lehetővé. Jelenleg a Hartai-Muhi szerzőpáros könyveit 

részesítjük előnyben (ajánlottként Király Jenő Mágikus mozi című könyvével kiegészítve). Az 

oktatás ugyanakkor megoldható tankönyv rendelése nélkül is, hiszen számos anyag fellelhető a 

neten, és tanári prezentációk is átadhatóak a diákoknak. 

A helyi tanterv kerettantervi megfeleltethetősége 

 

Jelen helyi tanterv az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet alapján módosított 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet szerint az Oktatási Hivatal által 2020. tavaszán publikált kerettanterv alapján 

készült. 
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Tantárgyi óraszámok 

 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - -      - 1 óra 
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Művészetek - Mozgóképkultúra és médiaismeret 12. évfolyam 

 

 Óraszámok 

1 óra/hét (30 óra) 

1. A média kifejezőeszközei 

A figyelemirányítás, hangulatteremtés és 

értelmezés fő eszközei 

3 óra 

2. A tömegkommunikáció fogalma, 

eszközei: nyilvánosság, hálózati 

kommunikáció, nonprofit és kereskedelmi, 

a közszolgálati és a közösségi média 

szerepe; a tömegtájékoztatás eszközei, 

felelőssége; az online kommunikáció 

lehetőségei és veszélyei. 
 

3 óra 

3. Tudatos médiahasználat az egyén és a 

társadalom szempontjából: szellemi 

önvédelem, a kereskedelmi célú 

médiatartalmak kezelése – tudatos 

fogyasztói magatartás kialakítása; az 

információbiztonság, a közszféra és a 

magánszféra a médiában. 
 

2 óra 

4. A média társadalmi szerepe, használata 

Médiaetika, médiaszabályozás. 

Az új média formái és szövegépítkezési 

sajátosságai. 

2 óra 

5. A mozgóképi közlésmód 

kifejezőeszközei; szövegépítkezés a 

hagyományos és az új médiában, képi 

eszközök a digitalizáció előtt és most; az 

audiovizuális elemek esztétikai szerepe a 

művészi alkotásoknál és céljai a 

kereskedelmi célú tartalomszolgáltatásban. 
 

6 óra 

6. Kultúra és tömegkultúra: hatása az 

egyénre és a társadalomra; esztétikai 

minőség és a fogyasztói társadalom 

kölcsönhatása; jelenségek a médiában és a 

filmművészetben – sztárok, szerepek, 

sztereotípiák, életformák; a virtuális 

valóság. 

 

7 óra 

7. A magyar film: alkotók és alkotások; a 

magyar filmművészet jelentősége és értékei 

a nemzeti kultúrában; a magyar film 

korszakai, sajátosságai; jeles magyar 

rendezők és színészek. 

 

5 óra 

8. A projektmunkák bemutatása 2 óra 



 

7 

                                        Összes óraszám: 30 óra 

 

Az adott évfolyam feldolgozandó tartalmi elemei 

 

1) 

Témakör: A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszközök, írott és elektronikus 

sajtó; a hír fogalma, típusai; a hírérték.  3 óra 

 

 
Tanulási eredmények: 

 a média természetének ismerete, ezáltal értő használata  

 a média által közvetített és a média által teremtett valóság szétválasztásának képessége; a 

reprezentáció fogalmának ismerete 

 a fikció és a dokumentum különbségének ismerete  

 a hírek jellemzőinek ismerete, a hitelesség kritériumainak ismerete, a hírmédia szövegeinek 

értő olvasása és képesség hasonló szövegek megalkotására 

 a politikai, tudományos és közérdekű hírek, illetve a bulvárhírek közötti különbség ismerete, 

képesség ezek felismerésére és szétválasztására  

 a dezinformáció, az álhírek és az áltudományos cikkek azonosítása, ellenőrzött, hiteles 

internetes tartalmak használata 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a média fogalmának értelmezése 

 a média és a valóság viszonya problémájának felvetése: a média mint közvetítő közeg 

dokumentáló, valóságközvetítő lehetőségeinek és szórakoztató természetének vizsgálata, 

elemzése 

 a jellegzetes médiaműfajok ismertetése  

 a hír és a hírérték fogalmának értelmezése, a hír szerkezeti felépítésének jellemzői 

 a politikai, tudományos, közérdekű hírek és a bulvárhírek közötti különbségek és 

hasonlóságok vizsgálata   

 

Fogalmak: médium, média, tömegmédia, nyomtatott és elektronikus média, reprodukció és 

ábrázolás, dokumentum, fikció, tömegkommunikáció, nyilvánosság, közvélemény, 

közérdekűség, hír, hírfolyam; 

 

Központilag javasolt tevékenységek:  

 „A média az üzenet” (Marshall MacLuhan) állítás elemzése, összevetése a média közvetítő 

csatornaként történő meghatározásával 

 a média valóságot közvetítő és valóságot teremtő szerepének és ehhez használt eszközeinek 

összehasonlítása egy esemény élő közvetítése és egy élő showműsor (pl. tehetségkutató) 

összehasonlításával 

 a média valóság és sztárteremtő képességének elemzése egy tehetségkutató showműsor 

és/vagy egy valóságshow műfaji sajátosságainak vizsgálatán keresztül 

 hírelemzés; a hír szerkezeti felépítése, a narráció, az interjúrészlet és a képi anyag 

egymáshoz való viszonyának vizsgálata  

 ugyanazon hír összehasonlítása eltérő szerepű és tulajdonú médiaintézmények és 

médiaszereplők interpretációiban  
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 egy bulvárhír közvetítési módjának összehasonlítása egy nyomtatott bulvárújságban, egy 

népszerű weblapon és egy televíziós magazinműsorban 

 egy hír nyomon követése a hírfolyamban (felbukkanása, vezető szerepe és eltűnése) egy 

népszerű internetes újság esetében  

 egy-egy hír megírása interneten, rádióban, televízióban közvetíthető formában  

 kötött szövegű interjú készítése (pl. okostelefonnal) egy osztálytárssal vagy tanárral kétféle 

feldolgozásban: egy, az adott embert szimpatikusnak, barátságosnak, értelmesnek bemutató 

verzióban és annak ellenkezőjében (változtatni csak a felvett képen és a szerkesztés során 

lehet, az elhangzott szövegen nem) 

 

2) 

Témakör: A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: nyilvánosság, hálózati kommunikáció, 

nonprofit és kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média szerepe; a tömegtájékoztatás 

eszközei, felelőssége; az online kommunikáció lehetőségei és veszélyei.  3 óra 

 

 
Tanulási eredmények: 

 a tömegkommunikáció fogalmának ismerete 

 a közönségek, közösségek és fogyasztók, a közvélemény, a társadalmi nyilvánosság 

fogalmának ismerete  

 a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média fő jellemzőinek, 

különbségének ismerete 

 különbségtétel a nézettség és a közönségarány között 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a tömegkommunikáció fogalmának ismertetése 

 a közönségek, közösségek és fogyasztók, a közvélemény és a társadalmi nyilvánosság 

fogalmának vizsgálata 

 a médiaszövegek által sugalmazott értelmezési keretek felismerése 

 a médianyilvánosság sokszínűsége jelentőségének felismertetése 

 a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média jellemzőinek 

megismertetése 

 a médiafogyasztás, a nézettség és a közönségarány fogalmának értelmezése 

 

Fogalmak: tömegkommunikáció, társadalmi nyilvánosság, közönségek, fogyasztók, 

közvélemény, nonprofit, kereskedelmi, közszolgálati és közösségi média, nézettség, 

közönségarány, műsorrend, online kommunikáció; 

 

Központilag javasolt tevékenységek:  

 annak értelmezése, hogy mit jelent az az állítás, hogy a tömegkommunikáció a társadalmi 

nyilvánosság színtere 

 a média működése mint az eltérő médiaközönségek számára gyártó gazdasági tevékenyég 

 annak vizsgálata, értelmezése, hogy pontosan kinek a véleménye a közvélemény 

 olyan állítások összegyűjtése, amelyek egyértelműen elfogadottak a közvélemény szerint, 

de a diákok tudásuk, tapasztalatuk, ismereteik alapján biztosan tudják, hogy alaptalan állítás 

vagy részigazság 
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 a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média jellemzőinek 

összehasonlítása (előállítóik, fogyasztóik, szerepük a társadalmi nyilvánosságban) 

 internetes kutatómunka annak kiderítésére, hogy melyek voltak az utóbbi hónap 

legnézettebb televíziós műsorai, milyen magyar nyelvű oldalak érték el a legnagyobb 

kattintásszámot, továbbá annak elemzése, hogy ezek az adatok pontosan mit jelentenek 

 a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média összehasonlítása a 

fogyasztási adatok, műsoraik nézettsége és közönségaránya alapján 

 egy kereskedelmi televízió műsorrendjének elemzése a nézettség optimalizálása 

szempontjából 

 annak összehasonlítása, hogy a tömegkommunikáció hagyományos és online médiumai 

mennyiben élhetnek eltérő lehetőségekkel, ugyanakkor mennyiben élhetnek is vissza 

ezekkel a lehetőségekkel 

 

3) 

Témakör: Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: szellemi 

önvédelem, a kereskedelmi célú médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása; az információbiztonság, a közszféra és a magánszféra a médiában. 2 óra 

 
Tanulási eredmények: 

 az online hálózati kommunikáció, s különösen az internet közvetítő közegének, 

sajátosságainak ismerete 

 a döntési, választási képesség fontosságának ismerete az internethasználatban 

 a magunkról közölt információ adta lehetőségek és veszélyek ismerete az 

internethasználatban  

 gondoskodás a személyes adatok védelméről az interneten, az adatok és a digitális identitás 

védelmében óvintézkedések 

 a közösségi média tudatos és felelősségteljes használata, különös tekintettel a másokat 

zavaró, bántó vagy kihasználó kommunikációra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 az internetnek mint sajátos közvetítő közegnek a vizsgálata 

 az internet vizsgálata azon szempontok alapján, amennyiben az nem lineáris és aktivitást 

követel meg a felhasználótól 

 az önreprezentáció adta lehetőségek és veszélyek felismerési képességének kialakítása 

 az online térhez kapcsolódó függőségek felismerése 

 

Fogalmak: internet, közvetítő közeg, bullying, gyűlöletbeszéd, kommunikáció, információ és 

dezinformáció, képernyőidő, digitális lábnyom  

 

Központilag javasolt tevékenységek:  

 az internet és a hagyományos média közvetítő közegének jellemző, fő különbségeinek 

vizsgálata, az egyirányú és a többirányú közvetítő csatorna összevetése 

 annak értelmezése, mit jelent a „klikkelés szabadsága” 

 gyakorlati kipróbálása annak, hogy az interneten mennyi információt lehet adott idő alatt 

fellelni egy sztárral vagy celebbel kapcsolatban, és mennyit egy „átlagemberről” 

 annak átgondolása, hogy egy adott diákról mennyi és milyen információ érhető el az 

interneten, a hatások és következmények elemzése 
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 annak megbeszélése, hogy miért korlátozzák az internethasználatot egyes cégek 

(munkahelyek) és egyes államok  

 annak az állításnak az értelmezése, hogy az interneten senkinek és semminek nem kell 

szükségszerűen abban a (társadalmi, anyagi, földrajzi stb.) helyzetben lennie, amelyben 

valóságosan létezik (vagyis a virtuális és a fizikailag megtapasztalható közötti különbség 

hangsúlyozása) 

 annak vizsgálata, hogy a diákok egy héten keresztül mennyi időt töltenek média- és 

internethasználattal, és ezt az időt milyen konkrét tevékenységekre fordítják 

 

4) 

Témakör: A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, médiaszabályozás, 

információáramlás irányítása, a véleményformálás lehetőségei, feladatai.  2 óra 

 

 
Tanulási eredmények: 

 a média társadalmi szerepeinek, fő funkcióinak ismerete 

 a médiaoptimizmus és médiapesszimizmus fogalma, a nagy és a korlátozott hatások 

elméleteinek megértése 

 a média törvényi szabályozása fő jellemzőinek ismerete 

 a piac médiaszabályozó képességének ismerete 

 a médianyilvánosságban megvalósuló véleményformálás etikájának és formáinak ismerete 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a média társadalmi szerepeinek, fő funkcióinak megismertetése 

 a médiaoptimizmus és médiapesszimizmus szemléletének, a nagy és a korlátozott hatások 

elméleteinek értelmezése 

 annak vizsgálata, hogy mennyiben szabályozza a közönség, azaz a piac és mennyiben a 

törvényi szabályozás a média működését 

 a média önszabályozásának vizsgálata 

 a véleménynyilvánítás formáinak és etikájának vizsgálata, az algoritmikusok szerepének 

felismerése a közösségi médiahasználatban, az algoritmusok hatásainak értelmezése 

 

Fogalmak: médiatörvény, filmtörvény, algorit-önszabályozás, médiaetika, közösségi 

médiahasználatot vezérlő algoritmusok, FOMO jelenség blogger, vlogger, YouTuber, 

influencer, kommentelés, véleménybuborék, visszhangkamara, a direkt és közvetett hatás 

elméletei 

 

Központilag javasolt tevékenységek:  

 egy választott médiaintézmény és médiaszöveg esetében annak vizsgálata, hogy az 

mennyiben teljesít információ- és eseményközvetítő (dokumentáló), szórakoztató és 

véleményformáló (a morális közmegegyezést alakító-módosító) funkciót  

 kutatómunka azzal kapcsolatban, hogy mi és hogyan szabályozza a média működését 

Magyarországon (EU-s és magyar törvényi szabályozás) 

 annak vizsgálata, hogy milyen hatást gyakorol a közönség (a követők) egy médiasztárra egy-

egy népszerű influencer példáján 

 a Facebook önkéntes, etikai alapú önszabályozásának megismerése a Tisztogatók c. film 

(Hans Block – Moritz Riesewieck, 2018) alapján 
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 a közösségi hálózatokon zajló tevékenységek kockázatainak megvitatása magyar 

filmalkotások, illetve a Digitális Jólét Program keretében készült kisfilmekre alapozva 

 egy véleménymegosztó nyilatkozattal vagy filmmel kapcsolatos internetes kommentek és 

bejegyzések vizsgálata etikai szempontból: mennyiben különbözik egy saját blogban, 

YouTube-csatornán vagy weblapon megjelentetett vélemény egy mások véleményéhez 

történő hozzászólástól 

 

 

 

5) 

Témakör: A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a hagyományos és az 

új médiában, képi eszközök a digitalizáció előtt és most; az audiovizuális elemek esztétikai 

szerepe a művészi alkotásoknál és céljai a kereskedelmi célú tartalomszolgáltatásban. 6 óra 

 

 
Tanulási eredmények: 

 a film formanyelvi alapjainak (a filmelbeszélés, a kép- és hangkonstrukció, a szerepjáték, a 

montázs és digitális effektek) ismerete, alapszintű alkalmazása az audiovizuális 

kommunikáció során 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a filmelbeszélés dramaturgiai egységeinek ismerete és alkalmazása  

 a képkivágás, kameraállás és kameramozgás jelentésmódosító szerepének vizsgálata 

 a montázs jelentésteremtő funkciójának megismertetése  

 mozgókép-szövegszerkesztési gyakorlatok 

 a digitális képalkotás előnyeinek és hátrányainak áttekintése 

 alkotó projektfeladat 

 

Fogalmak: montázs, filmelbeszélés, képkivágás, kameraállás, digitális kép  

 

Központilag javasolt tevékenységek:  

 a montázs eisensteini meghatározásának (1+1=3) értelmezése filmrészletek felhasználásával 

 képsorozat alkotása (pl. okostelefonnal) a montázs eszközét használva 

 a képkivágás, kameraállás és a kameramozgás jelentésmódosító szerepének elemzése 

filmrészletek felhasználásával 

 fotók készítése (pl. okostelefonnal) azonos szituációról úgy, hogy a képkivágás, kameraállás 

és a kameramozgás változtatásával jelentősen eltérőként értelmezze az adott szituációt a 

képek nézője 

 a filmformanyelvi elemeinek felismertetése magyar rövidfilmek elemzésén keresztül 

 ugyanazon fotó változtatása az okostelefon által kínált lehetőségekkel (pl. elszínezés, filterek 

használata), a kép jelentésmódosulásainak vizsgálata 

 botrányosan rossznak és kiemelkedően jónak ítélt (akár saját készítésű, akár internetről 

gyűjtött) szelfik esztétikai, képalkotói szempontú elemzése  

 a diákok által a hétköznapjaik során készített fényképek és mozgóképek elemzése funkciójuk 

alapján (mennyi képet készítenek, milyen szándékkal, mennyiben módosítják azokat az 

eszközeik segítségével, hol tárolják, mennyiben őrzik meg) 
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 a montázs, a képkivágás, kameraállások és a kameramozgás használatának elemzése a 

főszereplő karakterábrázolásának szempontjából a magyar filmtörténet egy remekműve 

meghatározó jelenete alapján (például a Szerelem c. film zárójelenetében (Makk Károly, 

1971) a Szindbád c. film (Huszárik Zoltán, 1971) „Szindbád vacsorája” jelenetében vagy a 

Mephisto c. film (Szabó István, 1981) „kézfogás az ördöggel” jelenetében) 

 a montázs, a képkivágás és a kameraállások használatának elemzése a nézőre tett hatás 

fokozásának érdekében egy-egy televíziós (show)műsor kiválasztott részletében   

 

6) 

Témakör: hatása az egyénre és a társadalomra; esztétikai minőség és a fogyasztói társadalom 

kölcsönhatása; jelenségek a médiában és a filmművészetben – sztárok, szerepek, 

sztereotípiák, életformák; a virtuális valóság. 7 óra 

 

 
Tanulási eredmények: 

 a civilizáció, a kultúra és a művészet fogalmának árnyaltabb megértése 

 a szerzői (magas vagy elit) illetve a műfaji (populáris vagy tömegkultúra) fogalmának 

ismerete, képesség ezen kulturális beszédmódok felismerésére, jellemzésére 

 a giccs jellemzőinek ismerete, felismerési képessége 

 képesség a média által generált virtuális valóság felismerésére, jellemzőinek ismerete 

 a filmsztár, a médiasztár és a celeb fogalmának ismerete, felismerési és elemzési képessége 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a kultúra fogalmának értelmezése  

 a civilizáció, a kultúra és a művészet fogalma közötti különbségek megértése  

 a szerzői (magas vagy elit) illetve a műfaji (populáris vagy tömegkultúra fogalmának 

vizsgálata 

 a fogyasztói társadalmat jellemző jelenségének, a giccsnek a megvitatása a 

mozgóképkultúrában   

 annak vizsgálata, hogyan közvetít a média sztereotípiákat és életformákat  

 a média „sztárcsináló” szerepének bemutatása 

 a sztár, a celeb és az influencer fogalmának elválasztása 

 

Fogalmak: kultúra, civilizáció, művészet, magas-vagy elitkultúra, populáris vagy 

tömegkultúra, archetípus, kultúraközvetítés, szerzői és műfaji, giccs, sztár, celeb; influencer  

 

Központilag javasolt tevékenységek:  

 az alábbi, 1924-es állítás mai helytállóságának megtárgyalása: 

„Aki kérkedik, hogy azt adja, amit szerinte a közönség kíván, gyakran önmaga hoz létre 

fiktív, alacsonyrendű igényeket, hogy aztán azoknak eleget tehessen.” 

/John Reith, a BBC vezérigazgatója, 1924/ 

 annak vizsgálata, hogy mennyiben tekinthető a civilizáció és a kultúra azonosnak, és annak 

elemzése, hogy mi a viszony a kultúra és a művészet fogalmai között  

 annak elemzése, hogy ha a média közvetítő közeg, mennyiben közvetít kultúrát, és milyen 

értelemben vett kultúrát közvetít 

 a média kultúraközvetítési gyakorlatának vizsgálata a szappanoperákon, a valóságshow-kon 

és a televíziós reklámokon keresztül  
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 a tömegkultúra fogalmának vizsgálata az amerikai blockbuster (kasszasiker) filmek alapján  

 szerzői (vagy elit) kultúrához sorolható szövegek keresése a médiában és az interneten, ezek 

megjelenési helyének, idejének, szerepének kapcsán a szerzői kultúra fogalmának 

ismertetése 

 a fogyasztói társadalom, a tömegkultúra és a giccs összefüggésének vizsgálata 

 a média által közvetített sztereotípiák és életmódok vizsgálata népszerű sorozatok fő 

karaktereinek kapcsán 

 a sztár, a celeb és az influencer jelenségének vizsgálata egy tehetségkutató show vagy egy 

YouTube-sztár sikertörténete alapján 

 celebgyártás az osztálytársakból: amennyiben az osztály tagjai egy valóságshow szereplői 

lennének, kiből milyen karaktereket alakítanának ki, hogyan mutatnák őt be a diákok, hogy 

a nézők számára kellően érdekes, érthető, sztereotipikus és sablonos legyen az adott karakter 

 

7.) 

Témakör: A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar filmművészet jelentősége és 

értékei a nemzeti kultúrában; a magyar film korszakai, sajátosságai; jeles magyar rendezők és 

színészek.   5 óra 

 

 
Tanulási eredmények: 

 a magyar filmművészet fontosabb alkotóinak ismerete  

 a magyar filmtörténet fő korszakainak ismerete 

 a szerzői és a közönségfilm fogalmának, fő jellemzőinek ismerete, képes a kettő 

megkülönböztetésére 

 átlátja a szerzői és a közönségfilm változásának folyamatát a magyar filmtörténetben 

 ismeri a magyar film és a magyar filmalkotók nemzetközi sikereit, elismertségét 

 átlátja a film szerepét és helyét a nemzeti kultúrában 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a magyar filmtörténet fő korszakainak és azok jellemzőinek ismertetése 

 a magyar filmtörténet néhány kiemelkedő alkotásának és azok alkotóinak ismertetése 

 a szerzői film és a közönségfilm szerepének áttekintése, megítélésének változása a magyar 

filmgyártás történetében 

 a magyar filmek helyének és sikereinek ismertetése a nemzetközi filmgyártásban 

 a magyar film helyének és szerepének ismertetése a nemzeti kultúrában  

 az iskolánkhoz kötődő filmes/ek bemutatása 

 

Fogalmak: fikció és dokumentum, neorealizmus, modern film, Budapesti iskola, szerzői film, 

kísérleti film, közönségfilm, történelmi parabola, irodalmi adaptáció, filmszatíra, animációs 

film;   

 

Központilag javasolt tevékenységek:  

 a mozi megjelenése Magyarországon: az első itt forgatott kisfilmek megtekintése (pl. 

Lumière-tekercsek); ezek kapcsán a dokumentumfilm mint sajátos filmtípus alapvető 

ismérveinek megismertetése; különbségek keresése dokumentum és fikció között 

 a film technikatörténeti áttekintése, a technikai változások filmnyelvre gyakorolt hatásainak 

bemutatása, elemzése filmtörténeti példákon keresztül 
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 a hang mint a film egyik formanyelvi kifejezőeszközének vizsgálata (például az első sikeres 

magyar hangosfilm, a Hyppolit, a lakáj c. film (Székely István, 1931) vagy a Saul fia (Nemes 

Jeles László, 2015) c. film kapcsán 

 a magyar filmalkotók európai elismerésének vizsgálata Jancsó Miklós, Makk Károly, 

Mészáros Márta, Szabó István vagy Törőcsik Mari cannes-i, Mészáros Márta, Szabó István 

és Enyedi Ildikó, Tarr Béla berlini sikerei kapcsán 

 a magyar filmalkotók, alkotások és az Oscar-díj viszonya: kutatómunka a magyar Oscar-

jelöltekkel és a magyar származású Oscar-nyertesekkel kapcsolatban  

 a történelmi parabola fogalmának és jellemzőinek megismertetése a Mephisto (Szabó István, 

1981) vagy a Szegénylegények (Jancsó Miklós, 1966) c. film alapján  

 a hosszú beállítás (a kameramozgások) mint a film formanyelvi kifejezőeszközének 

vizsgálata és bemutatása a Szegénylegények (Jancsó Miklós, 1966) vagy a Werckmeister 

harmóniák (Tarr Béla, 2000) c. film felhasználásával 

 az animációs film műfajának megismertetése A légy (Rófusz Ferenc, 1980) vagy a 

Macskafogó (Ternovszky Béla, 1986) c. filmek kapcsán 

 a magyar közönségfilm fejlődéstörténetének ismertetése a Hyppolit, a lakájtól a Bujtor 

István és Várkonyi Zoltán által rendezett filmeken át a Kontroll (Antal Nimród, 2003), az 

Üvegtigris (Rudolf Péter - Kapitány Iván, 2001) és a Valami Amerika (Herendi Gábor, 2002) 

c. filmekig 

 a közönségfilm vizsgálata a legsikeresebb (legnagyobb hazai jegyeladást elérő) magyar 

filmek kapcsán 

 a szerzői film vizsgálata egy rendező, pl. Makk Károly, Jancsó Miklós, Enyedi Ildikó, Tarr 

Béla, Bódy Gábor, Jeles András, Mundruczó Kornél, Hajdú Szabolcs vagy Pálfi György 

munkássága kapcsán 

 történelmi témák ábrázolásának vizsgálata a magyar filmekben (pl. Napló apámnak, 

anyámnak; Megáll az idő, 1945, Saul fia)  

 irodalmi művek filmes adaptációjának vizsgálata a magyar filmekben (pl. Isten hozta, 

őrnagy úr!; Hannibál tanár úr; Macskajáték; Szerelem; Witman fiúk, Psyché) 

 a filmszatíra műfajának ismertetése A tanú (Bacsó Péter, 1969) c. film kapcsán 

 portré készítése magyar filmszínészekről 

 

Az említett filmeken túl megtekintésre, elemzésre különösen ajánlott művek a magyar 

filmtörténetből 

 

Meseautó (Gaál Béla, 1934) 

Halálos tavasz (Kalmár László, 1939) 

Emberek a havason (Szőts István, 1942) 

Valahol Európában (Radványi Géza, 1947) 

Körhinta (Fábri Zoltán, 1955) 

Hannibál tanár úr (Fábri Zoltán, 1956) 

Ház a sziklák alatt (Makk Károly, 1958) 

A tizedes meg a többiek (Keleti Márton, 1965) 

Apa (Szabó István, 1966) 

Csillagosok, katonák (Jancsó Miklós, 1967) 

Tízezer nap (Kósa Ferenc, 1967) 

Feldobott kő (Sára Sándor 1968) 

Magasiskola (Gaál István, 1970) 

Szerelem (Makk Károly, 1970)  

N.N a halál angyala (Herskó János, 1970) 
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Fotográfia (Zolnay Pál, 1972) 

Régi idők focija (Sándor Pál, 1973) 

Sisyphus (Jankovics Marcell, 1974) 

Jutalomutazás (Dárday István, 1974) 

Amerikai anzix (Bódy Gábor, 1975) 

Az ötödik pecsét (Fábri Zoltán, 1976) 

80 huszár (Sára Sándor, 1978) 

Magyar rapszódia (Jancsó Miklós, 1979) 

A kis Valentino (Jeles András, 1979) 

Családi tűzfészek (Tarr Béla, 1979) 

Megáll az idő (Gothár Péter, 1980) 

Pergőtűz (Sára Sándor, 1982) 

Szirmok, virágok, koszorúk (Lugossy László, 1984) 

Eldorádó (Bereményi Géza, 1988) 

Az én XX. századom (Enyedi Ildikó, 1989) 

Álombrigád (Jeles András, 1989) 

Woyzeck (Szász János, 1994) 

Hagyjállógva Vaszka (Gothár Péter, 1996) 

Hukkle (Pálfi György, 2002) 

Fehér tenyér (Hajdú Szabolcs, 2006) 

Testről és lélekről (Enyedi Ildikó, 2017) 

 

8.) 

Témakör: A projektmunkák bemutatása 

A második félévben 3-4 fős stábbal elkészített, a tanultakat a gyakorlatba fordító filmetűd/ 

fotósorozat bemutatása, az alkotások közös elemzése, értékelése. 

 

Fejlesztési feladatok: 

- az operatőri, vágó, világosító, hangvarázsnoki, dramaturg, rendezői feladatok    

próbálása, összehangolt alkalmazása egy közös alkotás világát megteremtve 

- az elbeszélésmód fontosságának megtapasztalása 

- a munkafolyamat szervezésének, logisztikájának együtt meggondolása és végigvitele 

- az önkritikus attitűd megerősítése 

 


