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1. FOGALOMTÁR
VIZUÁLIS ÉS VERBÁLIS INFORMÁCIÓKÖZVETÍTŐK
FELISMERÉSE, SZAKSZÓKINCS HASZNÁLATA

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA

AJÁNLOTT ÓRASZÁM

A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Kreatív
projektfeladat keretében a média szövegértés-szövegalkotás
feladatainak gyakorlása csoportmunkában, kooperációval történhet a leghatékonyabban. A médiaismereti tevékenység fontos gyakorlati részét képezi, hogy a tanulók valamilyen médiaterméket maguk is elkészíthessenek. A szövegértési fejlesztés
kapcsán itt elsősorban újságról lehet szó. Később a fotó, majd
a mozgókép készítése kerülhet sorra. Ehhez azonban magabiztos fogalomismeretre van szükség. A fogalomtárat három éven
keresztül bővítik a tanulók. A média alapfogalmaival ismerkednek, azzal a szókinccsel, amelyet médiaszövegek elemzésekor a
pedagógus, a tankönyve vagy bármilyen egyéb forrás használ,
valamint magának a médiaszövegeknek a sajátos, speciális kifejezéseivel. Egységes fogalomhasználatot és a fogalmak közti
eligazodást szeretnénk kialakítani. (Legyen tisztában például a
képkivágás – plán – szó jelentésével, hogy felsőbb évfolyamon a
képkivágás típusainak megtanításánál ezt a fogalmat már használni lehessen.)
A szakkifejezések megismertetése nem egyetlen évfolyam
feladata. A kidolgozott modulokban szerepelt mindhárom évfolyamon egy folyamatosan bővülő fogalomtár, így a 9. évfolyam
végére egy „középfokú” médiaszótárrá bővített anyag áll a tanulók rendelkezésére.
2 óra, 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY,
NYELVI SZINT

13–14 éves kor, 8. évfolyam

MODULKAPCSOLÓDÁSI
PONTOK

Tantervi:
Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra,
hon- és népismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika 8. évfolyam
Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése, rendszerezőképesség fejlesztése
Cím és szövegstruktúra kapcsolatának magabiztos ismerete
Vizuális szövegritmus, vizuális szövegkohézió
Szakszókincs fejlesztése, rendszerezése

1. Fogalomtár
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MODULKAPCSOLÓDÁSI
PONTOK

Programcsomagon belül:
• Szövegstruktúra felismerése, alkotása
• Alapvető médiaszöveg-típusok
• A bulvár- és a politikai sajtó elemi összevetése
• A bulvársajtó és publicisztikai szövegalkotás
• Képolvasás, képalkotás
• Fotózás
• Mozgóképalkotás
• Forgatókönyv I.
• Forgatókönyv II.
• Mozgóképolvasás
• Műértés I.
• Műértés II.
• Kedvenc műsorom
Programcsomagok között:
Az irodalmi önképző modulok állnak a legközelebb a média
szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz, a hasonló keretek között történő szakmai munka – szakkör, önképző – oldottabb
óravezetést, közvetlenebb tanár-diák és diák-diák viszonyt tesz
lehetővé. Ezektől a feltételektől eredményesebb és kreatívabb
munkát várhatunk.

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
FÓKUSZAI

Kompetenciaterületi:
A vizuális kontextus keresése, a szakszókincs használata, a
szókincsbővítés szándéka elsődleges. A fogalomtár nem elvont
szakszótár létrehozását célozza, hanem a szaknyelv használata
szinte észrevétlenül, munka közben, a feladatok megoldása során vésődik be, így a „direkt”– sok tanuló számára nem feltétlenül vonzó – tanítási szándék háttérbe szorulhat.
Kritikai érzék fejlesztése. A vizuális szöveg megértése, a rendszerezőképesség fejlesztése, a vizuális szövegkohézió tartalmi
és formai elemeinek felismerése és alkalmazása egyaránt kompetenciaterületi fókuszok a modul képességfejlesztő szándékában.
A fogalomtár modul (is) három év egymásra épülő tevékenységétől reméli a végső eredményt: értő és igényes tanulói befogadói szemlélet és gyakorlat alapjait kívánjuk lerakni. Miközben a
modul a 7. évfolyamon már elkezdett tevékenységre épít, előkészíti a 9. évfolyam fogalomtár modulját.
A célcsoport igényeinek felmérése, a befogadó szövegértési kompetenciáinak meghatározása is a modul feladatai közé tartozik.
Az információs társadalom képi- mozgóképi hírdömpingjében
az információk közös, majd egyéni megszűrése (lényeges és lényegtelen információk elkülönítése)
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és
személyi feltételeinek megteremtése, a közösségi tolerancia igényének elmélyítése
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A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
FÓKUSZAI

NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
részt vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák,
képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése.
A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magában
foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését,
beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül
felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.”
(Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Lényeges szempont, hogy abban az életkorban foglalkozzunk a képi-mozgóképi formával és
tartalommal, amikor diákjaink befogadási szokásai még nem alakultak ki véglegesen. Így a
modulokkal közvetített mintáknak fontos szerepe lehet új, értőbb szokások rögzítésében. A
média mint friss tevékenység, tantárgy még nem ágyazódott be mélyen a magyar közoktatás
rendszerébe. Ez egyszerre előny – nincs még rögzült „kánonja” a tantárgyak rendszerében, és
egyszerre hátrány: marginalizálódhat a tantárgyak igenis létező hierarchiájában.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont,
csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz. A fogalomtár bővítése csak
motiváltan történhet, hiszen a diákok második esztendeje foglalkoznak ehhez hasonló tevékenységgel.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt
érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és a projektfeladatok
esetében. A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a
feladathoz és a csoporthoz igazított – alkalmazása indokolt lehet. Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.

1. Fogalomtár

7

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.
Gyenes Zsolt – Hartai László– Kozák Zsuzsanna: Mozgókép és médiaismeret feladatgyűjtemény
1–2. Korona Kiadó, Budapest, 2004.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.
Ennek a modulnak a feladataira – akár a többi médiaismereti modulban – jellemzően nincsenek kizárólagosan jó vagy rossz megoldások. Az értékelés általában két fázisban történik:
először a diákok egymást értékelik. Fontos azonban, hogy ha eltérőek a megoldásaik, akkor
a tanár abban azonnal segítsen, hogy kölcsönösen megértsék, miért választott a másik tanuló
másik választ. Ne mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg,
hogy a diák indokolja álláspontját. A súlyos tévedéseket, tárgyi pontatlanságokat természetesen azonnal javítsuk. A második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és a többi feladattal egybevetve is vizsgálja.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. Hír és hírérték, a hírek forrásai – alapfogalmak a hírek világából
H
 ír és hírérték
fogalma
M
 ilyen típusú hírek
rendelkeznek
nagyobb hírértékkel?
K
 i dönti el egy
hír értékét a
médiában
A
 z álhír fogalma
Á
 lhír és szenzáció – eltérések és hasonlóságok a fogalmak között
A
 hírforrás
fogalma
M
 egbízható és
kétes eredetű
hírforrások
a médiumok
világában
A
 hitelesség a
hírek világában
A
 médiaetika

1. Fogalomtár

R
 endszerezőképesség fejlesztése
 Szókincs

fejlesztése
A
 szöveg képi
ritmusának
felismertetése
 Képi

információk szóbeli megjelenítése
 Szövegértés

alapján az új
tudás integrációja
 Nonverbális

kommunikációs jelek értelmezése
 Önálló

érvelés

A feladatok megoldására szánt
idő szerint vagy
a munkaforma
megválasztásában is differenciálhatunk,
hozzunk létre
olyan kisebb tanulócsoportokat,
melyekben az
addig kiemelkedő képességeket
mutató tanulókat
külön csoportban helyezzük
el, és a feladat
megoldása közben figyeljük a
csoportok belső
dinamikájának
alakulását

Egyéni
munka,
páros munka, csoportmunka
egyaránt
alkalmazható

Előadás,
Feladatlap,
magyarázat, I/1–2. felmegbeszélés, adat
vita
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. A kép és mozgókép kompozíciója – alapfogalmak a médiaképek világából
A
 képek kompozíciója
A
 kompozíció
és a vizuális ízlés kapcsolata
M
 itől „jó” egy
kép?
K
 ompozíciós
konvenciók a
képek megszerkesztésénél
A
 fotó és a
mozgókép
kompozíciós
eltérései és
hasonlóságai
A
 beállítások
és hatásuk a
befogadóra
A
 mozgóképi
hatás kiegészítő elemei: a
narráció, a vágás – a képek
ritmusa és a
zene
H
 umor a filmen

R
 endszerezőképesség fejlesztése
S
 zakszókincs
fejlesztése
A
 szöveg képi
ritmusának
felismertetése
K
 épi információk szóbeli megjelenítése
S
 zövegértés
alapján az új
tudás integrációja
N
 onverbális
kommuniká
ciós jelek értelmezése
Ö
 nálló érvelés
S
 zakszókincs
használata

A feladatok megoldására szánt
idő szerint vagy
a munkaforma
megválasztásában is differenciálhatunk

Egyéni
munka,
páros munka, csoportmunka
egyaránt
alkalmazható
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Előadás,
magyarázat,
megbeszélés,
vita

Feladatlap,
II/1. és III/1.
feladat,
Jamie Uys:
Sivatagi
show c. filmjének 3 perces részlete
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. HÍR ÉS HÍRÉRTÉK, A HÍREK FORRÁSAI – ALAPFOGALMAK A HÍREK VILÁGÁBÓL

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A médiáról, filmről történő kommunikációnkban magabiztos fogalomismeretre van
szükség. Az itt használt szakkifejezések ritkán rendelkeznek magyar szinonimával. Ezt a
szakszókincset tehát nem csupán a „szakma”
használja, hanem lassan-lassan a köznyelv
szókincsének részévé válik. A fogalomtárat
három éven keresztül bővítik a tanulók. A
média alapfogalmaival ismerkednek, azzal a
szókinccsel, amelyet médiaszövegek elemzésekor a pedagógus, a tankönyve vagy bármilyen egyéb forrás használ, valamint maguknak a médiaszövegeknek a sajátos, speciális
kifejezéseivel. Egységes fogalomhasználatot
és a fogalmak közti eligazodást szeretnénk
kialakítani.

Feladatlap,
I/1–2. feladatainak megoldása

Tanári kérdés:
M
 elyik hír számíthat a legnagyobb érdeklődésre, és melyik a legérdektelenebb?
M
 i különbözteti meg a valódi hírt az álhírtől?
K
 ik és miért gyártanak álhíreket?

E
 lsőként az írott sajtó világában előforduló
szakmai kérdésekkel foglalkoznak a tanulók.
A
 diákok hírérték szerint állítják sorba a
négy idézett szöveget.
A
 diákok tanári moderációval megbeszélik,
hogy miért nem evidens, hogy melyik hír
rendelkezik nagyobb hírértékkel!
 ( Egymástól eltérő megoldásokat csak részletes indoklás nyomán fogadjunk el.)

M
 ilyen aktuális szenzációk tartják izgalomban a közvéleményt a modul tanulmányozásának időpontjában!
A
 tanulók egyénileg írjanak össze aktuális
szenzációkat, majd elemezzük, hogy mi a
leírt hírek-események eltérésének az oka.

A tanár úgy vezesse a vitát, hogy lehetőség
szerint minden személyes véleménynyilvánítástól tartózkodjon, mert ezzel óhatatlanul is
befolyásolhatja a vita menetét.

M
 ilyen hírforrásokból tájékozódtok? (újság,
tévé, rádió, internet, családi, baráti beszélgetések, plakátok, sehonnan)
S
 emmiképpen ne minősítsük ezeket a szokásokat!

A
 tanulók összegyűjtik saját leggyakrabban
használt hírforrásaikat, majd közös megbeszélés során akár statisztikai következtetéseket is levonhatunk az ifjú nemzedék tájékozódási szokásairól.

2. A KÉP ÉS MOZGÓKÉP KOMPOZÍCIÓJA – ALAPFOGALMAK A MÉDIAKÉPEK VILÁGÁBÓL

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A fogalomtár ezúttal a képi-mozgóképi komponálás eszköztárával kapcsolatos témakörben szerkesztett feladatokkal kívánja a klaszszikus és rendhagyó kompozíciós elemekre
felhívni a figyelmet.

Feladatlap,
II/1. feladat:

1. Fogalomtár

A
 feladatokat egyénileg, párban vagy kiscsoportos formában is megoldhatják a tanulók.
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2. A KÉP ÉS MOZGÓKÉP KOMPOZÍCIÓJA – ALAPFOGALMAK A MÉDIAKÉPEK VILÁGÁBÓL

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A téma középpontba állítása, az aszimmetrikus kompozíció, az aranymetszés szabályai
szerinti képkomponálás valamint a semmilyen képi hagyományt nem tisztelő szerkesztési elvek egyaránt terítékre kerülhetnek.
A modul célja, hogy a konvenciókon nyugvó
szerkesztési elveket azért ismertesse meg a
diákkal, hogy később tudja, milyen hagyományokat rúg fel – tudatosan – egy-egy fotó
vagy film készítésekor, vagy felismerje ezeket
az alkotói szándékokat egy mű befogadásakor, élvezetekor.

N
 incs egyetlen helyes megoldása a képek
jellemzésének, de a szélsőséges, az egyéni
ízlés szuverenitását hangoztató véleményeket tanári moderálással vitassuk meg közösen.

Tanári kérdés:
V
 izsgáld meg kompozícióját, beállítását valamennyi képnek!
K
 épenként írd le, mi tetszik – vagy mi nem
– a képeken? Mitől „jó” egy kép?
M
 elyik kép a legszabályosabb, legszokványosabb szerkesztésű?
M
 elyik kép készült művészi igénnyel?
M
 ilyen formai elemeket használ itt a fotós?
M
 ás szabályok vonatkoznak-e szerinted a
mozgókép és az állókép komponálására?
M
 elyek a leggyakoribb beállítások?
M
 itől humoros a filmrészlet?
B
 eszéljük meg, hogy a részletben milyen
szerepet játszik a narrátor és a zene.
 ( A jelenetet a feladat megoldása előtt akár
kétszer is levetíthetjük, majd összegzésképpen a végén nézzük meg újra. Egy alkalommal kíséreljük meg hang nélkül vetíteni.)
M
 i történt, amikor hang nélkül néztük meg
a részletet? Változott a jelenet hatása?
H
 a igen, akkor mennyiben?
V
 ajon miért mondta azt Balázs Béla a hangosfilm megjelenésekor az 1920-as években,
hogy a film meghalt?

III/1. feladat:
Jamie Uys: Sivatagi show c. filmjének 3 perces
részlete

A
 filmet többször is megnézhetik a tanulók.
A második vetítésnél vegyük le a hangot; a
diákok jegyzeteket készítenek, mennyiben
más a jelenet hatása számukra hang nélkül.
A
 leggyakrabban használt plánok kigyűjtése és a képi humor megbeszélése történhet
egyéni vagy csoportos munkával is.
A
 film totális művészet – kép és hang, tér és
idő egyaránt ábrázolható.
A
 tanulók felsorolják ötletbörze keretében,
hogy a jelenetben milyen elemek egészítették ki a képeket
K
 ifejtik, érvényesül-e a mozgókép a hang
segítsége nélkül? –

Kezdeményezzünk vitát a kérdésről; toleráljunk minden kellően megindokolt véleményt!
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
1. MODUL
FOGALOMTÁR
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése,
szakszókincs használata
I/1. Hír és hírérték
Mely idézett hírek rendelkeznek nagyobb hírértékkel? Állítsd „fontossági” sorrendbe a híreket! Melyik érinti a legtöbb olvasót, melyik a legkevesebbet? A válaszaid alapján magyarázd el a hírérték fogalmát!

1. Szavazáson áll össze a világ új hét csodája
Egy alapítványi akciónak köszönhetően 2007-re új építményeket nevezhet majd
az emberiség a világ hét csodájának, ami némileg időszerű is, mivel az ókori hétből már csak egyetlen egy látható. Bár az Országház már nem lehet a világ újonnan választható csodája, attól még önök is beleszólhatnak a végeredménybe, vagy
ha nincs kedvük vagy felesleges pénzük telefonálni, akkor itt, az Index házi szavazásán is kimutathatják tetszésüket.

2. Újabb töltésrepedés a Köröszugnál
Újabb súlyos repedés keletkezett hétfőre virradóra a Köröszug-Nagyréti töltésrepedés mellett. Az apadás nagyon lassú, hétfőn újabb esőzések várhatóak, Szelevényből további 250 embert kellett kitelepíteni. Megelőző lépéseket tesznek Szegeden, bordás megtámasztásokat építenek a medencés kikötőnél.

3. Kedd estig várható időjárás
A többórás napsütés mellett ma időnként, holnap többször erősen megnövekszik
a felhőzet. Hétfőn elszórtan, kedden főként északon várható zápor, zivatar. Ma
mérsékelt marad a változó irányú szél, holnap többfelé megélénkül, helyenként
megerősödik a déli, délkeleti szél. Zivatarok környezetében viharos széllökés is
kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, 12, a legmagasabb nappali
hőmérséklet kedden 22 és 26 fok között alakul.

1. Fogalomtár
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4. Gondolások tüntetettek Velencében
Gondolások százai tüntettek hétfőn a velencei Szent Márk tér előtt a motorcsónak-forgalom növekedése ellen, amely jelentősen megnehezíti munkájukat.
Csatlakoztak a tüntetőkhöz vitorlások és jellegzetes velencei evezős csónakok is.
„Velencében nem szabályozzák a vízi közlekedést. A hullámok rongálják a partokat, az épületeket, és megnehezítik munkánkat” – mutatott rá Roberto Lupi, a
gondolások szóvivője, és figyelmeztetett, hogy az egyre gyorsabb motorcsónakok
által keltett hullámok veszélyeztetik a gondolák utasait. Az elmúlt két évben 30
százalékkal nőtt a forgalom Velence vízi útjain.
A hírérték a megszólított célcsoport nagyságától és a friss hír aktualitásától függ
elsősorban. Ezúttal számos választ elfogadhatunk.
2., 3., 1., 4. – vagy
3., 2., 1., 4. – vagy az első és a negyedik hír az utolsó helyen helyet is cserélhet.
A tanulók fejtsék ki, hogy véleményük szerint kiknek szólnak a fenti hírek!

I/2. Hír vagy álhír – az objektív tájékoztatás és a szenzáció
Írd le 10-12 mondatban az alább olvasható cikkről: formájáról, tartalmáról, fontosságáról! A témáról milyen forrásokból szerezted az információdat?

Minden rekordot megdöntött az új Harry Potter
Az első napon becslések szerint csaknem egymillióval többet adtak el a Harry
Potter hetedik részéből, mint az előzőből.
A Bloomsbury, a hivatalos brit kiadó első összesítése hárommillió értékesített példányról szól 24 óra alatt, vagyis - ha az adat helytállónak bizonyul - óránként 125
ezer, másodpercenként csaknem 35 kötet fogyott a szombat hajnalban megjelent
utolsó Harry Potterből.
A legnagyobb brit könyváruház-lánc, a Waterstone’s, amelynek üzletei előtt 250
ezren várták a Harry Potter and the Deathly Hallows - Harry Potter és a halálos
szentek - címet viselő kötet megjelenését, csak az első két órában 100 ezret adott
el a könyvből, és a napközbeni értékesítési átlag is óránként 40 ezer példány
volt.

Árháború
Az Asda szupermarket-hálózat, amely a megjelenés pillanatában árháborút robbantott ki, 5 fontért (1800 forintért) kínálva a hivatalosan 17,99 fontba (6500 forintba) kerülő köteteket, az első nap túladott teljes, 500 ezres raktárkészletén.
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A WH Smith újság- és könyvterjesztő társaság, valamint a Woolworths áruházlánc egyaránt 6,99 fontért kínálta a befejező részt, és egyaránt másodpercenként
15 kötetes értékesítési átlagról számolt be az első 24 órában.

Jöhet a nyolcadik?
Arról azonban kezdenek megoszlani a vélemények, hogy a rajongóknak valóban
búcsút kell-e venniük a varázslótanonctól, valamint barátaitól és ellenségeitől. A
hetedik, hivatalosan befejezőnek szánt epizód úgy végződik - 19 évvel a jövőbe
röpítve a főbb szereplőket és az olvasót -, hogy nyitva hagyja a lehetőséget a
folytatásra.
A Ladbrokes, az egyik legnagyobb londoni fogadóiroda-hálózat mindenesetre
vasárnap már csak 10-1-es nyereményeséllyel vett fel téteket a nyolcadik Harry
Potter valamikori megjelenésére; az erre kínált korábbi odds még 16-1 volt.
Rowling - aki becslések szerint 545 millió font (200 milliárd forint) vagyonra tett
szert a sorozat és a belőle készült filmek révén - állítólag valóban gondolkodik egy
nyolcadik köteten is. Sajtóértesülések szerint azonban ez inkább valamiféle Harry
Potter-enciklopédia lenne, amely egyebek mellett a varázslóképző iskola hátterét,
alapításának körülményeit, a főbb szereplők részletes családfáját tárná fel.
Fontos szempont, hogy több információforrást használjanak a diákok, és bátran vállalják,
hogy a cikk bulváríze ellenére a téma érdekli az ő korosztályukat.

II/1. A képek kompozíciója
Hat képet látsz, valamennyit a „busz” motívuma kapcsolja össze.
Vizsgáld meg kompozícióját, beállítását valamennyi képnek!
Képenként írd le, mi tetszik – vagy mi nem – a képeken!
Mitől „jó” egy kép?

1.

1. Fogalomtár

2.
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3.

4.

5.

6.

1. Sikerületlen kompozíció. Nem derül ki pontosan, miről szól a kép.
2. Érdekes felvétel, bár nehéz eldönteni, hogy mi is a fontosabb motívum: a busz
vagy a téli erdő lábnyomokkal…
3. Nem tudni, mi van a képen: sárkányt eregető gyerekek? Buszok?
4. A művészi igény elvitathatatlan a képtől. Kérdés, hogy a derengő hajnal és a
bevetésre váró busz lírai motívuma a kellő hatást váltja-e ki a nézőből.
5. Szép kép. A fények, a döntött képsík, valamennyi jól sikerült vizuális ábrázolási forma. Egy kép, amely nem akar több lenni önmagánál: hangulat.
6. Hibásnak tűnő kompozíció. A lényeg – a busz – elsikkad. Rosszul megválasztott beállítás. Azt is megállapíthatjuk a diákokkal, hogy nem lehet mindenről
jó képet készíteni.
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Mitől jó egy kép?
Legyen informatív, térjen el az ábrázolási sablonoktól, ha nem lehetséges, akkor
tökéletesen valósítsa meg azokat (igazolványkép).
Hangulata és kompozíciója hatoljon a látvány mélyére, vagyis ne csupán bemutassa a lefotózott objektumot, hanem „meséljen” róla… Mindezek felsorolását
természetesen nem várjuk el a diákoktól, csak szempontokat vetünk fel az esetleges vita vezetéséhez.

III/1. A mozgókép szerkesztése
Nézzük meg együtt a Sivatagi show című film 3 perces jelenetét!
Melyek a leggyakoribb beállítások? Miért éppen ezekkel a plánokkal dolgozik a
rendező?
Mitől humoros a filmrészlet?
Beszéljük meg, hogy a részletben milyen szerepet játszik a narrátor és a zene.
(A jelenetet a feladat megoldása előtt akár kétszer is levetíthetjük, majd összegzésképpen a végén nézzük meg újra. Egy alkalommal kíséreljük meg hang nélkül
vetíteni.)
Milyen a filmrészlet hatása hang nélkül?

1. Fogalomtár
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Sivatagi show
(Animals Are Beautiful People)
színes mb. dél-afrikai természetfilm,
93 perc, 1974
rendező: Jamie Uys
forgatókönyvíró: Jamie Uys
operatőr: Jamie Uys
producer: Jamie Uys
vágó: Jamie Uys
szereplő(k):
Paddy O’Byrne (narrátor)
A közelik fordulnak elő leggyakrabban, de számos amerikai plán és kistotál is
látható a részletben.
A humor forrása is egyúttal a számos közeli. Komikus továbbá, hogy egy eddig
csak az embereknél megfigyelhető viselkedésformát – részegség – láthatunk az
állatvilágban is előfordulni.
A narrátor szövege is antropomorfizál, aláhúzza a jelenet komikus jellegét. A
zene és a hangeffektek elmélyítik a komikumot.
Hang nélkül a jelenet veszít komikus hatásából. Kérdés, vajon így mindenki
értené-e a részlet jelentését.


Képek:
www.index.hu
fotomania.fw.hu
www.port.hu
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2. SZÖVEGSTRUKTÚRA
FELISMERÉSE, ALKOTÁSA
VIZUÁLIS ÉS VERBÁLIS INFORMÁCIÓKÖZVETÍTŐK
FELISMERÉSE, RENDSZEREZÉSE

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA

A vázolt modul arra készíti fel a tanulót az előző esztendő hasonló típusú feladataira építve, hogy felismerje, egy műalkotás
miként áll össze részekből egésszé, és a részek milyen szerves
viszonyban vannak egymással.
A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Kreatív projektfeladat keretében a média szövegértés-szövegalkotás
feladatainak gyakorlása csoportmunkában, egyénileg, páros
tevékenységben is történhet. A médiaismeret moduljai gyakorlatainak fontos részét képezi, hogy a tanulók valamilyen médiaterméket – újság, fotó, film – maguk is elkészíthessenek.
A szövegértés fejlesztése kapcsán itt elsősorban újságról, később elektronikus, digitális médiatermékekről lehet szó. Elsődleges cél, hogy a diákokat felkészítsük egy ilyen projekt majdani
elkészítésére, de fontos az is, hogy mindeközben a szövegértés
és szövegalkotás kompetenciája mellett a műértés és az olvasás
képességét fejlesszük, és a média vizuális és verbális kommunikációjának értő befogadói legyenek. Ehhez a kritikai befogadói
szemlélet a kívánatos.

AJÁNLOTT ÓRASZÁM

2 óra, 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY,
NYELVI SZINT

13–14 éves kor, 8. évfolyam

MODULKAPCSOLÓDÁSI
PONTOK

Tantervi:
Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, hon- és népismeret.
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem, Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése,
dráma 8. évfolyam.
Informatika, 8. évfolyam
Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése, cím és
szövegstruktúra kapcsolatának magabiztos ismerete és alkalmazása
Globális feladatértés, a szöveg implicit tartalmának felismerése,
vizualitás és szöveg kapcsolatában való alapvető jártasság
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MODULKAPCSOLÓDÁSI
PONTOK

Programcsomagon belül:
• Fogalomtár
• Alapvető médiaszöveg-típusok
• Képolvasás, képalkotás
• A film és a média korunk kommunikációjában
• Műértés I.
• Műértés II.
Programcsomagok között:
Vélhetően a legközelebb az irodalmi önképző modulok állnak a
média szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz.

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
FÓKUSZAI

Kompetenciaterületi:
Értő olvasás, kommunikációs készség, toleráns gondolkodás- és
magatartásformák, értő olvasás, értő képolvasás, lexikai tudás –
ebben a sorrendben tartjuk kívánatosnak. A képességfejlesztési
fókuszok az előző – ugyanezen projekt részét képező – modul
fókuszaival megegyeznek, azzal az eltéréssel, hogy egy tevékenység tartós folytatása lényegesen elmélyültebb kooperációt
igényel.
Információgyűjtés- és szerkesztés, az olvasói célcsoport igényeinek helyes felmérése, a befogadó szövegértési kompetenciáinak
meghatározása és figyelembevétele. Az információs társadalom
hírdömpingjében az információk közös majd egyéni megszűrése (lényeges és lényegtelen információk elkülönítése).
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és
személyi feltételeinek megteremtése, valamint megőrzése; a
közösségi tolerancia igényének elmélyítése. Ebben a modulban
tágabb értelemben tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének fejlesztésére.
NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
részt vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák,
képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése.
A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába
foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését,
beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül
felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.”
(Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika, életvitel…

2. Szövegstruktúra felismerése, alkotása
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul főként a mozgóképi szövegeket és a médiatartalmakat vizsgálja azok szerkesztési,
„szövegolvasási” szempontjai alapján. Kép és jelentés, hang-kép és jelentés viszonyát vizsgáljuk. A média, mint friss tevékenység, tantárgy még nem ágyazódott be mélyen a magyar
közoktatás rendszerébe. Mindez önmagában nem jelenthet módszertani hátrányt – ellenkezőleg: mint friss tevékenység, nagyon fontos az azonnali motiváció, a rendszeres visszajelzés
a tanulók tevékenységéről, a sikerek egyidejű megerősítése bennük.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont,
csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt
érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és a projektfeladatok
esetében.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz
és a csoporthoz igazított alkalmazása indokolt lehet. Ennek az órának tudásközvetítő célja
természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal. E feladat során kreatív és kooperatív csoportmunkával magasabb „alkotási szintre” juthatunk.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.
Király Jenő: Mágikus mozi. Korona Kiadó, Budapest, 1998.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
Az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulok során.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. A vizuális narratíva – médiaműfajok, a klip
A
 klip műfajának történeti és
formai sajátosságai
A
 műfaj: illusztrált zene
V
 an-e a klipnek története?
A
 modern képi
narráció sajátos
vonásai

R
 endszerezőképesség fejlesztése
A
 szöveg képi
ritmusának
felismertetése
K
 épi információk szóbeli megjelenítése
N
 onverbális
kommunikációs jelek értelmezése
Ö
 nálló érvelés
É
 rtelmező és
jelentéstulajdonító képesség

Természetesen
differenciált csoportbontás vagy
egyéni – esetleg
páros munkavégzés esetén
külön foglakoz
hatunk a legtehetségesebb
tanulókkal.

Egyéni munka, páros
munka,
csoportmunka és frontális munka
egyaránt
lehetséges a
csoport öszszetételétől
függően.

Magyarázat, Feladatlap,
megbeszéI/1–3.
lés, bemutatás, szemléltetés,
vita

A megoldásokra
szánt munkaidő
alapján differenciálhatunk. Ha
nehézséget okoz
a megoldás a
diákok számára,
adjunk szempontokat!

Egyéni munka, páros
munka,
csoportmunka és frontális munka
egyaránt
lehetséges a
csoport öszszetételétől
függően.

Megbeszé- Feladatlap,
lés, bemuta- II/1–3.
tás, szemléltetés,
vita

2. A reklám műfaji sajátságai
A
 reklám
– szöveg és kép
egysége
E
 gy kis reklámtörténet
M
 ilyen a jó
reklám?
R
 ábeszélés
vagy meggyőzés?
A
 manipuláció
határai

M
 űfajismeret
M
 űfajelmélet
O
 k-okozati
összefüggések
keresése
Ö
 nálló érvelés
Ö
 nálló szöveglakotás
S
 zakszókincs
használata

2. Szövegstruktúra felismerése, alkotása
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TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

3. A híradó – a hírműsor struktúrája
A
 hír fogalma
H
 ír és hírérték
 „ Az a fontos,
amit bemutatnak, vagy azt
mutatják be,
ami fontos?”
V
 ezető hírek
– színes hírek

A
 forma és tartalom egysége
M
 űfajelmélet
alapfokon
Ö
 nálló érvelés
É
 rtelmező és
jelentéstulajdonító képesség
S
 zakszókincs
használata
T
 olerancia
K
 ritika fogadása

A feladat kötöttsége nehezen engedi számunkra
szélsőségesen
eltérő megoldások elfogadását.
Ügyeljünk inkább a nyelvi
igényességre
a diákok által
megfogalmazott
hírek értékelésekor!

Egyéni
munka, csoportmunka
és frontális
munka

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 8. ÉVFOLYAM

Magyarázat, Feladatlap,
megbeszéIII/1.
lés, bemutatás, szemléltetés,
vita
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A VIZUÁLIS NARRATÍVA – MÉDIAMŰFAJOK, A KLIP

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A
 feladat ismertetése
A modul célja a legújabb mozgóképi formák
– a klip és a reklám – tartalmi és formai jegyeinek bemutatása. Fontos továbbá, hogy ezt
a két műfajt, mely sok tekintetben más filmes
műfajokat is forradalmasít, szembesítsük az
irántuk rajongó célcsoporttal, amely leggyakrabban éppen az általunk tanított korosztályból kerül ki.

Feladatlap;
I/1–3. feladatainak megoldása
A tanulók tanári moderációval vitassák meg,
miért az egyik legnépszerűbb mozgóképi kifejezésforma a klip a fiatalok körében.
A
 tanulók csoportos beszélgetés formájában
mondják el, milyen gyakran találkoznak a
klip műfajával.
H
 áttér-televíziós vagy művészeti formának
tartják-e a klipet?

Tanári kérdés:
O
 kozott-e problémát bármely tanulónak a
feladatok értelmezése? Ha igen, akkor miért?
Beszélgetés a klip műfajáról
 ( A klip műfajtörténete – tanári ismertető)
M
 iért oly divatos médiaműfaja korunknak a
klip? (látványos, mozgalmas)
T
 i mennyit néztek zenei csatornákat?
M
 i az a háttér-televíziózás?
M
 i a fontosabb a klipben? A kép vagy a
zene? (a zene, a kép csupán a zene promóciós anyaga)

Tolerancia, empátia, kreatív előadásmód, a
testbeszéd szerepe; a tanulói válaszokat ne
azonnal cáfoljuk, hozzunk rá bizonyító értékű példákat!

2. A REKLÁM MŰFAJI SAJÁTSÁGAI

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A cél a reklám hatásának bemutatása, manipulatív, illetve tájékoztató szerepének összehasonlítása. A reklám célcsoportja. A reklám
hatása a fiatalokra.

A tanulók a feladatok megoldása előtt és utána is megbeszélhetik „reklámfogyasztási”
szokásaikat.

Tanári kérdés:
K
 it, hogyan és miért befolyásol a reklám?
F
 ügg-e korosztálytól, műveltségtől, iskolázottságtól a reklám befogadásának szokása?
M
 iért a feladatban bejelölt reklámok tetszenek a legjobban?
M
 ilyen képi és nyelvi sajátosságai vannak a
reklámoknak? – A logó és a szlogen.
H
 asznos vagy káros a reklám szerinted?
 ( Ismertessük a két szélsőséges véleményt:
miért hasznos, és miként működik az agymosó tevékenysége!)

2. Szövegstruktúra felismerése, alkotása

Hívjuk fel a figyelmet, hogy az új ismeretek
birtokában hogyan változott néhányuk véleménye!
Beszéljük meg, vásároltak-e már valamit kimondottan valamely reklám sugalmazására!
Mutassuk ki a tipikus képi és szöveges konvenciókat a reklám műfajában!
Soroljanak fel ismert szlogeneket! Melyik milyen termékhez kapcsolható?
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2. A REKLÁM MŰFAJI SAJÁTSÁGAI

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

M
 utassuk be a támogató rendszerben jelzett
művekből – Hartai–Muhi – az aktuális statisztikai adatokat.

E
 lemezzük közösen a támogató rendszerben jelzett műből – Hartai–Muhi – az aktuális statisztikai adatokat.
M
 ely adatsorok vonatkozhatnak a diákokra?

3. A HÍRADÓ – A HÍRMŰSOR STRUKTÚRÁJA

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Célunk a hírműsorok tartalmi, formai és etikai kérdéseinek közös megfogalmazása. A
hír, a kommentár, a vélemény fogalmainak
tisztázása után a médiaetika alapkérdései is
megvitathatók a tanulókkal.

A feladatlap idevágó kérdésének megoldása.

A
 tanár személyes – gyakran politikai indíttatású – véleményével ne befolyásolja előre
a tanulót!

C
 supán „felnőtt műfaj” a híradó?
M
 ilyen speciális információk érdeklik a 1314 éves korosztályt?

Tanári kérdés:
M
 iként tájékoztat a híradó, és hogyan vált
véleményformáló műfajjá a médiában?
M
 utassunk rá a manipulatív eszközökre!
K
 ép és szöveg aránya a hírműsorokban
A
 headlines fogalma
K
 ereskedelmi és közszolgálati hírműsor
(Nyugodtan támaszkodhatunk a fogalomtár modulok ismeretanyagára!)
A
 hírdömping fogalma
A
 pártatlan és független tájékoztatás fogalma
M
 i a médiaetika?

Beszéljük meg közösen, hogy a diákok korosztályának mit jelent a politika fogalma. Fogalmazzák meg, hogy kiskorúként, egy iskola
tanulóiként milyen jogokat gyakorolhatnak.
Miként változott a hírek iránti érdeklődésük
az elmúlt 1-2 év során?
Tájékoztatnak vagy manipulálnak a hírek?
– Vizsgáljunk meg egy-egy aktuális példát
mindkét változatra!
A feltett kérdésekre vita keretében válaszolnak a diákok – melyet a szaktanár moderál.

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 8. ÉVFOLYAM
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
2. MODUL
SZÖVEGSTRUKTÚRA FELISMERÉSE, ALKOTÁSA
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése,
rendszerezése
I/1.
Ezeket a képeket Cunningham egyik klipjéből, Madonna Frozenjéből emeltük ki.
Mit ábrázolnak?
Állapítsd meg, mi történik a képek alapján ebben a klipben!
Rakd sorrendbe a képeket, és írd le pár sorban, hogy mi a klip története!

A klip történetére számos változatot elfogadhatunk, ha tanuló felismerte az énekest démoni ruhájában – a madarakkal. A képek sorrendje tetszőleges, hiszen nem történetet
mond el a klip.

2. Szövegstruktúra felismerése, alkotása
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I/2.
Mennyire ítéled fontosnak a cselekményt ennél a videoklipnél? Mely klipeket
szereted jobban: azokat, amelyeket történeteket mesélnek el, vagy azokat, amelyek nem? Miért?
A válasz tartalma tágan értelmezhető; a logikus érvelést és a nyelvi szabatosságot értékeljük különösen!

I/3.
Vannak-e olyan klipek, amelyeknek érthetetlen vagy akár nem fontos a cselekményük? Mi lehet egy zenés videoklip célja?
A klip a zene „képes” reklámkampányának legfontosabb eleme. Nincs története, bár néha
valóban azt az illúziót kelti, mintha volna cselekménye.

Reklám
II/1.
Vannak kedvenc reklámjaid?
Írj ide néhányat!
Beszéljétek meg, hogy kinek melyik reklám a kedvence, és miért!
A kedvenc reklám szubjektív kategória. Az indoklás logikájára helyezzük a hangsúlyt!

II/2.
Vizsgáld meg a következő képeket! Írd le, hogy egy ilyen reklám
milyen terméket hirdethet!

Autóverseny vagy gépkocsi

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 8. ÉVFOLYAM

28

Babaápolási cikk, biztosítás

„Népautó”

2. Szövegstruktúra felismerése, alkotása
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II/3.
Miben rokon a reklám műfaja a videoklipekkel? Mi a különbség? Írj öt-öt példát!
Hasonlóság

Különbség

Közös a rábeszélés, az eladni vágyás gesz- Eltérő a kép-zene-szöveg aránya, a klip intusa, közösek a meglepő képi effektusok, a kább szórakoztató műfaj, a sztár megjelebravúros és feszes vágás, a zene szerepe.
nése nélkülözhetetlen eleme a klipnek, más
hosszúságú műfajok és különböző a célcsoportjuk is.
Egyéb válaszok is elfogadhatóak.

Híradó
III/1.
A híradókban látható riportok más eszközökkel dolgoznak, mint a klipek vagy a reklámok. Miért van ez?
Melyek ezek a különbségek és mivel indokolhatók?
Szerkessz híreket az alábbi képekhez „híradós tapasztalaid“ szerint!

1. hír – Belföldi tudósítás
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2. hír – Sport

3. hír – Külföldi tudósítás
Képek a felhasználás sorrendjében:
www.director-fi le.com/cunningham/madonna.html
www.director-fi le.com/cunningham/madonna.html
www.director-fi le.com/cunningham/madonna.html
www.director-fi le.com/cunningham/madonna.html
www.F1hirek.hu
www.art.transindex.ro
www.a5.hu
www.index.hu

2. SZÖVEGSTRUKTÚRA FELISMERÉSE, ALKOTÁSA
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3. ALAPVETŐ
MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK
KÉPI-MOZGÓKÉPI INFORMÁCIÓK
RENDSZEREZÉSÉNEK KÉPESSÉGE

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA A modul célja, hogy megismertesse a diákokkal a média alapve-

tő műfajait, a leggyakrabban elérhető műsortípusokat, felmérjük
a tanulók interaktív közreműködésével a meghonosodott nézői
szokásokat.
A szövegértési kompetenciák fejlesztése a nézettség fogalmának,
a nézői szokások még alaposabb megismerése útján történik.
A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés a célunk.
Korunkban a verbális kommunikáció gyakran háttérbe szorul,
és helyére a képi-mozgóképi kommunikáció nyomul. Ennek a formának megvannak a sajátos értelmezési konvenciói, melyeket a
mostani modul gyakorlati anyaga is segít felismerni, elsajátítani.
Forma és tartalom összefüggései a médiában – ennek megismerését segítő kreativitást, gondolkodást fejlesztő feladatok kerülnek a munkalapokba.

AJÁNLOTT ÓRASZÁM 2 óra, 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY, 13–14 éves kor, 8. évfolyam
NYELVI SZINT
MODULKAPCSOLÓDÁSI Tantervi:
PONTOK Énkép, önismeret, egyetemes kultúra, hon- és népismeret

Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika, 8. évfolyam

Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése, cím és szövegstruktúra kapcsolatának magabiztos ismerete és alkalmazása
Vizuális szövegkohézió
Tájékozódás a vizuális szövegtartalomban

3. Alapvető médiaszöveg-típusok
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MODULKAPCSOLÓDÁSI Programcsomagon belül:
PONTOK • Fogalomtár

• Szövegstruktúra felismerése, alkotása
• A bulvár- és a politikai sajtó elemi összevetése
• Bulvár- és publicisztikai szövegalkotás
• Képolvasás, képalkotás
• Mozgókép-alkotás
• Forgatókönyv I.
• Forgatókönyv II.
• Mozgóképolvasás
• Műértés I.
• Műértés II.
• Kedvenc műsorom
• Összefoglalás – film és média korunk kommunikációjában
Programcsomagok között:
Az irodalmi önképző modulok állnak a legközelebb az alapvető
médiaszöveg-típusok modulhoz.

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kompetenciaterületi:
FÓKUSZAI A rendszerezőképesség fejlesztése, a vizuális szövegkohézió tar-

talmi és formai elemeinek felismerése és alkalmazása, a vizuális
kontextus keresése, a szakszókincs használata, a szókincsbővítés
szándéka, a képi szövegértés nyomán az új tudás integrációja az
információkeresés, kooperáció, a tolerancia képességének fejlesztése.
Információgyűjtés- és szerkesztés, befogadói célcsoport igényeinek felmérése, a befogadó szövegértési kompetenciáinak meghatározása. Az információs társadalom képi-mozgóképi hírdömpingjében az információk közös majd egyéni megszűrése (lényeges és lényegtelen információk elkülönítése).
NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben részt
vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák, képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése. A szövegértés
ma minden szövegtípust érint: „mely magában foglalja a kritikai
és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modern „képkorszakban” számos diákunk idejének jóval nagyobb hányadát tölti képek és
mozgóképi tartalmak „befogadásával”, mint mi magunk. Ezért különösen fontos, hogy abban
az életkorban foglalkozzunk a képi-mozgóképi formával és tartalommal, amikor diákjaink
befogadási szokásai még nem csontosodtak meg.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont,
csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt
érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és a projektfeladatok
esetében.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz
és a csoporthoz igazított alkalmazása indokolt lehet. Ennek az órának tudásközvetítő célja
természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.

3. Alapvető médiaszöveg-típusok
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. Az információk és a tájékozódás forrásai
A tájékozódás
forrásai – megbeszélés, vita
formájában
 Az
 internethasználat
szokásainak
felmérése
 Az
 internet
és egyéb
médiumok
szerepének
összehasonlítása a modern
információs
társadalomban
 Mire

jobb
az internet
a többi médiumnál, és
mire kevésbé
alkalmas?
A
 technikai háttér
– tanulónként
egy-egy gép
– biztosítása
 Egyéni

és
csoportos
értékelés

 Rendszere
zőképesség
fejlesztése
 Nonverbális

kommunikáció jeleinek
értelmezése
 Szövegegysé
gek értő olvasása
 Nyelvi

kreativitás
 Információke
resés
 Kooperáció

 Önálló

érvelés
A
 kritika fogadása
 Tolerancia


Idő szerint differenciáljunk!
Hozzunk létre
olyan kisebb
tanulócsoportokat, melyekben
a húzóembereket külön
csoportban
helyezzük el,
és a feladat
megoldása közben figyeljük a
csoportok belső
dinamikájának
alakulását!

Egyéni
munka és
páros munka, frontális munka

Előadás,
magyarázat, megbeszélés, vita

Feladatlap,
I/1. feladat,
internet

2. A média leggyakoribb műfajai
A média 7.
évfolyamban
már megismert
alapvető műfajtani ismereteinek felidézése;
a 7-8-9. évfolyam modultervezetében,
valamennyi
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. A média leggyakoribb műfajai
évfolyamban
foglalkozunk
műfajelméleti
kérdésekkel.
 Műfajok

a
hírtől a tárcáig
A
 szubjektív
és objektív
megközelítése
a világ eseményeinek
 Mi
 a hír, és mi
a hírérték?
 Hír
 és szenzáció különbségei
 Tartalmi

és formai
elemek ös�szefüggései
az írott és az
elektronikus
média műfajaiban
A
 hírlapíró:
más érdekeinek szócsöve
vagy önálló
véleménnyel
rendelkező
személy
 Cikkek

csoportosítása
a korábban
megbeszélt
tartalmi-formai szempontok alapján

 Rendszere
zőképesség
fejlesztése
 Szövegegysé
gek olvasása
megértése
 Nyelvi

kreativitás
 Információke
resés
 Kooperáció

 Önálló

érvelés
A
 kritika fogadása
 Tolerancia


3. Alapvető médiaszöveg-típusok

Idő szerint
differenciáljunk, valamint
csoportmunka
esetén különböző feladatokat
adhatunk az
egyes csoportoknak

Egyéni
munka és
páros munka, frontális munka

Előadás,
magyarázat, megbeszélés, vita

Feladatlap,
II/1–3.
feladatok
Aktuális
hírlapok
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. AZ INFORMÁCIÓK ÉS A TÁJÉKOZÓDÁS FORRÁSAI

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladat célja egyszerre a tanulók információszerzési szokásainak vizsgálata – és azok
tudatosabbá tétele
M
 unkacsoport megalakítása (2-4 fő dolgozzon együtt)
E
 levenítsük fel a 7. osztályban az internet
használatáról szerzett ismereteket!
O
 sszunk ki ismert napi- és hetilapokat!

Minden tanuló helyezkedjen el egy működő
internet-kapcsolattal rendelkező számítógép
mögött, majd mintegy 10 percen keresztül
szabadon keressenek magyar hírportálokat.
A
 neten szörfölés tudatosabb formáját végzik a tanulók, amennyiben most tematikus
oldalakat keresnek. Előfordulhat, hogy néhányan egyáltalán nem ismernek hírportált.

Tanári kérdés:
M
 ilyen gyakran internetezel?
T
 öbbet szeretnél? A szüleid ezt is sokallják?
M
 ire használod az internetet?
S
 zerinted kiszorítja-e a közeli (vagy távolabbi jövőben) az újságokat az internet?
K
 eressetek hírportálokat! Milyen hasonlóságokat és milyen különbségeket fedeztek
fel közöttük?
M
 elyek a legszembetűnőbb különbségek a
nyomtatott sajtó termékei és az internetes
portálok között?

I/1.Te honnan tájékozódsz? Írj ide öt olyan
internetes médiumot, illetve újságot, melyet
szoktál olvasni, majd írd melléjük, hogy milyen jellegű híreket szerzel be onnan, illetve
milyen jellegű cikkeket olvasol ott.
K
 eressétek meg ugyanazt a hírt egy hírlapban és a világhálón egyaránt!
G
 yűjtsétek külön a formai és a tartalmi eltéréseket!
M
 ely társadalmi csoport szerzi be inkább újságokból és melyik inkább az internetről az
információt?

Ügyeljünk arra, hogy a diákok minél több
médiumot írjanak be. Ha nem ismernek hírportálokat, adjuk meg a kiindulási pontot, és
haladjanak a linkek mentén!
Milyen összefüggést látsz a társadalmi csoportok (fiatal-idősebb, szellemi foglalkozásúmunkás, férfi-nő, stb.) és az általuk használt
hírforrások (újság-internet-tévé-rádió) között?
2. A MÉDIA LEGGYAKORIBB MŰFAJAI

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladat célja a médiatermékek formai és tartalmi elemeinek felismerése, megkülönböztetése – a cikkek csoportokba sorolása. A médiaműfajok fogalmának tisztázása.

II/1. Most öt alapvető műfajjal fogunk megismerkedni, melyekről valószínűleg hallottál
már.

M
 unkacsoport megalakítása (2-4 fő dolgozzon együtt)
E
 levenítsük fel a 7. osztályban a műfajokról
szerzett ismereteket!
O
 sszunk ki ismert napi- és hetilapokat!

 I dézd fel, hogy mi jut eszedbe a következő
szavakról, írd le, hogy milyen ismereteket
kötsz hozzájuk!
H
 atározzátok meg az egyes műfajokat!
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2. A MÉDIA LEGGYAKORIBB MŰFAJAI

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Hír: rövid, lényegretörő, fontos, friss, egy kisebb-nagyobb közösség számára újdonságot
tartalmaz
Tudósítás: helyszíni jelenlét kiemelten fontos,
tudósító, lényeges esemény
Riport: riporter, a helyszínen van, esemény a
főszerepben
Interjú: interjúalany, szituációból kiragadottság, kérdés-felelet forma
Tárca: szubjektív, az író által lényegesnek tartott eseményre reflektál, sokszor vitriolos, fontos a szerző személye

H
 ír, tudósítás, riport, interjú, tárca

F
 ocimeccs – tudósítás
T
 ermészeti katasztrófa – hír, tudósítás, riport
E
 gy híres színésznő – interjú
Ú
 j állatok érkeznek az állatkertbe – hír, riport
G
 azdasági intézkedéseket vezet be a kormány – hír, tárca
Ú
 j edző kerül a vízilabda-válogatott élére
– hír, interjú, riport
E
 gy utcai zenész – riport, interjú
E
 gy új óvoda átadása – hír, tudósítás, riport
K
 orlátozzák az alkoholfogyasztást – hír,
tárca

T
 ermészetesen több helyes válasz is lehetséges, így minden válaszodat indokold néhány szóban.
M
 itől függ az, hogy egy eseményről csak
egy vagy több műfajban is beszámolhat a
média?

Egy részleteiben ismert, a közvéleményt esetleg megosztó eseményről több műfajban is beszámolhatnak a médiumok.

II/3. Válassz ki egy olyan témát, melyhez
szerinted legalább két műfaj is illene, és írd
meg a cikkek rövid bevezetőit! Adj címet az
írásodnak!

S
 zámos megoldás elfogadható. Mielőtt a diákok elkezdenék a feladat megoldását, ellenőrizzük közösen, hogy a megfelelő tárgyhoz
a megfelelő eseményt választották-e.
  A műfaj formai-tartalmi kötöttségeinek betartására fozottan ügyeljünk!
Tanári kérdés:
B
 efolyásolja-e szerintetek a cikketek műfaja a stílusát (szóhasználatát, mondatszerkesztését)?
U
 talhatunk a bulvár- és a politikai sajtó nyelvezete kapcsán már tanult ismeretekre.

3. Alapvető médiaszöveg-típusok

II/2. Ebben a feladatban egy listát kapsz,
melynek elemeihez hozzá kell rendelned a
szerinted megfelelő megjelenési formát, műfajt (hír, tudósítás, riport, interjú, tárca).

Ü
 gyelj a műfaj sajátosságainak betartására,
a megfelelő terjedelemre, címválasztásra!
M
 ilyen olvasói csoport érdeklődésére tarthat számot az írásod?
M
 elyik műfaj megírását tartod a legegyszerűbb feladatnak?
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
3. MODUL
ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK
Képi-mozgóképi információk rendszerezésének képessége
Melyik médiumot tartod a leghatékonyabb információhordozónak?

Rádió
Újság

Televízió

Internet

Plakát
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I/1.
Te honnan tájékozódsz? Írj ide öt olyan internetes forrást, illetve újságot, melyet
szoktál olvasni, majd írd melléjük, hogy milyen jellegű híreket szerzel be onnan,
illetve milyen jellegű cikkeket olvasol ott. Használd az internetet!

1.
Ügyeljünk arra, hogy a diákok minél több kedvelt médiumot írjanak be (szükségük lehet
segítségre.)
Sokféle válasz elfogadható, kategorizáljuk a válaszokat: napilap, hetilap, folyóirat, honlap,
stb.

2.

3.

4.

5.

3. Alapvető médiaszöveg-típusok
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II/1.
Egy újság sokféleképpen tálalhat olvasóinak egy eseményt, jelenséget, személyt.
Most öt alapvető műfajjal fogunk megismerkedni, melyekről valószínűleg hallottál már.
Idézd fel, hogy mi jut eszedbe a következő szavakról, írd le, hogy milyen korábban megbeszélt ismereteket kötsz hozzájuk! Beszéljük meg közösen a kérdést, és
határozzátok meg az egyes műfajokat!

1. Hír
Rövid, lényegretörő, fontos, friss, egy kisebb-nagyobb célcsoport számára újdonságot tartalmaz.
Mi, hol, mikor, miért, hogyan történik? Ezekre az alapvető információkra ad rövid választ
a hír.

2. Tudósítás
A tudósító helyszíni jelenléte kiemelten fontos, lényeges eseményről számol be, és a hírben közölt információkat bővebben, részletesebben taglalja.

3. Riport
A riporter személye, a témához való viszonya, tájékozottsága felértékelődik. A helyszín
fontossága, az esemény a főszerepben, sokféle nézőpontból mutassuk be a történteket.

4. Interjú
Interjúalany szerepe: vagy ismert személyiség, vagy egyetlen esemény által került az
érdeklődés középpontjába. Az interjút jellemezheti a szituációból kiragadottság, kérdésfelelet forma egyaránt.

5. Tárca
Szubjektív publicisztikai műfaj, az író által lényegesnek tartott eseményre reflektál, sokszor vitriolos hangvételű, fontos a szerző személye, ismertsége, mértékadó véleménye
jelentős célközönség számára.
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II/2.
Ebben a feladatban egy listát kapsz, melynek elemeihez hozzá kell rendelned a szerinted megfelelő megjelenési formát, műfajt (hír, tudósítás, riport, interjú, tárca).
Természetesen több helyes válasz is lehetséges, így minden válaszodat indokold
néhány szóban.
Cikk tárgya

Megjelenési forma

Focimeccs

Tudósítás

Természeti katasztrófa

Tudósítás, riport, hír

Egy híres színésznő

Interjú

Új állatok érkeznek az állatkertbe

Hír, riport

Gazdasági intézkedéseket vezet be a Hír, tárca
kormány
Új edző kerül a vízilabda-válogatott Hír, interjú, riport
élére
Egy utcai zenész

Riport, interjú

Egy új óvoda átadása

Hír, tudósítás, riport

Korlátozzák az alkoholfogyasztást

Hír, tárca
Az indoklás során a biztos műfajelméleti
ismereteket kérjük számon, valamint beszéljük meg, hogy pontosan használták-e a
diákok a publicisztikai szakszókincset.

3. Alapvető médiaszöveg-típusok

43

II/3.
Válassz ki az előbbi feladatból egy olyan témát, melyhez szerinted legalább két
műfaj is illene, és írd meg a cikkek rövid bevezetőit! Ügyelj a műfaj sajátosságainak betartására, a megfelelő terjedelemre, címválasztásra!
Cím:
Műfaj:
Számos megoldás elfogadható. Mielőtt a diákok elkezdenék a feladat megoldását, ellenőrizzük közösen, hogy a megfelelő tárgyhoz a megfelelő eseményt választották-e. A műfaj
kötöttségeinek betartására fokozottan ügyeljünk!

Cím:
Műfaj:
Mi indokolja, hogy a cím két műfaj sajátosságainak is megfelel? Melyik műfajban tudtál
érdekesebb cikket írni?



Az illusztrációként felhasznált képek forrásai:
www.musicaememoria.com
www.sk-szeged.hu
www.hotelmets.jp
www.cybergeography.org
www.author.sk
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4. A BULVÁR- ÉS A POLITIKAI
SAJTÓ ELEMEINEK ÖSSZEVETÉSE
CÍM, NYELVI STÍLUS ÉS SZÖVEGSTRUKTÚRA
KAPCSOLATA

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA

A vizuális és a verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Kreatív csoportmunkában a diákok helyi iskolalapot szerkesztenek,
az iskolaújság szerkesztésével a csoportidentitás kialakulását
fejleszthetjük.
A médiaismeret fontos gyakorlati részét képezi, hogy a tanulók
valamilyen médiaterméket, jelen esetben iskolaújságot maguk
is elkészíthessenek. (A szövegértési fejlesztés kapcsán itt elsősorban újságról lehet szó, de a helyi adottságokra figyelve film
forgatása, iskolaszociológiai kutatás, fotóalbum készítése, stb.
is szóba jöhet közös tevékenységként.). Elsődleges cél, hogy
a diákokkal megismertessük a sajtótermékek főbb jellemzőit,
valamint azt, hogy azok nyilvános megjelenése által hogyan
változik meg az egész lap és a benne található szövegek struktúrája.
A korosztály olvasási szokásainak kialakítása, a kritikai szemlélet meghonosítása

AJÁNLOTT ÓRASZÁM

2 óra, 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY,
NYELVI SZINT

13–14 éves kor, 8. évfolyam

MODULKAPCSOLÓDÁSI
PONTOK

Tantervi:
Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, hon- és népismeret
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése, dráma 8.
évfolyam
Informatika, 8. évfolyam
Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése, cím és
szövegstruktúra kapcsolatának magabiztos ismerete és alkalmazása
Globális feladatértés, a szöveg implicit tartalmának felismerése, vizualitás és szöveg kapcsolatában való alapvető – minimális – jártasság
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MODULKAPCSOLÓDÁSI
PONTOK

Programcsomagon belül:
• Fogalomtár
• Szövegstruktúra felismerése, alkotása
• Alapvető médiaszöveg-típusok
• Bulvár és publicisztikai szövegalkotás
• Képolvasás, képalkotás
Programcsomagok között:
A legközelebb az irodalmi önképző – hasonlóan „C” besorolású, szakköri keretek között megvalósuló - modulok állnak a
Sajtó, lapszerkesztési ismeretek című modulhoz.

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
FÓKUSZAI

Kompetenciaterületi:
Az információszerzés – furcsa módon – mára kissé archaikus
formájának számít az újság. Közös projekt keretében dolgozhatnának a tanulók iskolai vagy más kisközösségi honlap szerkesztése közben is, azonban alapvető célunk, a szövegalkotásszövegértés kompetencia kialakítása, fejlesztése véleményünk
szerint még mindig inkább a nyomtatott sajtótermék készítése
közben valósítható meg.
Kommunikációs készség, toleráns gondolkodás- és magatartásformák, értő olvasás, értő képolvasás, lexikai tudás – ebben
a sorrendben tartjuk kívánatosnak a képzés-fejlesztés haladási
sorrendjét. A képességfejlesztési fókuszok az előző – ugyanezen projekt részét képező – modul fókuszaival megegyeznek
azzal az eltéréssel, hogy egy tevékenység tartós folytatása lényegesen elmélyültebb kooperációt igényel.
Információgyűjtés és az összegyűjtött információk szerkesztése, az olvasói célcsoport igényeinek helyes felmérése, a
befogadó szövegértési kompetenciáinak meghatározása, és figyelembevétele. Az információs társadalom hírdömpingjében
az információk közös majd egyéni megszűrése (lényeges és lényegtelen információk elkülönítése).
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és
személyi feltételeinek megteremtése, valamint megőrzése; a
közösségi tolerancia igényének elmélyítése. A fenti tevékenységek fejlesztése a 7. és a 9. évfolyamon is zajlik.
NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben részt vevők
egymás szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák, képek, diagramok által közvetített információk értelmezése. A
szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magában
foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését,
beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül
felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.”
(Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika, életvitel

4. A bulvár- és politikai sajtó...
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A „C” modulok médiafeladatainak újszerűsége többek között abban is rejlik, hogy az iskolákban eddig még nem vagy alig oktatott médiaismeretekben nem szerezhetett rutint sem a pedagógus, sem a diák. Mindez önmagában nem jelenthet módszertani hátrányt – ellenkezőleg:
mint friss tevékenység, nagyon fontos a rendszeres visszajelzés a tanulók tevékenységéről, a
sikerek azonnali megerősítése bennük. A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási
tempó legyen a legfőbb szempont, csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz. Gondoljunk azonban arra, hogy ez nem jelentheti homogén csoportok létrehozását.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése. Ha
sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt
érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és a projektfeladatok
esetében. A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszernek az alkalmazása
– természetesen a feladathoz és a csoporthoz, összetételét figyelembe vevő alkalmazása – indokolt lehet. Az eredmény, a lap elkészülése után a beszélgetés az érzelmi ráhangolódás eszköze. Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt
képességfejlesztési céllal. E feladat során maradandó, később is kézbe vehető „termék”, egy
lap jön létre, melynek a pozitív csoportidentitás kialakulásában nagy jelentősége lehet.
A munkalapon található szövegeken és példákon kívül természetesen bevihetünk a foglalkozásra valódi sajtótermékeket is, sőt azt is kérhetjük, hogy a diákok otthonról hozzanak be
néhányat, ebből azt is láthatjuk, hogy milyenek a családok olvasási szokásai.
Felhívjuk a tanár figyelmét, hogy tartózkodjék a napi politikai színezetű minősítéstől ebben az esetben,
de az esetleg sajtóterméket nem olvasók sem biztos, hogy műveletlenségből nem olvasnak, ne ítélkezzünk. Érzékenységet sérthetünk vele.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott lapok és folyóiratok: Itt nem említek címeket, mert a lapszerkesztés során – pozitív
vagy negatív előjellel – valamennyi sajtótermék felhasználható.
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég Kiadó,
Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.
Király Jenő: Mágikus mozi. Korona Kiadó, Budapest, 1998.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés formái alig különböznek a média moduljaiban.
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés
lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során, mert számos feladattípus megoldása vár a tanulókra. Az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi
munkamódszerrel találkoznak a modulok során.
A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ennek a modulnak a feladataira az jellemző – akár a többi médiaismereti modul – jellemzően nincsenek kizárólagosan jó vagy rossz megoldások.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

TANULÁSSZERVEZÉS

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. A politikai lapok és a bulvárlapok alapvető eltérései
Publicisztikai
műfajok;
 Egy

újság tartalmát, szerkezetét, szerkesztési alapelveit
vizsgáljuk meg
közösen a tanulókkal
A
 bulvársajtó
A
 politikai
sajtó
Ismétlés:
A
 hír
A
 tudósítás
A
 cikk
A
 célcsoport
A
 stílus és a
nyelvi stílus
kapcsolata a
kommunikációban

 Szókincs

fejlesztése
A
 szöveg képi
ritmusának
felismertetése
 Képi

információk szóbeli megjelenítése
 Szövegértés

alapján az új
tudás integrációja
 Nonverbális

kommunikációs jelek értelmezése
 Önálló

érvelés

A munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)
Természetesen
differenciált csoportbontás vagy
egyéni – esetleg
páros munkavégzés esetén
külön foglakozhatunk a
legtehetségesebb
tanulókkal.

Egyéni munka, páros
munka,
csoportmunka és frontális munka
egyaránt
lehetséges a
csoport öszszetételétől
függően.

Magyarázat, Feladatlap,
megbeszéI/1–3.
lés, bemutatás, szemléltetés

Ha a diákok
könnyen boldogulnak a feladat
megoldásával, ne
segítsünk.
Ha nehézséget
okoz a megoldás,
adjunk szempontokat!

Egyéni munka, páros
munka,
csoportmunka és frontális munka
egyaránt
lehetséges

Megbeszé- Feladatlap,
lés, bemuta- II/1–2. feltás, szemlél- adat
tetés,
vita

2. A sajtótermékek olvasói
Olvasási szoká- Formai, esztétisok a sajtópiacon kai, véleményalkotási készségek,
 Ki,
 mit, miért az ízlés fogalma
olvas?
Tolerancia
 Melyek

a sajKözös esztétikai,
tótermékek
formai alapelvek
vásárlási szem- megvitatása
pontjai?

4. A bulvár- és politikai sajtó...
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

3. A politikai lapok és a bulvár nyelvi stílusa
 „Az

a fontos,
amit bemutatnak, vagy azt
mutatják be,
ami fontos?”
A
 nyelvi stílus
és a célközönség kapcsolata

A forma és tartalom egysége,
műfajelmélet
alapfokon

A feladat kötöttsége nehezen
enged számunkra szélsőségesen
eltérő megoldások elfogadását.

Egyéni
munka, csoportmunka
és frontális
munka

Magyarázat, Feladatlap,
megbeszéIII/1–2.
lés, bemutatás, szemléltetés,
vita

Ügyeljünk inkább a nyelvi
igényességre.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A POLITIKAI LAPOK ÉS A BULVÁRLAPOK ALAPVETŐ ELTÉRÉSEI

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Az órai feladat meghatározása:
Meghatározott céllal írott szövegekkel és azok
összeszerkesztésének struktúrájával való ismerkedés egy saját újság szerkesztésének
előkészítésén keresztül. A téma bevezetése a
7. évfolyamon már megtörtént, itt tehát célirányosabban haladhatunk egy konkrét lap
megszerkesztésének irányába.

A munkalap I/1. feladatának megoldása
Osszunk ki aktuális sajtótermékeket a diákok
között; legyen a kínálatban politikai napilap,
bulvárlap és folyóirat egyaránt.

A műfajtani ismeretek során a meghatározások mellett a stilisztikai eltérésekre hívjuk fel
a tanulók figyelmét.
A
 politikai lapok és a bulvárlapok alapvető
tartalmi stilisztikai, formai eltérései
 Kép

és szöveg aránya a két laptípusnál
A
 bulvár jellegzetes szóhasználata – „ a bul
vár jellemző szókincse”
 Felvetődhet,

hol használjuk még a célcsoport
kifejezést, módosul-e a fogalom jelentésköre
ezeken a területeken?
A
 fenti témát közös beszélgetés formájában
tárgyalhatjuk
A
 rovat fogalma
 Mi
 fűzi össze a cikkek bizonyos csoportját?
A
 tanulók mely rovatok iránt érdeklődnek
leginkább, ha újságot vesznek a kezükbe?

Közös ellenőrzés: vita kísérheti egy-egy tanuló válaszát, ha valaki mást írt, akkor megbeszélik, hogy melyik helyes, illetve melyek a
helyes változatok.
Fontos, hogy tudatosodjék, nem csupán
egyetlen helyes megoldás létezik! Itt kell kitérni a tudósítások olykor szlengben fogalmazott sajátosságaira, azok eltérésére a köznyelvi formulától.
Gyűjtsék ki az eltérő kifejezéseket, vitassák
meg azok jelentésbeli, hangulati-stiláris eltéréseit!
„Meddig mehet el” nyelvi szabadosságban
egy bulvárlap?
 Keressék

ki a diákok a kiosztott újságokban
a számukra legérdekesebb cikkeket! Vitassák meg, melyik tarthat számot közérdeklődésre! Nekik melyik tetszett – miért?

2. A SAJTÓTERMÉKEK OLVASÓI

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A társadalom rétegzettségének megállapítása
különböző szempontok alapján

A tanulók a feladatok megoldása előtt és utána is megbeszélhetik saját és ismerőseik újságolvasási szokásait.

 Iskolai

végzettség
 Életkor

 Nem

 Lakóhely

 Életszínvonal

– anyagi helyzet
 Neveltetés,

kulturális környezet

4. A bulvár- és politikai sajtó...

A tanár a heti sajtótermékek közül kioszt a
diákoknak néhány bulvár- és politikai napilapot. (Az elemzés nem minősítheti az újságok
tartalmát, politikai irányultságát.) A lapok
kézről kézre járva jussanak el mindenkihez!
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2. A SAJTÓTERMÉKEK OLVASÓI

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Tanári kérdés:
 Kik

miért választják a politikai lapokat, és
kik olvasnak bulvártermékeket?
 Melyik

laptípus hordoz több értéket – és miért?
 Lehet-e

minősíteni az embereket olvasási
szokásaik alapján?
 Változnak-e

az olvasási szokások az életkorral?
 Ha
 igen, miért, ha nem, miért?

 Oldják

meg a kitűzött feladatotokat, vitassuk meg, mi befolyásolhatja az eltérő olvasási szokásokat! (Ne minősítsünk annak
alapján, ki mit olvas! – Bár nyilván ez természetes.)

3. A POLITIKAI LAPOK ÉS A BULVÁR NYELVI STÍLUSA

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A nyelvi stílus egyszerre minősíti a sajtóterméket, és jellemzi annak fogyasztóját is.

A feladatlap kérdéseinek megoldása

Tanári kérdés:
 Ki
 határozza meg, hogy egy sajtóorgánum
milyen nyelvi stílust alkalmaz?
 Az
 olvasói igény diktál, vagy a lapszerkesztő
erőlteti rá stílusát a befogadóra?
 Lehetséges,

hogy ez a két folyamat egyszerre érvényesül?
A tanulók hozhatnak televíziós példákat is.
Ajánlják olvasásra elképzelt olvasói körnek az
egyes sajtótermékeket!
 Kiknek

melyik orgánum olvasását javasolják – és miért?
A válaszokat elsősorban az indoklás meggyőző ereje alapján minősítsük!

A munkalap III/1. feladatának megoldása.
Közös ellenőrzés: egy-egy diák felolvassa a
megoldását, a többiek javítják, ha ők nem azt
írták. Több változat is elfogadható, de csak
alapos indoklást követően, ezért a különböző
értelmezéseket indokoltassuk meg!
 Mely

szavakat használják ők is a hétköznapjaikban?
 Állítsanak

össze az általuk vizsgált lapból
olyan nyelvi szótárt, mely szerintük már a
diákok nyelvi stílusérzékét is sérti – vagy
annak határán mozgó – nyelvhasználatra
utal!
A
 munkalap IV/1. feladatának megoldása.
 Képaláírások

készítése, a képek besorolása
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
4. MODUL
A BULVÁR- ÉS A POLITIKAI SAJTÓ ELEMEINEK
ÖSSZEVETÉSE
Cím, nyelvi stílus és szövegstruktúra kapcsolata
I/1.
Nézd meg alaposan a kezdbe kapott bulvár- illetve politikai lapokat! Írd ide az
első gondolatokat, melyek eszedbe jutnak az újságok kapcsán!

Bulvárlapok:
Amit jó, ha észrevesznek
 Nagy,

sokszor színes képek
 Nagyobb, feltűnőbb tipográfia mint a politikai, közéleti lapokban
 Tematika – sztárok, botrány, bűnügyek
 Cikkek szereplői – sztárok, botrányhősök, „egyszerű emberek“
 Rövidebb terjedelmű írások, mint a politikai sajtó lapjaiban

Politikai lapok:
Amit jó, ha észrevesznek
 Jelzésértékű, sokszor fekete-fehér képek
 Diszkrétebb tipográfia
 Tematika – politika, közélet, kultúra, sport, publicisztika, stb.
 A cikkek szereplői – poltikusok, közéleti személyiségek, értelmiségiek
 Hosszabb, tartalmasabb írások
 Tekintélyes szerzőgárda

4. A bulvár- és politikai sajtó...
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II/1.
Ki milyen napilapot olvas a környezetedben? Jelöld be a táblázatba! (Csak a napi,
vagyis a legalább minden hétköznap megjelenő újságokra gondolj!) Ha nem tudod biztosan, írj be valamit, ami szerinted a legjobban illik az illető emberhez! Egy
emberhez természetesen több jelet is tehetsz.
Fontos, hogy a feladat kitöltése után ne beszéljék meg a válaszokat, hanem ugorjanak a harmadik feladatra – így a tanulók maguk tudják levonni a megfelelő következtetéseket a lapok célcsoportját illetően.
Poltikai sajtó

Bulvársajtó

Apukám
Anyukám
Osztálytársaim
Osztályfőnököm
Nagypapám
Nagymamám
Fodrásznál ülő emberek
Vállalatvezetők
Politikusok
Értelmiségiek
Bolti eladó
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II/2.
Írd le előző válaszaid alapján, hogy ki a célközönsége szerinted a bulvárújságoknak, és ki a politikai napilapoknak!
Írj általános tulajdonságokat (pl. érdeklik a sztárok, szereti a tényeket, szeret nagy
képeket nézegetni, magasan iskolázott, keveset olvas, stb.)

Bulvárlapok:
Jó, ha a következő szavak szerepelnek a válaszokban:
 Sztárok iránti érdeklődés
 A mindennapi élettől elrugaszkodó, egzotikus témák iránti fogékonyság
 Nincs ideje „komoly“ cikkeket elolvasni
 Inkább nők
 Kevesebbet olvasnak általában
 Idősek, fiatalok egyaránt

Politikai lapok:
 Magasabb iskolázottság
 Politika, közélet iránti érdeklődés
 Van ideje „komoly“ cikkeket elolvasni
 Inkább férfiak
 Többet olvasnak általában
 Idősek, fiatalok egyaránt
Fontos annak a hangsúlyozása, hogy ez az általános célcsoport – egyes emberek
iskolázottságtól, nemtől, társadalmi státusztól függetlenül olvashatnak ilyen, illetve olyan lapokat is

4. A bulvár- és politikai sajtó...
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III/1.
Válogasd ki, hogy az alábbi szavak közül melyiket tudod jobban elképzelni egy
bulvár, illetve egy politikai napilapban! Némely szó mindkét rovatban szerepelhet.
Politikai sajtó
Zsaru

Bulvársajtó
x

Botrány

x

Kandidátus

x

Államháztartási hiány

x

x

Gazember

x

Lovi

x

Lökött

x

Államfő

x

Lé

x

Csupasz

x

Folyamatban

x

Verda

x

x

Extrabefizetés

x

Gáláns

x

Szócsata

x

Konzervatív

x

Elbaltázta

x

Koalíció

x

Kálvária

x

Megtagadta

x

x

Betojt

x

Dagadt

x

Fenegyerek

x

Stukker
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IV/1.
Készíts képaláírásokat az alábbi képekhez, és jelezd, hogy bulvár- vagy politikai
sajtótermékbe szerkesztenéd inkább!

Turizmus, bulvár, külpolitika

Kultúra, bulvár

Bármely sajtótermékben felbukkanhat
4. A BULVÁR- ÉS POLITIKAI SAJTÓ...
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Politikai

Mindkét sajtótermékben
előfordulhat

Politikai

Mindkét sajtótermékben előfordulhat (reklám fotó)
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5. A BULVÁR- ÉS A
PUBLICISZTIKAI SZÖVEGALKOTÁS
A SZÖVEGALKOTÁS MÓDSZEREI, FORRÁSOK
FELKUTATÁSA, ÖNÁLLÓ SZÖVEGALKOTÁS ÉS KRITIKA

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA

AJÁNLOTT ÓRASZÁM

A 21. század polgáraiként a diákok sokfajta újsággal találkoznak, melyekben a közölt információknak, cikkeknek különböző a hírértékük.
A modul célja, hogy megtanuljanak különbséget tenni a
bulvár- és a publicisztikai szövegek között, és megismerjék
ezek műfaji sajátosságait.
Képesek legyenek elkülöníteni célközönségeiket és céljaikat,
tisztában legyenek a közölt információ megalapozottságával,
illetve megalapozatlanságával.
Az eszköz erre a szövegalkotás, a tanulóknak eddigi olvasói
tapasztalataikat felidézve kell létrehozniuk egy-egy szöveget,
ügyelve a műfaji sajátságokra, a célközönség igényeire és a szabatos nyelvi stílusra, szóhasználatra.
A feladat egyáltalán nem bonyolult, hiszen minden diák találkozott már szűkebb környezetében mindkét szövegalkotási
típussal, melyeknek sablonja már a 13–14 éves korosztály számára is jól megkülönböztethető.
2 óra, 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY,
NYELVI SZINT

13–14 éves kor, 8. évfolyam

MODULKAPCSOLÓDÁSI
PONTOK

Tantervi:
Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, hon- és népismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret a 8. évfolyamon
Magyar nyelv és irodalom a 8. évfolyamon
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika, 8. évfolyam
Kereszttantervi
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
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MODULKAPCSOLÓDÁSI
PONTOK

Kompetenciaterületen:
Szövegértés, szövegalkotás, információgyűjtés- és szerkesztés,
önálló érvelés fejlesztése, műfajismeret, műfajok csoportosítása
Programcsomagon belül:
• Fogalomtár
• Szövegstruktúra felismerése, alkotása
• Alapvető médiaszöveg-típusok
• A bulvár- és a politikai sajtó elemi összevetése
• Műértés I.
• Műértés II.
• Összefoglalás – film és média korunk kommunikációjában
Programcsomagok között:
Az irodalmi önképző modulok állnak a legközelebb a média
szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz az egymáshoz hasonló szakköri keretek között való oktatása miatt.

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
FÓKUSZAI

Kompetenciaterületi:
A rendszerezőképesség fejlesztése, a szövegkohézió formai és
tartalmi elemeinek felismerése
Az egyes szövegtípusnak megfelelő szakszókincs használata, a szókincsbővítés szándéka
Az információs társadalomban az újságok híráradatában az
információ megszűrése, az információk minőségi elkülönítése
Kritikai szemléletmód elsajátítása
NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
részt vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák,
képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése.
A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába
foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését,
beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül
felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.”
(Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Különösen fontos, hogy ebben az életkorban foglalkozzunk az írott sajtó műfaji sajátosságaival, hogy a diákok rendszerezni tudják a rájuk zúduló információt fontossága, hírértéke, megbízhatósága alapján. Ebben a korban rakhatjuk le a hírek befogadási szokásainak alapjait.
A feladatok nagy része egyéni munkára hagyatkozik, így érdemes ezeknél a frontális eligazítás után külön-külön vizsgálni az esetleges kérdéseket, félreértéseket.
A diákoknak alapvetően el kell tudniuk különíteni a bulvár- és a publicisztikai szövegalkotás sajátosságait, és a gyakorlatban is meg kell tanulniuk alkalmazni azt.
Fel kell ismerniük a témaválasztás fontosságát a célközönség szempontjából; össze kell tudniuk vetni a különböző szövegeket szándékuk szerint. Képesnek kell lenniük az eddig befogadottak alapján önállóan létrehozni egy-egy cikket az érintett témákban.
Ha megszületnek a feladatokra adott válaszok, azokat közösen vitassák meg. Beszéljék meg,
melyik téma illik legjobban a válaszok közül a bulvár- és a publicisztikai szövegalkotás témakörébe, nagyon fontos az indokok megvitatása.
Az előkészületek után megszületett cikkeket olvassák fel egymásnak, vitassák meg, hogy
mely szövegek állnak legközelebb a fent említett műfajokhoz, és vajon mi lehet ennek az
oka.
A cikkek írásakor az egyéni munkatempó legyen a legfontosabb szempont, igazodjunk a
lassabban haladókhoz.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. A téma kiválasztása. Információforrás kiválasztása, szókészletek elkülönítése
A
 két különböző típusú
cikkhez témaválasztás,
különösen
fontos a témák
indoklása
 Az
 információ
forrásának
kiválasztása,
szem előtt tartva a múlt órán
tanultakat
A
 stílusok
elkülönítése
jellemzőik
alapján. Szóhasználat,
nyelvi stílus
fontossága – a
célközönség és
a téma igényei
szerint

A
 rendszerezőképesség
fejlesztése
 Az
 információgyűjtés és
szerkesztés
sajátosságainak
felismerése a
műfaji jellemzők alapján
 Önálló

érvelés
 Műfajismeret

 Szakszókincs

ismerete és
használata

A feladatok
megoldására
szánt idő szerint
differenciáljunk.
A feladatoknál a
tanulók egyéni
haladási tempóját vegyük
alapul.
A megszületett
válaszokat csoportosan beszéljük meg.
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Egyéni
munka, csoportmunka,
kooperatív
csoportmunka egyaránt
alkalmazható

Előadás,
Feladatlap,
magyarázat, I/1–3. felmegbeszéadat
lés, vita
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. A cikkek megírása; elemző beszélgetés
 Miután

a tanulók kiválasztották a témát,
az információforrást, és
a megíráshoz
szükséges
szókészletben
mutatkozó
különbségeket
is felismerték,
hozzálátnak a
cikkek megírásához.
A
 cikkek megírása után a
diákok felolvassák az elkészült műveket.
A
 felolvasott
cikkek értékelése a feladat
megvalósítása
szempontjából
A
 műfajok
karakterisztikumainak
megkeresése
az elkészült
írásokban

 Önálló

szövegalkotás
 Önálló

érvelés
 Műfajismeret

 Kritikai

reflektálás

Továbbra is a
feladatok megoldására szánt idő
szerint differenciáljunk.
A feladat végrehajtása után a
tanulók csoportokat alkothatnak, hogy így
véleményezzék
a megszületett
munkákat.
A gyengébben
megírt cikkeket a tanár is
felolvashatja,
hogy ne sértse a
diákok önbecsülését.

Egyéni
munka, csoportmunka,
kooperatív
csoportmunka egyaránt
alkalmazható
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felolvasás,
II/1–2.
magyarázat,
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A TÉMA KIVÁLASZTÁSA. INFORMÁCIÓFORRÁS KIVÁLASZTÁSA, SZÓKÉSZLETEK ELKÜLÖNÍTÉSE

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladat célja, hogy az előző órán megtanultakat a gyakorlatban is meg tudják valósítani
a diákok. A munka tanári megtervezése témaválasztás, források keresése és nyelvhasználat
szempontjából.
Az I. feladatkört a diákok megválaszolhatják
egyéni munka keretében, vagy alakíthatunk
kétfős csoportokat. Ha a csoportos módszert
választjuk, akkor alakítsuk ki a csoportokat.

Az óra első részében a múlt órán tanultakat
próbálják felidézni, hogy könnyebb legyen a
szempontokat elkülöníteniük.
Az ismétlő kérdések megválaszolása az óra első
részében segít, hogy könnyebb legyen megoldaniuk a feladatsort.

Irányítsuk a diákok figyelmét a két műfaj közötti releváns különbségekre.
Tanári kérdések:
 Mi
 a bulvársajtó és a politikai újságírás közötti különbség?
 Hol

találkozol elsősorban bulvárcikkekkel, és
hol publicisztikai újságírással?
 Milyen

szempontokat kell szem előtt tartani a
téma megválasztásánál? Miért?
 Miből

fakadhat a forrásokat illetően a két szövegalkotás közti különbség?
 Mivel

magyarázható a két szövegfajta eltérő
szóhasználata?

 I/1.
 Megpróbálják kitalálni, hogy milyen téma
felelhet meg a két szövegtípushoz, ezután indokolják a választásukat az előző órán tanultak és saját tapasztalataik alapján.
 I/2.

Összegyűjtik, hogy milyen forrásokból
táplálkozhat a bulvársajtó, és milyen forrásokat használ a publicisztikai újságírás. Fogódzót a célközönség meghatározása és az
előző feladatban említett témák közti különbözőség ad – a múlt óra anyaga mellett.
 I/3.

Megpróbálnak szópárokat találni az eltérő szóhasználat szemléltetése céljából, és
megkísérlik megállapítani, hogy mi okozhatja ez eltérő szóhasználatot – segítséget az előző feladatban megválaszolt kérdések adnak.
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2. A CIKKEK MEGÍRÁSA; ELEMZŐ BESZÉLGETÉS

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladat célja az előző órán megtervezett mun- Az előző órán megbeszélt szempontok alapján
ka alapján a két cikk önálló megírása.
a diákok hozzákezdenek a cikkek megíráshoz.
A megírás után közösen dönthetnek arról,
A feladat teljesítése után felolvashatják a diá- hogy név nélkül vagy nevüket vállalva szeretkok a munkájukat, illetve a tanár is megtehe- nék felolvastatni a megírt cikkeket
ti ezt a szerző megjelölése nélkül, hogy rossz
munka esetén ne sérüljön a diák önbecsülése. Az óra második felében megpróbálják kiváIgyekezzünk a stíluselemek helyes alkalmazá- lasztani a – feladat szempontjából – legjobb
sára, és ne a cikkek „minőségére” fókuszálni az cikkeket, gondosan ügyelve arra, hogy annak a
értékelésnél!
szempontrendszernek az alapján kritizáljanak,
amelyet a múlt órán állítottak fel.
Tanári kérdések:
 Szerintetek

melyik munka áll a legközelebb A jó megoldások kiválasztása után a tanári kéregy újságban megjelenő bulvárcikkhez, és désekre válaszolnak, melyek célja, hogy döntémelyik egy publicisztikai íráshoz? Miért? süket kritikai szempontok szerint is alá tudják
(A munkák minőségétől függően több cikk is támasztani.
szóba kerülhet.)
 Mely

cikkek témáját találjátok a legmegfelelőbbnek a műfaji sajátosságok szempontjából?
 Mire

ügyeltetek a címválasztásnál? Miért?
A
 terjedelmet illetően van-e különbség a szövegfajták között? Ha igen, miért?
 Mit

csinálnátok az eddig megbeszéltek alapján másképp? Miért?
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
5. MODUL
A BULVÁR ÉS A PUBLICISZTIKAI SZÖVEGALKOTÁS
A szövegalkotás módszerei, források felkutatása, önálló
szövegalkotás és kritika
Ma egy bulvárlapba, illetve egy politikai lapba illő cikket fogunk írni, illetve előkészíteni a cikket, minden fontos lépésre ügyelve.

I/1. Keressünk egy-egy témát a cikkeinkhez!
Találd ki, hogy milyen aktuális eseményről írnál egy politikai, illetve egy bulvárlapba! Emlékezz a múlt órán tanultakra, tartsd szem előtt, hogy ezek az újságok
kiknek készülnek, mi érdekelheti a közönségüket!
Írd le röviden, hogy miről szólna a cikk, majd indokold meg, hogy képzeletbeli
főszerkesztőd miért döntsön úgy, hogy megvegye tőled az írást!

Színpompás címlap – a „csomagolás“ a fontos
A címlapok illusztrációk. Milyen különbségekre hívnád fel a figyelmet?
5. A bulvár- és a publicisztikai szövegalkotás

67

Bulvártéma-javaslat:
A téma legyen mindenképpen szenzáció – ha ezt felismerte a tanuló, akkor ezen belül
csak a közérthetőségre kell ügyelnie.
Indokold meg, hogy képzeletbeli főszerkesztőd miért döntsön úgy, hogy megvegye tőled az írást!

Közérdekű témák, mélyebb elemzések

Politikai témajavaslat:
Bármely „komoly“, a politika vagy a közélet vonzáskörébe eső téma szóba jöhet, ám lehetőség szerint kerülni kell a szenzációhajhász, botrányokról szóló ötleteket – inkább a
komoly mérlegelést igénylő témákról való értekezéseket kell díjazni.

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 8. ÉVFOLYAM

68

Indokold meg ezúttal is, hogy képzeletbeli főszerkesztőd miért döntsön úgy, hogy
megvegye tőled az írást! Sorolj fel legalább négy okot!
1.
2.
3.
4.

I/2.
Sorolj fel minél több ilyen hírforrást (szervezetek, személyek, kiadványok, stb.),
ügyelve arra, hogy ezek olyanok legyenek, melyeket az olvasók hitelesnek ítélnek
meg!

Források a bulvárcikkhez:
Egyetlen forrásra hivatkozás, meg nem nevezett források, más bulvár lap hírének átvétele, szóbeszéd nyomán keletkező hírek, cikkek, stb.
1. Forrás:
2. Forrás:
3. Forrás:
4. Forrás:
5. Forrás:

Források a politikai cikkhez:
Itt rendkívül fontos annak a nyomatékosítása, hogy a forrásoknak egymástól független,
egyenként is szavahihető, komoly, hiteles orgánumoknak kell lenniük. Hírügynökségek,
politikai lapok archívumai, statisztikai adatok, szakértői vélemények, történelmi források jöhetnek szóba.
1. Forrás:
2. Forrás:
3. Forrás:
4. Forrás:
5. Forrás:
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I/3.
Egy újságcikket természetesen nem csupán a témája tesz vonzóvá az olvasók számára. Ügyelned kell arra is, hogy a cikkeid stílusukban is illeszkedjenek a közönség elvárásaihoz és az újság többi írásához.
A szóhasználat az egyik legfontosabb eszköz ennek eléréséhez.
Írj össze olyan szavakat, melyek mindenképp előfordulnak majd a cikkedben. Írd
le melléjük szinonimáikat, melyek a másik típusú újságba illenének jobban.

A sztárcsináló sajtó
Bulvár

Politikai

Zsaru

Rendőr

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.
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A stílusértékek meghatározásakor ne a szinonimák pontosságát nézzük, ezt érdemes teljesen szabadon kezelni, hanem figyeljünk a stílus pontosságára, a szóhasználat sokrétűségére!

II/1.
Írd meg cikkeidet legfeljebb 300 szó terjedelemben!

II/2.
Ha végeztetek, olvassátok fel a cikkeket, és vitassátok meg, hogy mennyiben felelnének meg egy bulvár-, illetve egy politikai lap közönségének, az ő elvárásaiknak.

Bulvárcikk:
Ügyeljünk rá, hogy a cikkek konzekvensen kövessék az előzőleg megbeszélteket, leírtakat!

Politikai cikk:
Ügyeljünk rá, hogy a cikkek konzekvensen kövessék az előzőleg megbeszélteket, leírtakat!



A modulban saját képeket használtunk.
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6. KÉPOLVASÁS, KÉPALKOTÁS
VIZUÁLIS ÉRTELMEZŐ ÉS JELENTÉSTULAJDONÍTÓ
RÉSZKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA A modul a vizuális információk értelmezéséhez, képek megal-

kotásához nyújt segítséget. Korunkban a verbális kommunikáció gyakran háttérbe szorul, és helyére a képi-mozgóképi kommunikáció nyomul. Ennek a formának megvannak a sajátos
értelmezési konvenciói, melyeket a mostani modul gyakorlati
anyaga is segít elsajátítani, bevésni.
A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés is célja a
modulnak.
A képi szövegkohézió formai és tartalmi elemeinek felismerése,
majd a képalkotás során ezek felhasználása is a képességfejlesztés céljai közé tartozik a modulban.
A képalkotásnak e mozzanatát kompozíciónak nevezzük, de
lényegében szövegértési és szövegalkotási szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak írott és képi szövegek értelmezésére.

AJÁNLOTT ÓRASZÁM 2 óra, 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY, 13–14 éves kor, 8. évfolyam
NYELVI SZINT
MODULKAPCSOLÓDÁSI Tantervi:
PONTOK Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra,

hon- és népismeret.
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika, 8. évfolyam

Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése, cím és
szövegstruktúra kapcsolatának magabiztos ismerete
Vizuális szövegritmus, vizuális szövegkohézió
Programcsomagon belül:
• Szövegstruktúra felismerése, alkotása
• Alapvető médiaszöveg-típusok
• Képolvasás, képalkotás
• Fotózás
• Mozgókép-alkotás
• Műértés I.
• Műértés II.
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MODULKAPCSOLÓDÁSI Programcsomagok között:
PONTOK Az irodalmi önképző modulok állnak a legközelebb média szö-

vegalkotás-szövegértés moduljaihoz, módszertanában – a szakköri kereteket használja az irodalmi önképző és a médiaismertet
egyaránt –, a haladás ütemében és a motivációs lehetőségekben
is ezért sok a közös vonás.

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kompetenciaterületi:
FÓKUSZAI A vizuális szöveg megértése, a rendszerezőképesség fejlesztése,

a vizuális szövegkohézió tartalmi és formai elemeinek felismerése és alkalmazása egyaránt kompetenciaterületi fókuszok a
modul képességfejlesztő szándékában.
De megjelenik a vizuális kontextus keresése, a szakszókincs
használata, a szókincsbővítés szándéka, a képi szövegértés nyomán az új tudás integrációja, információkeresés
Információgyűjtés- és szerkesztés, célcsoport igényeinek felmérése, a befogadó szövegértési kompetenciáinak meghatározása. Az információs társadalom képi- mozgóképi hírdömpingjében az információk közös majd egyéni megszűrése (lényeges
és lényegtelen információk elkülönítése).
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és
személyi feltételeinek megteremtése valamint megőrzése; a közösségi tolerancia igényének elmélyítése. A forgatókönyv témakörével a 7. és a 9. évfolyamon is foglalkozunk egy-egy modulban.
NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
részt vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák, képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a
kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott
jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modern „képkorszak” idejét éljük, és bizonyára számos diákunk idejének jóval nagyobb
hányadát tölti képek és mozgóképi tartalmak „befogadásával, mint mi magunk. Ezért különösen fontos, hogy abban az életkorban foglakozzunk a képi-mozgóképi formával és tartalommal, amikor diákjaink befogadási szokásai még nem csontosodtak meg. A média, mint friss
tevékenység, tantárgy még nem ágyazódott be mélyen a magyar közoktatás rendszerébe.
Mindez önmagában nem jelenthet módszertani hátrányt – ellenkezőleg: mint friss tevékenység, nagyon fontos az azonnali motiváció, a rendszeres visszajelzés a tanulók tevékenységéről, a sikerek egyidejű megerősítése bennük.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont,
csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt
érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és a projektfeladatok
esetében.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz
és a csoporthoz igazított alkalmazása indokolt lehet. Ennek az órának tudásközvetítő célja
természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.
A cél a kreatív – közösen ellenőrzött – munkamódszer elsajátítása és alkalmazása, melynek
során a tanári beavatkozás bármely fázisban lehetséges.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

TANULÁSSZERVEZÉS

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

A feladatok megoldására szánt
idő szerint diffe������
renciáljunk.

Egyéni munka vagy
csoportmunka

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. Látvány és jelentés
 Csoportok

megszervezése
– amennyiben
a csoportmunka mellett döntöttünk.
A
 feladatok
többféleképpen megoldhatóak: képek
történetének
leírásával is
kezdhetjük, és
a látvány leírása nyomán is
megnézhetjük
a képeket.
A
 lényeg a verbális és a képi
jelentés összevetése.
 Közös

értékelés – ennél
a feladatnál a
sematikus válaszok aránya
a szokottnál
is magasabb
lehet; a kreatív történetek
megbeszélésénél az újszerű
elemek kiemelése

 Képi

információkeresés
 Rendszerező
képesség fejlesztése
 Képi

információk szóbeli megjelenítése
 Nonverbális

kommuniká
ciós jelek értelmezése
 Önálló

érvelés
 Háttértudás

mozgósítása
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tás, szemléltetés,
vita
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. A képek típusai – Jelentésből üzenet
 Párok

vagy
csoportok
megszervezése
A
 képi kifejezési formák
típusainak
meghatározása
– segédanyagként a napi
sajtótermékek
is felhasználhatók.
 Elsődleges

és
másodlagos
jelentéstartalmak fogalmi
meghatározása
– irodalmi
vagy köznyelvi
példákat is
alkalmazhatunk.
 Megbeszélés,

vita tanári moderálása
 Közös

értékelés

 Képi

információke
resés
 Képi

információk szóbeli megjelenítése
 Nonverbális

kommunikációs jelek értelmezése
 Önálló

érvelés
 Háttértudás

mozgósítása
A
 lényeg kiemelése

6. Képolvasás, képalkotás

Szempontok szerint dolgozzanak
a tanulók, differenciálhatunk
a feladat elvégzésére szánt idő
alapján

Egyéni,
páros és
csoport
munka
egyaránt
lehetséges

Magyarázat, Feladatlap,
megbeszéII/1. és III/1.
lés, bemuta- feladatok
tás, szemléltetés,
vita
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. LÁTVÁNY ÉS JELENTÉS

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A modul célja a képek vizuális jelentésének I/1. Látvány és jelentés
verbális megfogalmazása.
A képi jelentés, a vizuális információ befoga- A tanulók képek segítségével történetet hozdásának, értelmezésének szubjektivitása közös nak létre.
megbeszélés és vita tárgya legyen.
 Rakják

úgy sorba a képeket, hogy összefüggő
Tanári kérdés:
történetet adjanak ki!
 Mit

látsz a képeken?
 Írjanak

képaláírásokat az egyes fotókhoz,
 Mindenkinek

ugyanarról szólnak-e a képek? majd foglalják össze a történetet egy mondat Ha
 leírod, miről szól a kép, akkor a leírt vál- ban!
tozat vagy a kép idézi-e fel inkább számodra  A
 téma és a tartalom összefüggésének közös
a kép jelentését.
megbeszélése a cím kapcsán
A feladatot elvégezhetjük egy ismeretlen kép
szöveges bemutatásával is, tehát a sorrendet Sorszám:
felcserélhetjük.
Képaláírás:
 történet röviden:
Cél a tanulók figyelmének felhívása a látvány  A
és a kép értelmezésének összefüggéseire.
Az első történetnél az a fontos, hogy a dramaturgiailag lényeges elemeket ismerje fel és I/2. Készíts egy másik történetet ugyanezekből
használja fel a tanuló, és a képekből logikusan a képekből! Ha ez túl nehéznek tűnik, akkor
következő (festés, pozitív végeredmény, eset- „készíts“ egy vagy két plusz képkockát az eddileg beépített bonyodalmak) sztori (cselekmény) giekhez (elég, ha vázlatosan lerajzolod őket).
jöjjön létre.
Itt inkább a kreativitás kerül előtérbe: találjon
egy-egy olyan bizonytalan pontot, fogódzót,
melyek egy új történet alapját képezhetik. A Plusz képkockák:

gondolsz, miért lehetséges (majdnem)
kreatív megoldásokat emeljük ki, és értékel-  Mit
ugyanazokból
a képekből egy másik sztorit
jük.
is
összerakni?
Mennyire kétértelműek a kéA plusz képkockáknál arra ügyeljünk, hogy
pek?
Miért?
a többi kép közé természetesen illeszkedjenek.
Itt közösen kell megbeszélnünk, hogy a
kiragadott képek többértelműek: sok mindent
„beléjük lehet magyarázni“.

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 8. ÉVFOLYAM

78

2. A KÉPEK TÍPUSAI – JELENTÉSBŐL ÜZENET

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A képolvasás-képalkotás modul során a vizuális információk műfaji kategóriába sorolása a
fotók műfaji eltérései az értelmezésben komoly
segítséget jelentenek diák és tanár számára
egyaránt.

A tanulók a privát szféra képeit a publikált,
nyilvános képekkel vetik össze. Dolgozhatnak
egyénileg, párban, de végezhetnek kiscsoportos munkát is.
A plakát műfaji jellegzetességeinek megbeszélése

Tanári kérdés:
 Melyek

a két fotó legfontosabb különbségei?
 Milyen

tényezők (körülmények) befolyásolhatják azt, hogy végül mit látunk a képen?
 Nézzük

át néhány napilap képanyagát! Milyen csoportokra oszthatóak a képek? (politikai, bulvár, sport, művészi, reklám) Milyen
különbségeket vesztek észre a képek beállításában, fény- és színvilágában?
 Beiktatási

fotó: Mindenki legyen jól látható,
legyen hagyományos a kompozíció, alkalmazkodjon a megszokott képi konvenciókhoz.
 Születésnapon

készült kép: A pillanat hangulata a lényeg, a szabályok (itt a világítás)
áthághatók, a kép lehet intimebb, hiszen nem
a nyilvánosságnak készül.
 Az
 első képnél a paragrafusjel és a kapaszkodó összetett jelképpé válik, a kék háttér, a
tiszta színvilág szerepe jelentős.
A
 második plakát kaotikus formát választ,
groteszk elemek és képzettársítások keverednek: elefánt, mécses, napszemüveg, vörös csillag. A betűtípusok megválasztása sem
szokványos.

6. Képolvasás, képalkotás

II/1. Vesd össze az alábbi családi, illetve hírlapfotókat!
 Milyen

alapvető különbségeket látsz a két típushoz tartozó képek közt?
 Melyek

a lényeges dolgok egy születésnapi bulin készült képnél, és mit tartson szem
előtt az a fotós, aki a köztársasági elnök beiktatásán készít képeket?
Lényeges elemek, szempontok:
III/1. Jelentésből üzenet
 Két

plakátot látsz. Az első egy közérdekű információt tartalmaz, a második egy alternatív zenét játszó magyar együttes koncertplakátja.
Mire hívják fel a figyelmet a plakátok?
Milyen jelképeket használnak fel?
Milyen képi jellemzőket tudnál megnevezni?
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
6. MODUL
KÉPOLVASÁS, KÉPALKOTÁS
Vizuális értelmező és jelentéstulajdonító részképesség
fejlesztése
I/1. Látvány és jelentés
Rakd úgy sorba a következő képeket, hogy összefüggő történetet adjanak ki!
Írj képaláírásokat az egyes fotókhoz, majd foglald össze a történetet egy mondatban!
1.

Sorszám:
Képaláírás:
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2.

Sorszám:
Képaláírás:
3.

Sorszám:
Képaláírás:
6. Képolvasás, képalkotás
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4.

Sorszám:
Képaláírás:
5.

Sorszám:
Képaláírás:
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6.

Sorszám:
Képaláírás:

A történet röviden:
Az első történetnél az a fontos, hogy a dramaturgiailag lényeges elemeket ismerje fel és
használja fel a tanuló, és a képekből logikusan következő (festés, pozitív végeredmény,
esetleg beépített bonyodalmak) sztori jöjjön létre.

I/2.
Készíts egy másik történetet ugyanezen képek felhasználásával! Ha ez túl nehéznek tűnik, akkor „készíts“ egy vagy két plusz képkockát az eddigiekhez (elég, ha
vázlatosan lerajzolod őket)!
Itt inkább a kreativitás kerül előtérbe: találjon egy-egy olyan bizonytalan pontot, fogódzót, melyek egy új történet alapját képezhetik. A kreatív megoldásokat érdemes díjazni.

6. Képolvasás, képalkotás
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Plusz képkockák:
A plusz képkockáknál arra ügyeljünk, hogy
a többi kép közé természetesen illeszkedjenek.
Mit gondolsz, miért lehetséges (majdnem) ugyanazokból a képekből egy másik
sztorit is összerakni? Mennyire kétértelműek a képek? Miért?
Itt rá kell jönniük, hogy a kiragadott képek kétértelműek: sok mindent „beléjük lehet
magyarázni“.

II/1. A képek típusai
Vesd össze az alábbi családi, illetve hírlapfotókat!
Milyen alapvető különbségeket látsz a két típushoz tartozó képek közt?
Melyek a lényeges dolgok egy születésnapi bulin készült képnél, és mit tartson
szem előtt az a fotós, aki a köztársasági elnök beiktatásán készít képeket?

								

(fotó: nol.hu)

Lényeges elemek, szempontok:
Mindenki legyen jól látható, legyen hagyományos a kompozíció, alkalmazkodjon a megszokott formátumokhoz.
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Lényeges elemek, szempontok:
A pillanat hangulata a lényeg, a szabályok (itt a világítás) áthághatók, a kép lehet intimebb, hiszen nem a nyilvánosságnak készül.

III/1. Jelentésből üzenet
Két plakátot látsz. Az első egy közérdekű információt tartalmaz, a második egy
alternatív zenét játszó magyar együttes koncertplakátja.
• Mire hívják fel a figyelmet a plakátok?
• Milyen jelképeket használnak fel?
• Milyen egyéb képi jellemzőket tudnál megnevezni?
1.

2.

Az első képnél a paragrafusjel és a kapaszkodó összetett jelképpé válik, a kék
háttér, a tiszta színvilág szerepe jelentős.
A második plakát kaotikus formát választ, groteszk elemek és képzettársítások keverednek: elefánt, mécses, napszemüveg, vörös csillag. A betűtípusok megválasztása sem szokványos.

6. Képolvasás, képalkotás
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A felhasznált képek többsége saját készítésű.
Kivéve:
II/1. feladat első képe – www.nol.hu
III/1. feladat első képe – www.magyarorszag.hu
III/1. feladat második képe – www.idg.hu
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7. FOTÓZÁS
VIZUÁLIS INFORMÁCIÓHORDOZÓK
FELISMERÉSE, KÉSZÍTÉSE

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA A modul célja annak a képességnek a tudatosítása�������������
�������������������������
, melynek se-

gítségével a diákok felismerik a látottakban az információt, és
dekódolják azt.

Ez a 21. században még fontosabb képesség lesz, mint valaha,
hiszen a hozzánk eljutó impulzusok javarészt a szemünkön keresztül érkeznek agyunkhoz, a többi „médium” (pl. rádió, élőszó) lassan háttérbe szorul. Így a diákok számára nélkülözhetetlen, hogy ezeket az üzeneteket helyesen, a lényeget felismerve
értelmezzék.
Az órán látottakat verbalizálják, vagyis tudatosul bennük, hogy
a képi információk hogyan alakíthatók����������������������
���������������������������������
szöveges információkká. A mellékelt példák segítségével megtanulják elkülöníteni
egymástól a releváns és az irreleváns információkat – vagyis,
hogy a szövegnek mit kell, mit lehet, és mit kár visszaadnia a
látottakból.
Ezek után az eljárást megfordítva, megadott kritériumok alapján
kell képeket készíteniük, vagyis a kódolás folyamatának megis������
merésével még kompetensebbé válhatnak a dekódolás terén.
AJÁNLOTT ÓRASZÁM 2 óra, 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY, 13–14 éves kor, 8. évfolyam
NYELVI SZINT
MODULKAPCSOLÓDÁSI Tantervi:
PONTOK Énkép, önismeret�������������������������������������������
����������������������������������������������������
, európai azonosságtudat – egyetemes kultú-

ra, hon- és népismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika, 8. évfolyam

Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése, a vizuális
és verbális információk dekódolásának, és a kódolás metódusainak elsajátítása
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MODULKAPCSOLÓDÁSI Programcsomagon belül:
PONTOK • Képolvasás, képalkotás

• Mozgóképalkotás
• Forgatókönyv I.
• Forgatókönyv II.
• Mozgóképolvasás
• Műértés I.
• Műértés II.

Programcsomagok között:
Az irodalmi önképző modulok állnak a legközelebb média szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz.
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kompetenciaterületi:
FÓKUSZAI Vizuális információgyűjtés és -szerkesztés, információkeresés,

a vizuális információközvetítő elemek felismerése. A szelektív
vizuális szövegértési képesség fejlesztése
Képi információk szóbeli megjelenítése, lényegkiemelés a képaláírások megfogalmazásakor
A vizuális kreativitás kihasználása a képalkotó feladatoknál
NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
a különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
részt vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák,
képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése.
A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magában
foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését,
beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül
felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.”
(Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika

7. Fotózás
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A diákok ebben az életkorban már szinte bizonyosan rendelkeznek a modul szempontrendszere szerint fontosnak ítélt kompetenciákkal – de ennek nagy valószínűséggel még nincsenek tudatában. A legfontosabb kihívás az lesz, hogy tudatosítsuk bennük: a képi információk dekódolása alapvető készség, mely manapság már a legfiatalabbakban is kialakul. Ahhoz,
hogy ezt a készségünket azonban tudatosan, a manipulatív szándékokat kiszűrve használjuk,
erőfeszítésekre van szükségünk.
Legyünk türelmesek a diákokkal, hiszen a legnagyobb gátat a saját kompetenciájukba vetett bizalom hiánya fogja okozni. Bátorítsuk őket, és a nyilvános értékelésben a dicséretre
helyezzük a hangsúlyt.
Kezdetben célszerű heterogén csoportokat, párokat felállítani, és érdemes minden csoportba egy-egy jobb képességű, határozottabb diák beosztása, aki megmutathatja társainak, hogy
a feladat csak szokatlan, de cseppet sem nehéz.
A képalkotási feladatoknál ügyeljünk arra, hogy ne vegyük el a diákok örömét, ami a fényképezőgép használatából egyenesen következik, de jelenlétünkkel, hozzászólásainkkal jelezzük, hogy a feladat pontos végrehajtása az elsődleges cél.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

TANULÁSSZERVEZÉS

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. Képek értelmezése, információhordozók felismerése
 Releváns

információk
felismerése,
elkülönítése
 Vélemény

ütköztetése
mások �������
véleményével
 Képi

információk ����������
verbalizálása������������
, képaláírá����������
sok készítése
 Képek

il���
lusztratív
jellegének
felismerése,
az újságban
való elhelyezés
szempontrendszerének�������
felismerése
 Verbalitás

és vizualitás
átjárhatóságának
megismerése

7. Fotózás

 Az
 információfelismerés és
-rendszerezés
képessége
 Önálló

érvelés
A
 képi és a
szöveges információk összekötése
 Énkép

fejlesztése
 Meglévő

képességek tudatosítása

A feladatok
megoldására
szánt idő szerint
differenciáljunk.
Hozzunk létre
olyan kisebb,
heterogén tanulócsoportokat,
melyekben az
addig kiemelkedő képességeket
mutató tanulókat
elszórva helyezzük el, és a feladat megoldása
közben figyeljük
a csoportok belső
dinamikájának
alakulását.

Egyéni
munka,
páros munka, csoportmunka
egyaránt
alkalmazható

Előadás,
Feladatlap,
magyarázat, I/1–3. felmegbeszélés adat
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. Képek készítése, információk vizuális kódolása
 Az
 óra/modul
elején ������
megtanultak��������
, felismertek újbóli
tudatosítása
 Készítendő

képek megtervezése
 Fotók

készítése
a megadott
szempontok
alapján
 Fotók

értékelése a tanárral
– közös megbeszélés
 Fotók

értékelése a csoporton
belül – ugyancsak közös
megbeszélés
 Fotók

archiválása

 Vizuális

kreativitás
 Vizualitás
verbalitás
kapcsolatának
kezelése
 Komponálás,

képalkotás����
képessége
 Vita,

önálló
érvelés

A feladatok meg- Páros munoldására szánt
ka, csoportidő szerint diffe- munka
renciáljunk.
Hozzunk létre
olyan alkotópárokat, melyekben
az addig kiemelkedő képességeket mutató
tanulókat párban
helyezzük el, és a
feladat ��������
megoldása���������������
közben figyeljük a csoportok
belső �������
dinamikájának�������
alakulását (az erős,
tudatos ������
személyiségek��������
kompro�������
misszumkészsége�����������
elengedhetetlen feltétele a
sikeres munkának).
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Előadás,
magyarázat,
megbeszélés,
vita

Feladatlap,
II/1–2.
feladat,
digitális
fényképezőgép, vagy
beépített
kamerával
rendelkezõ
mobiltelefon (páronként egy)
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. KÉPEK ÉRTELMEZÉSE, INFORMÁCIÓHORDOZÓK FELISMERÉSE

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Az óra első felében a célunk, hogy tudatosítsuk
a diákokban: mindannyian, minden pillanatban fogadunk be és dekódolunk vizuális �����
ingereket.
Ezeknek a képességeknek a tudatosítása
azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy ne legyünk könnyen becsaphatóak, illetve magunk
is létrehozzunk ilyen információkat.

A tanulók a feladatlap I/1–3. �����������������
feladataival�����
dolgoznak.

Az első feladat célja e képesség tudatosítása.
Amennyiben lehetséges, itt alkossunk hetero�������
gén���������������������������������������
csoportokat, ha a munka hatékonyan halad, akkor ezután ��������������������������
áttérhetünk���������������
az egyéni munkára.
Tanári kérdések:
 Mi
 a fontos az adott képen? Mit mond neked?
 Mi
 az, amit le lehetne róla hagyni?
 Mi
 az, aminek����������������������������
����������������������������������
mindenképpen rajta kell maradnia?
 Sok

információt����������������������������
���������������������������������������
közöl a kép vagy inkább kevesebbet?
 Hova,

melyik������������������������������
������������������������������������
rovatba kerülhetne ez egy újságban? Miért?
 Mely

rovatokban, újságokban jellemzőbb a
sok kép?
 Mit

írnál a kép alá, ha te lennél a szerkesztő?

7. Fotózás

A
 tanulók megbeszélik a partnerükkel, hogy
számukra mit mond az adott kép, mit tartanak rajta fontosnak!
 Fontos,

hogy a látottakhoz ragaszkodjanak,
ne azokhoz az asszociációkhoz, melyek egyegy képnél jelentkezhetnek.
 Végiggondolják,

hogy milyen környezetben
tudnák elképzelni az adott fotót. Ha akarnak,
vegyenek elő a táskájukból egy magazint
vagy napilapot, és nézzék meg, hogy hova
illene illusztrációként! (Előzetes megbeszélés
szükséges.)
 Megpróbálják

verbalizálni a látottakat, minél
pontosabban visszaadni szövegesen a képi
információkat.
Amennyiben szükségét érezzük, ütköztessük
az egyes diákok, illetve csoportok véleményét,
segítsünk nekik a szubjektív és az objektív információk szétválasztásában, felismerésében.
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2. KÉPEK KÉSZÍTÉSE, INFORMÁCIÓK VIZUÁLIS KÓDOLÁSA

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Az órának/modulnak ebben a részében arra
kell apellálnunk, hogy a korábbiakban mindenkiben tudatosult a vizuális dekódolás
képessége. Ezt követően arra ösztönözzük a
diákokat, hogy lássanak neki a kódolás sokkal
több kihívást biztosító feladatának.

A tanulók a feladatlap II/1–2. feladatain�����
���������������
dolgoznak – megtervezik, elkészítik, majd értékelik digitális fényképeiket, melyek a foglalkozás
első felében megismert szempontrendszerben
(információhordozás) értelmezendőek.

A
 képek elkészítésénél először a pár egyik
A diákokat célszerű (az eszközigény miatt, és tagja tölti be a fotós szerepét, a másik a moa modell-fotós szerepek miatt is) párokba be- dellét vállalja, majd fordítva. Mindkettejükosztani.
nek el kell készítenie hat-hat képet, a megBeszéljük meg a tanulókkal közösen, hogy a adott szempontok szerint.
pár mindkét tagjának el kell végeznie ugyan-  Ellenőrzik

a kritériumokat egymás képein
azt a munkát – így célszerű azonos képességű munka közben.
diákokból kialakítani a kétfős csoportokat.
 Ezután

először a tanárral hármasban, majd
a teljes csoport előtt védik meg saját fotóikat,
Tanári kérdések:
illetve ezt követően véleményezik másokét.
 Mire

jutottunk, mikor hordoz egy kép információt? Mi minősül képi információnak?
 Hogyan

készítenétek el egy informatív, illetve
egy hangulatközpontú��������������������
képet? Milyen szögből, milyen fényviszonyok között?
 Mitől

lesz egy képnek sajátos hangulata?
Miután elkészültek a fotók, értékeljük különkülön a párok teljesítményét személyesen, majd
miután mindenkivel megbeszéltük a megbeszélnivalókat, alakítsunk ki csoportvitát. Ennek célja, hogy kiderüljön: mennyire felelnek
meg az elkészült képek az alkotói szándéknak,
mi hordoz rajtuk információt, stb.
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
7. MODUL
FOTÓZÁS
Vizuális információhordozók felismerése, készítése
I/1.
Írd le egy-egy mondatban, hogy az alábbi képek miről, kiről szólnak!
Mit tartasz lényegesnek rajtuk, és mit nem?
1.

A kép egy portré: a rajta szereplő ember a fontos.

7. Fotózás
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2.

A kép tájkép, mindenféle hangulati töltet nélkül. Annyit jelent: Sydney. Mit jelent egy
város hangulata?
Jellemezd néhány mondatban azt a települést, ahol élsz?
3.

Ez a kép egy épületet ábrázol, de nincs konkrét vonatkozása: egyetlen, pillanatnyi hangulatot ad inkább vissza.
SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 8. ÉVFOLYAM
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4.

A kép egyszerre szól a képen látható emberről és a szituációról, amelyben éppen látható.
Szociofotónak is megfelel, hiszen a szereplő társadalmi helyzetéről is árulkodik.

7. Fotózás
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5.

Ez a kép is egyszerre szól szereplőjéről, és egyszerre árulkodik a szituációról. Szociofotó,
hiszen a szereplő társadalmi helyzetét is ábrázolja.
6.

A fenti kép készülhetett ugyan egy híres zenekar híres frontemberéről, de tényszerű információt nem hordoz, hiába szerepel rajta ember. Hangulatfotó. Vajon milyen hangulatot tükröz?
Milyen címet adnál a képnek?
SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 8. ÉVFOLYAM
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I/2.
Képzeld el, hogy egy újság vagy magazin főszerkesztője vagy! A fenti képeket
milyen rovatokban, milyen cikkekhez tudnád elképzelni? Minden képhez írj legalább két példát!
Kép száma

Rovat

1.

Családi fotók
Belpolitika
Bulvár

2.

Külpolitika
Sydney bemutatása
Turisztika

3.

Építészet
Városlakókról szóló cikkek
Városrészek bemutatása

4.

Nők jogai
Külpolitika
Belpolitika

5.

Oktatásügy
Gyerekjogok

6.

Könnyűzene
Party-élet
Kábítószerek
Hangrendeletek

7. Fotózás
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I/3.
Írj egy-egy mondatos képaláírást a képekhez! Beszéld meg társaiddal, hogy melyek azok a képek, ahol szabadabban működhetett a fantáziád, és melyek határolták be jobban a képzeleted!
Kép száma Képaláírás
1.

Arra ügyeljünk, hogy az elkészült képaláírásoknak feleljenek meg
a képek. Vegyék észre a diákok, hogy egy személyes portré lényegesebben szűkebb értelmezési lehetőségeket hagy, mint egy statikus városlátkép.

2.

3.

4.

5.

6.

II/1.
Fogd a kezedbe a digitális fényképezőgépet, és készíts képeket!
A fotók között legyen portré, egészalakos fotó és helyszínfotó!
Mindegyikből két-két változatot készíts: egyet, ami inkább a lefotózott hangulatát,
pillanatnyi életérzését adja vissza, egyet, ami tárgyilagosan ábrázolja azt.
Mi a különbség az elkészített képek, kompozíciók között?

II/2.
Értékeljétek egymás képeit! Ne áruljátok el egymásnak, hogy a képeitek közül
melyik milyen célból született – ezt találják ki a többiek.
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Írjátok le az értékelést néhány mondatban!
Az értékelések leírása szubjektív. Ügyeljünk az indoklásokra, értékeljük azok következetességét.



Képek:
www.sxc.hu

7. Fotózás
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8. MOZGÓKÉPALKOTÁS
MOZGÓKÉPI SZÖVEGALKOTÁS – TÉMATARTÁS

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA A modul a kreatív vizuális szövegalkotás alapjaiba vezeti be a

tanulókat.
A vizuális információk értelmezéséhez is segítséget nyújt.
Más modulokhoz hasonlóan az ízlés, a szubjektív értékelés fogalmait taglalja.
Korunkban a verbális kommunikáció gyakran háttérbe szorul, és helyére a képi-mozgóképi kommunikáció nyomul. Ennek
a formának megvannak a sajátos értelmezési konvenciói, melyeket a mostani modul gyakorlati anyaga is segít elsajátítani.
Célunk a modulban a vizuális és a verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés is.
A modul legfontosabb része a személyes világlátáson, az ízlésen kívül a mozgóképi témák egyszerű, ám mégis igényes megragadására, alkalmazására iránya.
A „vizuális szövegkritika”, a kritikai befogadói attitűd kialakítása a távlati célunk.
A média műfaji jegyeinek ismeretére támaszkodik a modul.
Fontos célunk a vitakultúra fejlesztése, mely saját művek elkészítése után különösen érzékeny pontja a társas létnek, pontosabban: miként viseljük el társaink kritikáját a munkánkról.
Vagyis célunk, hogy a diákok a saját munkáikat is képesek legyenek objektív szempontok szerint vizsgálni.

AJÁNLOTT ÓRASZÁM 2 óra, 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY, 13–14 éves kor, 8. évfolyam
NYELVI SZINT
MODULKAPCSOLÓDÁSI Tantervi:
PONTOK Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra,

hon- és népismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika, 8. évfolyam

Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Információközvetítők felismerése – vizuális és verbális egyaránt
–, cím és szövegstruktúra kapcsolatának magabiztos ismerete
– ezen ismeretek kreatív használata mozgóképi információk létrehozására
Vizuális szövegritmus, vizuális szövegkohézió

8. Mozgóképalkotás
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MODULKAPCSOLÓDÁSI Programcsomagon belül:
PONTOK • Fogalomtár

• Szövegstruktúra felismerése, alkotása
• Alapvető médiaszöveg-típusok
• Képolvasás, képalkotás
• Forgatókönyv I.
• Forgatókönyv II.
• Műértés I.
• Műértés II.
• Összefoglalás – film és média korunk kommunikációjában
Programcsomagok között:
Az irodalmi önképző modulok állnak a legközelebb a média
szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz. Mindkettő szakköri
keretei miatt oldottabb légkört, a közös munka szabadabb tervezését teszi lehetővé.

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kompetenciaterületi:
FÓKUSZAI A vizuális szöveg megértése, a rendszerező képesség fejlesztése,

a vizuális szövegkohézió tartalmi és formai elemeinek felismerése és alkalmazása egyaránt kompetenciaterületi fókuszok a
modul képességfejlesztő szándékában.
A vizuális kontextus keresése, a szakszókincs használata, a
szókincsbővítés szándéka
A célcsoport igényeinek felmérése, a befogadó szövegértési
kompetenciáinak meghatározása
A kritika fogadása, szabálytudat – tartalmi-formai szabályokról szólunk – fejlesztése a diákok körében
Az információs társadalom által közvetített híráradatban a lényeges és lényegtelen információk elkülönítése
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és
személyi feltételeinek megteremtése, a közösségi tolerancia igényének elmélyítése
NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
részt vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák,
képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése.
A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magában
foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését,
beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül
felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.”
(Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Abban az életkorban foglakozzunk a képi-mozgóképi formával és tartalommal, amikor diákjaink befogadási szokásai még nem csontosodtak meg.
A média, mint friss tevékenység, tantárgy még nem ágyazódott be mélyen a magyar közoktatás rendszerébe. Mindez önmagában nem jelenthet módszertani hátrányt – ellenkezőleg:
mint friss tevékenység, nagyon fontos az azonnali motiváció, a rendszeres visszajelzés a tanulók tevékenységéről, a sikerek egyidejű megerősítése bennük.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont,
csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz.
Ez a modul alapvetően a vitára – a tanár által moderált vitára – épül, hiszen szubjektív vélemények csapnak majd össze az „ízlés” nehezen meghatározható szempontjai szerint.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt
érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és a projektfeladatok
esetében.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz
és a csoporthoz igazított alkalmazása indokolt lehet. Ennek az órának tudásközvetítő célja
természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – GazsóTibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.
Király Jenő: Mágikus mozi. Korona Kiadó, Budapest, 1998.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. A történettől a filmig – mi, miért és hogyan történik a forgatáson
A
 mozgóképi
szöveg – film
– történetének
és „üzenetének” kapcsolata
A
 lkotói és
befogadói
szándék összefüggései
A
 „tetszés”
és az „érték”
viszonya a
mozgóképes
kultúrában
A
 z alkotói
szándék kifejezésére alkalmas filmes
eszközök
A
 kamera
beállítása és
mozgásai
A
 világítás
A
 vágás a színész munkája
A
 zene, a hang
szerepe a mozgóképi szövegekben
A
 vita menetének közös
megbeszélése
olyan esetekben – és a
mostani ilyen
–, amikor a
szubjektív
véleményeket
kevéssé korlátozzák objektív esztétikai
szempontok

S
 zókincs fejlesztése
A
 szöveg képi
ritmusának
felismertetése
K
 épi információk szóbeli megjelenítése
S
 zövegértés
alapján az új
tudás integrációja
N
 onverbális
kommuniká
ciós jelek értelmezése
Ö
 nálló érvelés
A
 mozgóképi
szöveg öszszefüggései
felismerésének
képessége

A feladatok megoldására szánt
idő szerint differenciáljunk,
hozzunk létre
olyan kisebb tanulócsoportokat,
melyekben az
addig kiemelkedő képességeket
mutató tanulókat
külön csoportban helyezzük
el, és a feladat
megoldása közben figyeljük a
csoportok belső
dinamikájának
alakulását.

Ebben a
modulban
az egyéni
munka dominálhat,
páros munka, csoportmunka
egyaránt
alkalmazható
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Előadás,
magyarázat,
megbeszélés, vita

Feladatlap,
I/1–3.
feladat,
mellékelt
játékfilmek
részletei,
VHS vagy
DVD
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. A filmforgatás eszközei
A
 z alkotói
szándék kifejezésére
alkalmas filmes eszközök
ismerete
A
 különböző
filmes műfajok
kelléktára
M
 i kell feltétlenül egy forgatáshoz?

S
 zókincs fejlesztése
A
 szöveg képi
ritmusának
felismertetése
K
 épi információk szóbeli megjelenítése
S
 zövegértés
alapján az új
tudás integrációja
N
 onverbális
kommuniká
ciós jelek értelmezése
Ö
 nálló érvelés
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A feladatok megoldására szánt
idő szerint differenciáljunk

Egyéni
munka,
páros munka, csoportmunka
egyaránt
alkalmazható

Előadás,
Feladatlap,
magyarázat, II/1–2. felmegbeszéadat
lés, vita
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A TÖRTÉNETTŐL A FILMIG – MI, MIÉRT ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK A FORGATÁSON

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladatok célja a mozgóképi műfajok tartalmi-formai elemeinek felidézésén túl a nézői
szokások és a tanulók személyes nézői szokásainak „szelíd” befolyásolása.
A gyakorlatok nyomán az itt megszerzett tapasztalat és tudás értő és kritikus befogadói
szemléletet alakíthat ki.
Ha a páros munkát választjuk, alakítsuk meg
a párokat!
A
 tanulók készítsék el rövid filmtervüket!
Tanári kérdés:
M
 elyik filmterv a legszellemesebb szerintetek?
M
 elyik tűnik megvalósíthatatlannak?
M
 elyik filmes műfaj fordult elő a legtöbbször,
és vajon miért?
M
 ilyen szempontok alapján választottátok ki
az alkalmazott technikát? (színes vagy fekete-fehér, hasznos hang, csak zene vagy hangalámondás, fikciós film vagy dokumentum,
külső helyszín, belső helyszín)
M
 ilyen tényezők, körülmények döntik el,
hogy milyen technikával forgassunk?
M
 ikor kell egyszerű eszköztárral dolgozni, és
milyen témák érdemelnek jelentős technikai
arzenált?

A tanulók a feladatlap I/1-es feladataival dolgoznak.
E
 lkészítik filmtervük történetének vázlatát,
majd megfogalmazzák a film „célját“.
K
 iknek szólnak ezek a filmek?
A
 diákok próbálják meg filmműfaji keretbe
besorolni saját tervüket.
A
 tanár által moderált vitát folytassunk a legszélsőségesebb, esetleg megvalósíthatatlannak tűnő tervekről.
A
 feladatlapban megfogalmazott érveiket a
vita során szóban kell megvédeniük a diákoknak.
A tanulók vita keretében beszéljék meg, miként
változtatnának filmtervükön a többiek munkája és véleménye alapján.
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1. A TÖRTÉNETTŐL A FILMIG – MI, MIÉRT ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK A FORGATÁSON

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Nézzük meg közösen a feladatoknál jelzett
filmrészleteket!
Külön dolgozzuk fel a két jelenetet!
O
 ldjuk fel azt – a véleményünk szerint ezúttal szükséges – monotóniát, hogy hasonló feladatokkal dolgoznak a két filmrészlet megtekintése után!

A tanulók a feladatlap I/2–3-as feladataival dolgoznak.
Megtekintik a Meseautó című magyar filmből
kiemelt részletet, és válaszolnak a kérdésekre.

Ha csoport összetétele azt igényli, álljunk meg  A
 diákok röviden megfogalmazzák a részlet
az egyes részletek után, és elemenként töltes- cselekményét – természetesen itt nem lehet
sük ki a feladatlap I/2-es és I/3-as részét!
sok eltérés a válaszok között.
É
 rdekes lehet a diákok némely kritikai észreV
 etítsük le a feladatok megoldása vagy meg- vétele a részlettel kapcsolatban, hiszen elsőbeszélése után újra a részleteket!
sorban nem ők jelentik egyik film célközönségét.
Tanári kérdés:
V
 ajon érdekesnek vagy unalmasnak találtákA kérdéseket mindkét filmrészlet megbeszé- e a részletet?
lésére fogalmazzuk meg, de a tanár szabadon  A
 kigyűjtött szerkesztési-technikai elemeket
válassza meg, hogy mely filmnél mely szem- közösen vessük össze!
pontokra tér ki külön!
A
 diákok egészítsék ki a többiek helyes válaszaival is saját megoldásaikat!
F
 ogalmazd meg a részlet rövid cselekményét?
K
 övetkeztethetünk-e a részletből az egész
film cselekményére?
L
 ényeges-e, hol és mikor játszódik a film?
M
 ilyen érdekes rendezői-operatőri megoldásokra figyeltetek fel?
M
 elyik filmrészlet ragadott meg jobban?
Megtekintik a Sodrásban című magyar filmből
K
 iknek szólhatnak ezek a filmek?
kiemelt részletet, és válaszolnak a kérdésekre.
M
 ilyen közönséget céloznak meg a filmek?
M
 elyik részletet tartod „modernebbnek”?
A
 diákok ezúttal is röviden megfogalmazzák
Ismételjünk át néhány fogalmat:
a részlet cselekményét – természetesen itt
sem lehet sok eltérés a válaszok között.
S
 zerzői film
É
 rdekes lehet e film esetében is a diákok néM
 űvészfilm
mely kritikai észrevétele a részlettel kapcsoK
 özönségfilm
latban, hiszen elsősorban nem ők jelentik
K
 ommersz
egyik film célközönségét.
 zúttal már lehetőség nyílik a két részlet cseE
 z a feladattípus alapvetően nem a diákok  E
kreativitását célozza meg, hanem olyan fil- lekmény-elemeinek, képi világának, technimes fogalmakat, módszereket és látásmódot kai megoldásainak összevetésére.
 asonlítsák össze a két filmben szereplő szípróbál bevésni, melyekre más modulokban  H
nészek játékát, azok színészi eszköztárát!
nagy szükségünk lesz még.
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2. A FILMFORGATÁS ESZKÖZEI

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladatok célja a mozgóképi műfajok tartal- A tanulók a feladatlap II/1-es feladataival dolmi-formai elemeinek felidézése, bevésése.
goznak.
A gyakorlatok nyomán az itt megszerzett tapasztalat és tudás értő és kritikus befogadói
szemléletet alakíthat ki.
Ha a páros munkát választjuk, alakítsuk meg
a párokat, csoportmunka esetén a csoportokat!
Ismételjünk át néhány fogalmat:
Mi a feladata:
A
 rendezőnek
A
 z operatőrnek
A
 vágónak
A
 világosítóknak
K
 ik alkotják még a filmes stáb?

A
 diákok visszaidézhetik az I/1-es feladatban
leírt saját filmtervük szükséges eszköztárát.
V
 alóban szükséges-e annyi eszköz?

A
 tanulók idézzék fel gyűjtőmunka keretében,
Tanári kérdés:
kik is alkotják egy filmforgatás stábját, és ott
M
 i lehet a fontossági fontossági sorrend a fel- milyen feladatot látnak el!
sorolt „eszközök” között?
 itassuk meg, hogy milyen képességekkel
M
 ely filmműfajok igénylik valamennyi esz-  V
kell rendelkeznie egy jó rendezőnek, operaközt?
tőrnek, forgatókönyvírónak, producernek!
M
 i a film minimális eszköztára?
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
8. MODUL
MOZGÓKÉPALKOTÁS
Mozgóképi szövegalkotás – tématartás
I/1.
Ebben a modulban egy általad készítendő rövidfilm előkészítését kezdjük meg
közösen. Első lépésben írd ide azt a történetet, melyet a filmmel szeretnél ábrázolni! Ügyelj rá, hogy a leírt szöveg térjen ki minden olyan részletre, melyet
filmeddel vissza szeretnél adni. A történet végén külön fogalmazd meg, hogy a
cselekmény megfilmesítésén kívül mit szeretnél a kisfilmeddel kifejezni!
Milyen technikát szeretnél alkalmazni és miért?
A rövidfilm története:
A rövidfilm önálló alkotás. Receptet írni az értékelésre előre nem áll módunkban. Ügyeljünk arra, hogy a történet képi-logikai koherenciájára hívjuk fel a diákok figyelmét!
A leggyakoribb hibatípus, hogy a tanuló ismertnek vél olyan információkat, mely a filmben önálló képben meg sem jelenik. Vagyis nem a néző szemével látja saját munkáját.
A rövidfilm célja:
A film története és célja két különböző alkotói szándék eredménye. Ebbe a rovatba olyan
választ fogadjunk el, mely „hozzátesz“ valamit a történethez. Elhangozhatna a „mondanivaló“, az „üzenet“ szó is, a lényeg, hogy mi motiválta a tanulót – a történet elmesélésén túl...
Alkalmazott technika:
Színes vagy fekete-fehér, hasznos hang, csak zene vagy hangalámondás, fikciós film vagy
dokumentum, külső helyszín vagy belső?

I/2.
A következőkben az általad írt történetet kell a film szempontjából érthető szempontokra lebontani, vagyis „lefordítani“ a film nyelvére. Ehhez először nézzünk
meg egy részletet a Meseautó című magyar filmből!
Írd le a saját szavaiddal, hogy mi történt a filmrészletben!
8. Mozgóképalkotás
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Meseautó fekete-fehér magyar vígjáték, 99 perc, 1934
rendező: Gaál Béla
forgatókönyvíró: Vitéz Miklós, Vadnai László
operatőr: Heinrich Balasch
zene: Márkus Alfréd
producer: Vitéz Miklósné
szereplő(k): Törzs Jenő (Szűcs János)
		 Perczel Zita (Kovács Vera)
		 Kabos Gyula (Halmos Aladár)
		 Gombaszögi Ella (Kerekes Anna)
		 Gózon Gyula (Kovács papa)
		 Berky Lili (Kovács mama)
		 Tolnay Klári (Sári)
		 Herczeg Jenő (Péterffy)
		 Pethes Sándor (Józsi, a sofőr)

A látott részlet cselekménye:

Írd le, hogy a rendező milyen módon kívánta biztosítani, hogy ez a jelenet a nézőnek is ugyanazt jelentse (színészi játék, világítás, zene stb.)!
Kameramozgás

Világítás

Zene

Vágás

Színészi játék
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I/3.
Gaál István: Sodrásban c. filmjéből fogsz látni egy részletet. A feladat hasonló, mint
az előbb: írd le, hogy mi történik a jelenetben!
Sodrásban
fekete-fehér magyar filmdráma, 90 perc, 1963.
rendező:
forgatókönyvíró:
		
zeneszerző:
operatőr:
szereplő (k):
		
		
		
		
		
		

Gaál István
Gaál István, Gyöngyössy Imre,
Karall Luca
Szőllősy András
Sára Sándor
Csikós Sándor (Laci)
Kozák András (Luja)
Moór Marianna (Böbe)
Drahota Andrea (Vadóc)
Harkányi János (Gabi)
Fogarassy Mária
Kormos Lajos

A jelenet történetének egyszerű, időrendi felsorolása

Írd le, hogy milyen eszközökkel biztosítja a rendező, hogy a jelenet elérje a kívánt
hatást!
Képek ritmusa, vágás, kameramozgás, beállítások, hang, zene, színészi játék, stb.
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II/1.
Gyűjtsd össze, hogy milyen előkészületeket igényel egy film forgatása! Írd a képek alá, hogy mi a jelentőségük a forgatás során!

								

(illusztráció)

Forgatókönyv: a diák írhat arról, mikor szükséges részletesen kidolgozni (játékfilm),
mikor lehet elegendő egy szinopszis is (dokumentumfilm)

Kamera: nem a professzionális kamerától lesz professzionális a film

Helyszín: külső és belső forgatási helyszínek eltérései, világítási viszonyai
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Színész: biztosan mindig szükséges? A színész és a szereplő különbségének megfogalmazását várjuk el!

Világítás: az operatőr munkájának alapjai

Vágás: mi korrigálható a forgatás után még a vágóasztalon?

8. Mozgóképalkotás
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Smink, kellékek: mikor van szükség mindezekre?

II/2. Foglald össze 1-2 mondatban, hogy az alábbi vázlatos stáblistán
kinek mi a feladata?
• Filmproducer – a filmkészítés pénzügyi feltételeit megteremtő szakember, aki
az alkotómunka zavartalan lebonyolításáért is felelős. Munkája jóval a forgatás
előtt megkezdődik.
•F
 ilmrendező – egy film /művészeti/ elkészítését vezeti.
•F
 orgatókönyvíró – a film forgatókönyvét írja meg.
•D
 ramaturg – a forgatókönyv megírásában vesz részt. A film dramaturgiai vonalvezetésére ügyel.
•S
 zínész – olyan ember, aki eljátszik egy szerepet egy művészeti produkcióban
(mozifilmben, televízióban, színházban vagy rádióműsorban).
•O
 peratőr – filmgyártásban azt a személyt, rendszerint művészt, nevezik, aki a
film képi felvételeit készíti, illetve irányítja.
•S
 egédoperatőr – az operatőr segítsége
•K
 ameramann – általában akkor van rá szükség, ha egy filmhez több kamera
szükséges. Az operatőr irányításával végzi a feladatát.
•R
 endezőasszisztens – a rendező első embere. Általában a statiszta jeleneteket ő
„rendezi”.
•G
 yártásvezető – a film pénzügyeiért felel elsősorban. Feladata az előkészítés, a
forgatás és az utómunkálatok megszervezése, szerződéskötések lebonyolítása,
kifizetések ellenőrzése.
•F
 elvételvezető – a gyártásvezető első embere.
•A
 kciórendező – akciófilmeknél veszik igénybe
•K
 aszkadőr – helyettesíti a színészt az életveszélyes vagy a testi épségre veszélyes jelenetekben.
•H
 angmérnök – a forgatás során ő veszi fel a film hangját.
•V
 ágó – a leforgatott nyersanyagot a rendezővel együttműködve összevágja. 35
mm-es film esetében bedigitalizálják az összes felvételt, amit a vágó végignéz. A
film menete alapján egymás után illeszti a felvételeket.
•F
 ővilágosító – az operatőr közvetlen munkatársa. A film fényeiért felel. Ha belső
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terekben forgat a stáb, akkor a lámpáival a forgatás előtt bevilágítja a helyszínt a
rendezővel és az operatőrrel egyeztetve.
•D
 íszlettervező – a film díszleteiért felel. Megtervezi és kiválasztja a kellékeket és
irányítja a berendezőket az elhelyezésüket illetően a díszletben.
• Jelmeztervező – a színészeken viselt jelmezeket és ruhákat válogatja ki
A modulban felhasznált képek forrásai:
www.port.hu
www.hajtervezes.hu
www.wavemage.com
www.realm.hu
www.ellenfeny.hu
www.basel.com
www.movie-college.de
www.euklides.hu
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9. FORGATÓKÖNYV I.
IDŐI, TÉRBELI SORRENDEZÉS – VIZUÁLIS ÉS
VERBÁLIS INFORMÁCIÓK MEGFELELTETÉSE

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA A verbális-szöveges információk képpé, mozgóképi szöveggé

alakításának folyamatában alkot egységet a modul. A vázolt
modul arra készíti fel a tanulót az előző esztendő hasonló típusú feladataira építve, hogy egy műalkotás miként áll össze részekből egésszé, és a részek milyen szerves viszonyban vannak
egymással.
A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Kreatív
projektfeladat keretében a média szövegértés-szövegalkotás
feladatainak gyakorlása csoportmunkában, páros tevékenységben is történhet. A médiaismeret tevékenység fontos gyakorlati
részét képezi, hogy a tanulók valamilyen mozgóképes alkotást
maguk is elkészíthessenek. Ehhez elengedhetetlen, hogy a forgatókönyvek szerepével, struktúrájával is megismerkedhessenek.
Elsődleges cél, hogy a diákokat felkészítsük egy ilyen projekt
majdani elkészítésére, de fontos az is, hogy mindeközben a szövegértés és szövegalkotás kompetenciája mellett a műértés, értő
olvasás, a vizuális- és médiaszövegek értő befogadóivá segítsük
válni őket.
Ehhez a kritikai szemléletű befogadói szemlélet kialakítása a
kívánatos.

AJÁNLOTT ÓRASZÁM 2 óra, 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY, 13–14 éves kor, 8. évfolyam
NYELVI SZINT
MODULKAPCSOLÓDÁSI Tantervi:
PONTOK Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra,

hon- és népismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika, 8. évfolyam

Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése, cím és
szövegstruktúra kapcsolatának magabiztos ismerete és alkalmazása
Vizuális szövegritmus, vizuális szövegkohézió
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Programcsomagon belül:
• Képolvasás, képalkotás
• Mozgóképalkotás
• Forgatókönyv I.
• Forgatókönyv II.
• Mozgóképolvasás
Programcsomagok között:
Vélhetően a legközelebb az irodalmi önképző modulok állnak
a média szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz, módszertanában – a szakköri kereteket használja az irodalmi önképző és a
médiaismeret egyaránt –, a haladás ütemében és a motivációs
lehetőségekben is ezért sok a közös vonás.
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kompetenciaterületi:
FÓKUSZAI Az értő olvasástól a lexikális tudáson át a kommunikációs kész-

ségig számos kompetenciaterületet kívánunk fejleszteni a modul feladatainak megoldása és megbeszélése közben.
Információgyűjtés és -szerkesztés, az olvasói célcsoport igényeinek helyes felmérése, a befogadó szövegértési kompetenciáinak meghatározása. Az információs társadalom hírdömpingjében az információk közös majd egyéni megszűrése (lényeges
és lényegtelen információk elkülönítése).
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és
személyi feltételeinek megteremtése valamint megőrzése; a közösségi tolerancia igényének elmélyítése. Ebben a modulban tágabb értelemben tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének
fejlesztésére. A forgatókönyv témakörével a 7. és a 9. évfolyamon
is foglalkozunk egy-egy modulban.
NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
részt vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák,
képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése.
A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába
foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését,
beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül
felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.”
(Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi kapcsolatok:
Ember és társadalom, művészetek, informatika
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A forgatókönyv irodalom és mozgókép határterületét jelenti.
A modul főként a mozgóképi szövegeket és a médiatartalmakat vizsgálja azok szerkesztési,
„szövegolvasási” szempontjai alapján.
Kép és jelentés, hang-kép és jelentés viszonyát vizsgáljuk. A média, mint friss tevékenység,
tantárgy még nem ágyazódott be mélyen a magyar közoktatás rendszerébe. Mindez önmagában nem jelenthet módszertani hátrányt – ellenkezőleg: mint friss tevékenység, nagyon
fontos az azonnali motiváció, a rendszeres visszajelzés a tanulók tevékenységéről, a sikerek
egyidejű megerősítése bennük.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont,
csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt
érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és a projektfeladatok
esetében.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz
és a csoporthoz igazított alkalmazása indokolt lehet. Ennek az órának tudásközvetítő célja
természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.
A cél a kreatív – közösen ellenőrzött – munkamódszer elsajátítása és alkalmazása, melynek
során a tanári beavatkozás bármely fázisban lehetséges.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.
Gyenes Zsolt – Hartai László – Kozák Zsuzsanna: Mozgókép és médiaismeret feladatgyűjtemény
1–2. Korona Kiadó, Budapest, 2004.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. Jelenet: Esemény – cselekmény – történet
E
 lőkészületek
a forgatókönyv
fogalmi alapjainak bevezetésére
A
 z időrend és
a képi sorrend
megkülönböztetése
K
 épek jelentésének meghatározása
A
 z alkotói
szándék és a
befogadói gyakorlat eltérésének illusztrációja: Ki mit lát a
képen? Kinek
mit jelent a
kép?

R
 endszerezőképesség fejlesztése
A
 szöveg képi
ritmusának
felismertetése
K
 épi információk szóbeli megjelenítése
N
 onverbális
kommunikációs jelek értelmezése
Ö
 nálló érvelés
S
 zakszókincs
használata

A feladatok megoldására szánt
idő szerint vagy
a munkaforma
megválasztásában is differenciálhatunk.

Egyéni munka vagy
páros munka
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megbeszélés, vita

122

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. Az ötlettől a megvalósításig – Az alkotó szabadsága
A
 nyolcadik
modulban
gyakoroltakat
használjuk
előzményként
e feladathoz.
H
 atározzuk
meg a rész és
egész viszonyát a filmötlet
és a jelenet leírása kapcsán.
H
 atározzuk
meg a rész és
egész viszonyát a jelenet
és a snittek leírása kapcsán.
A
 z elvont
(alkotói koncepció) és a
pragmatikus
(költségvetés)
tevékenységek
bemutatása a
mozgóképalkotás folyamatában
A
 költségvetés
készítésének
menete (csak
vázlatosan)
H
 ibakutatás,
mire nem gondolt a tanuló a
tervezés során?
S
 orrend és
jelentés kapcsolatának
felismerése

Rendszerezőképesség fejlesztése, nonverbális
kommunikációs
jelek értelmezése, szövegalkotás
szóban, önálló
érvelés, önérvényesítés, tolerancia
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Differenciálási
lehetőséget az
előzmények
alapján a 8. modulban szerzett
tanári tapasztalatok teremthetnek azzal, hogy
a különböző
képességű tanulók munkáját
egyénileg értékeljük. Egyéni
értékelésre az
órán nem minden esetben jut
idő. Semmiképpen ne hagyjunk
rossz válaszokat
megbeszéletlenül!

Egyéni
munka vagy
páros munka, csoportos
és frontális
megbeszélés

Előadás,
magyarázat,
megbeszélés, vita

Feladatlap,
II/1–3. feladat és a
III/1. feladat
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. JELENET: ESEMÉNY – CSELEKMÉNY – TÖRTÉNET

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladat célja a mozgóképi narratíva alapvető I/1. feladat megoldása
ismérveinek közös meghatározása. A gyakorlatok nyomán az itt megszerzett tapasztalat A tanulók egyéni munka vagy csoportmunka
és tudás értő és kritikus befogadói szemléletet keretében dolgoznak.
alakíthat ki.
Ha a páros munkát választjuk, alakítsuk meg
a párokat!
Rakják sorrendbe a képeket!
Tanári kérdés:
Állapítsák meg, hogy mi a képek logikus sorS
 zerintetek milyen történetet mesélnek el a rendje – és miért?
képek?
M
 iért térnek el az elmesélt történeteitek egymástól?
(a flashback narrációs technika megbeszélése a
K
 i dönti el, hogy kinek van igaza egy történet 13-14 évesek ismeretszintjének megfelelően)
hiteles elmeséléséről?
F
 ontos-e az időrend a forgatókönyvben?
(Moderátori szerepkörben vezessük le az érF
 elborulhat-e véleményed szerint az időrend telmezési vitát a tanulók között, ameddig nem
a forgatókönyvben?
szükséges, ne mondjunk saját véleményt a
M
 iért?
témában.)
H
 onnan tudja a néző, hogy ugrunk az időben?
A szereplő egészséges, beteg, haldoklik. Beszéljük meg, hogy a regény ismerete alapján oldják-e meg a feladatot, vagy érzékelik a szereplő
állapotában bekövetkező változást!
Amit látunk: az esemény; az események láncolatából cselekmény áll össze, amiből a befogadó
saját tapasztalatainak, a befogadói élmény hatásának segítségével maga alkotja meg a történetet.
Feladatonként közösen ellenőrizzünk, beszéljük meg a megoldásokat.
Egymástól eltérő megoldásokat is fogadjunk
el, beszéljük meg az eltérő vélemények okait!
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2. AZ ÖTLETTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG – AZ ALKOTÓ SZABADSÁGA

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Párok vagy csoportok szervezése – amennyiben
a tanár nem az egyéni munka mellett dönt.
Használjuk a 8. modul során elkészített filmterveket!
A 7. évfolyam során a forgatókönyvről tanultak
felelevenítése.

I/1. feladat
Írd le részletesen az előző órán megfogalmazott filmötleted egyetlen jelenetét! A leírás legyen részletes, és terjedjen ki a jelenet teljes
cselekményére.

Tanári kérdés:
V
 áltoztatnál-e az elmúlt órán kigondolt filmötleteden?
É
 rdekes, szórakoztató vagy elgondolkodtató
filmet szeretnél inkább készíteni?
L
 ehet-e egyszerre egy film szórakoztató és
komoly mondanivalót hordozó alkotás?
A film alkotói tevékenységének tudatossága a
tervezés valamennyi fázisában érvényesülnie
kell.
Mutassuk be, hogy egy jelenet miként jelent
egészen mást alkotónak és befogadónak!
A snittek leírásánál kérjük, sőt: várjuk el a
szakkifejezések pontos használatát!
A feladat pontos megoldása és megbeszélése
a film rész-egész viszonyának megértését segíti, a filmnézési szokások, az elmélyült „kereső”
befogadói hozzáállás kialakítása a munkánk
célja.
Ügyeljünk arra, hogy a diák jól ítélje meg,
hogy tényleg csak egy jelenetet írt-e le (tér-idő
egység, stb.). A leírás tartalmazzon minden
fontos részletet. Leggyakoribb hiba, hogy nem
a néző szemszögéből vizsgálnak egy jelenetet,
tehát tudottnak vélnek olyan információkat,
amit képekkel még nem közöltek. Az alkotó
képszerkesztési szabadságának igazodnia kell
a befogadói konvenciókhoz – időbeli linearitás,
képi sablonok ismerete, stb.
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II/2. feladat
A mozgókép sorsát gyakran alakítja az erőforrások (pénz, idő, kellék, színész, stb.) szűkössége. Vizsgáld felül az előbb leírtakat, és keress
legalább három olyan szempontot, melynél nehézségekkel számolsz.
II/3.
A következő lépésben snitteld fel az általad leírt
jelenetet! Ne használj négy snittnél kevesebbet
vagy nyolcnál többet! Ügyelj arra, hogy a beállításokat minél pontosabban írd le, és a lehető
legjobb, legkifejezőbb képi megoldást válaszd
a történet adott részéhez!
Mit, kit látunk a képen?
(A leírtak legyenek minél precízebbek.)
P
 lán:
K
 amera magassága:
D
 őlésszöge:
V
 ilágítás:
III/1. Az alkotó szabadsága?
Hányféle sorrendbe teheted a Volt egyszer egy
vadnyugat című filmből kiemelt képeket? Milyen változás történik a cselekményben, ha
megváltoztatod a képek sorrendjét?
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
9. MODUL
FORGATÓKÖNYV I.
Időbeli, térbeli sorrendezés – vizuális és verbális információk
megfeleltetése
I/1. Jelenet: Esemény – cselekmény – történet
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Rakd sorrendbe a képeket! Mi a képek logikus sorrendje – és miért?
1., 3., 2.
A szereplő egészséges, beteg, haldoklik. Beszéljük meg, hogy a regény – A Pál utcai fiúk
- ismerete alapján oldják-e meg a feladatot, vagy érzékelik a szereplő állapotában bekövetkező változást!
• Fontos-e az időrend a forgatókönyvben?
• Felborulhat-e véleményed szerint az időrend a forgatókönyvben? Megváltozhat-e az idő „iránya“?
• Válaszodat indoklod!
Természetesen fontos az időrend, de az idő haladhat előre, visszaugorhatunk az időben,
és ezt szinte tetszőleges alkalommal átélhetjük egy film megtekintésekor. Fontos, hogy
tudjuk, mikor hol vagyunk...

II/1. Az ötlettől a megvalósításig
Írd le részletesen az előző órán megfogalmazott filmötleted egyetlen jelenetét! A
leírás legyen részletes, és terjedjen ki a jelenet teljes cselekményére.
Ügyeljünk arra, hogy a diák jól ítélje meg, hogy tényleg csak egy jelenetet írt-e le (tér-idő
egység, stb). A leírás tartalmazzon minden fontos részletet, se többet, se kevesebbet.

II/2.
A mozgókép sorsát gyakran alakítja az erőforrások (pénz, idő, kellék, színész,
stb.) szűkössége. Vizsgáld felül az előbb leírtakat, és keress legalább három olyan
szempontot, melynél nehézségekkel számolsz!
1.
Fontos, hogy a diák mérlegeljen minél több szempontot: gondoljon a színészi alakításokra, az esetleges díszletbéli nehézségekre, a történet bonyolultságára, stb.
2.
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3.

II/3.
A következő lépésben snitteld fel az általad leírt jelenetet! Ne használj négy snittnél kevesebbet vagy nyolcnál többet! Ügyelj arra, hogy a beállításokat minél pontosabban írd le, és a lehető legjobb, legkifejezőbb képi megoldást válaszd a történet adott részéhez!
1.
Mit, kit látunk a képen?
Szabályként csak annyit mondhatunk: a leírtak legyenek minél precízebbek és pontosabbak, érződjék rajtuk, hogy a diák pontosan tudja, hogy mi az, amit le szeretne forgatni.
Leggyakoribb hiba, hogy nem a néző szemszögéből vizsgálnak egy jelenetet, tehát tudottnak vélnek olyan információkat, amit képekkel még nem közöltek.
Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
2.
Mit, kit látunk a képen?
Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
3.
Mit, kit látunk a képen?
Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
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4.
Mit, kit látunk a képen?
Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
5.
Mit, kit látunk a képen?
Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
6.
Mit, kit látunk a képen?
Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
7.
Mit, kit látunk a képen?
Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
8.
Mit, kit látunk a képen?
Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
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III/1. Az alkotó szabadsága?
Hányféle sorrendbe teheted a Volt egyszer egy vadnyugat című filmből kiemelt képeket? Milyen változás történik a cselekményben, ha megváltoztatod a képek
sorrendjét?

Valamennyi variáció elképzelhető. Közeliből a totál felé – és fordítva is. Ilyenkor elbeszélő
jellegűek a képek. Ha közeli középre kerül, növekszik a jelenet képi feszültsége, a szereplővel együtt várakozik a néző is valami váratlan eseményre…
Oldjuk meg ugyanezt a feladatot a Mátrix c. film három jelenete alapján!
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A három kép nem felcserélhető. A harmadik kép dinamizmusában – helyszínében is –
eltér az első kettőétől. Az első kettő sorrendje tetszőleges.
Valamennyi kép a következő weboldalról származik:
www.port.hu
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10. FORGATÓKÖNYV II.
IDŐI, TÉRBELI SORRENDEZÉS – VIZUÁLIS ÉS
VERBÁLIS INFORMÁCIÓK MEGFELELTETÉSE

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA A 10. modul szerves folytatása a 9. modulnak, azonban úgy

épülnek egymásra, hogy a tanár az azonos tematikájú modulok
feladatait szabadon variálhatja, és a diákok munkafüzetében így
nem kell lineárisan haladni. Azaz kezelhetjük a két modult egyként is, feladatait ötvözhetjük.
A verbális-szöveges információk képpé, mozgóképi szöveggé
alakításának folyamatában alkot egységet a modul. A vázolt modul arra készíti fel a tanulót az előző esztendő és az előző modul
hasonló típusú feladataira építve, hogy egy műalkotás miként
áll össze részekből egésszé, és a részek milyen szerves viszonyban vannak egymással.
A vizuális és verbális információhordozók által közvetített
tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Kreatív projektfeladat keretében a média szövegértés-szövegalkotás
feladatainak gyakorlása csoportmunkában, páros tevékenységben is történhet. A médiaismeret tevékenység fontos gyakorlati
részét képezi, hogy a tanulók valamilyen mozgóképes alkotást
maguk is elkészíthessenek. Ehhez elengedhetetlen, hogy a forgatókönyvek szerepével, struktúrájával is megismerkedhessenek. Ezt a tevékenységet készíti elő a 8. évfolyamon a 9. modul.
Elsődleges cél, hogy a diákokat felkészítsük egy ilyen projekt
majdani elkészítésére, de fontos az is, hogy mindeközben a szövegértés és szövegalkotás kompetenciája mellett a műértés, értő
olvasás, a vizuális- és médiaszövegek értő befogadóivá segítsük
válni őket.
Ehhez a kritikai szemléletű befogadói szemlélet kialakítása a
kívánatos.

AJÁNLOTT ÓRASZÁM 2 óra, 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY, 13–14 éves kor, 8. évfolyam
NYELVI SZINT
MODULKAPCSOLÓDÁSI Tantervi:
PONTOK Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra,

hon- és népismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika 8. évfolyam

Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – Tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése, cím és
szövegstruktúra kapcsolatának magabiztos ismerete
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MODULKAPCSOLÓDÁSI Programcsomagon belül:
PONTOK • Fogalomtár

• Szövegstruktúra felismerése, alkotása
• Képolvasás, képalkotás
• Fotózás
• Mozgóképalkotás
• Forgatókönyv
• Mozgóképolvasás
• Műértés I.
• Műértés II.
Programcsomagok között:
Vélhetően a legközelebb az irodalmi önképző modulok állnak
a média szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz, módszertanában – a szakköri kereteket használja az irodalmi önképző és a
médiaismeret egyaránt –, a haladás ütemében és a motivációs
lehetőségekben is ezért sok a közös vonás.

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kompetenciaterületi:
FÓKUSZAI Az értő olvasástól a lexikális tudáson át a kommunikációs kész-

ségig számos kompetenciaterületet kívánunk fejleszteni a modul feladatainak megoldása és megbeszélése közben.
Információgyűjtés és -szerkesztés, az olvasói célcsoport igényeinek helyes felmérése, a befogadó szövegértési kompetenciáinak meghatározása. Az információs társadalom hírdömpingjében az információk közös majd egyéni megszűrése (lényeges és
lényegtelen információk elkülönítése).
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és
személyi feltételeinek megteremtése valamint megőrzése; a közösségi tolerancia igényének elmélyítése. Ebben a modulban tágabb értelemben tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének
fejlesztésére. A forgatókönyv témakörével a 7. és a 9. évfolyamon
is foglalkozunk egy-egy modulban.
NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
részt vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák,
képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése. A
szövegértés ma minden szövegtípust érint: mely ötvözi „a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind
a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Amint a 9. modul módszertani ajánlásában is említettük: a forgatókönyv irodalom és mozgókép határterületét jelenti.
A modul főként a mozgóképi szövegeket vizsgálja azok szerkesztési, „szövegolvasási”
szempontjai alapján.
Kép és jelentés, hang-kép és jelentés viszonyát vizsgáljuk. A média, mint friss tevékenység,
tantárgy még nem ágyazódott be mélyen a magyar közoktatás rendszerébe. Mindez önmagában nem jelenthet módszertani hátrányt – ellenkezőleg: mint friss tevékenység, nagyon
fontos az azonnali motiváció, a rendszeres visszajelzés a tanulók tevékenységéről, a sikerek
egyidejű megerősítése bennük.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont,
csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt
érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és a projektfeladatok
esetében.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz és a csoporthoz igazított alkalmazása indokolt lehet. Ennek az órának tudásközvetítő
célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal. A cél a kreatív
– közösen ellenőrzött – munkamódszer elsajátítása és alkalmazása, melynek során a tanári
beavatkozás bármely fázisban lehetséges.
A 9. és a 10. modult a tanár kezelheti egységes egészként is, feladatait felcserélheti.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.
Király Jenő: Mágikus mozi. Korona Kiadó, Budapest, 1998.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során. A tanulók az egyéni munkától a
kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
ESZKÖZÖK

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

Differenciáljunk
a feladatokra
szánt munkaidő
szerint, illetve
páros munka
esetén az egymást intellektuálisan inspiráló
tanulókat osszuk
be közös munkára.

Egyéni munka vagy
páros munka

Előadás,
magyarázat,
megbeszélés,
vita

Ezúttal is differenciáljunk a
feladatokra szánt
munkaidő szerint, illetve páros
munka esetén az
egymást intellektuálisan inspiráló tanulókat
osszuk be közös
munkára

Egyéni munka vagy
páros munka

Előadás,
Feladatlap,
magyarázat, II/1–3. felmegbeszélés, adat
vita

1. A technikai forgatókönyv - beállítások
E
 lemi filmes
megoldások
F
 ritz Lang: Dr.
Mabuse végrendelete című
filmje részletének közös
megtekintése
A
 beállítások
kigyűjtése
– script készítése
A
 mozgóképi
beállítások
eltérő vonásai
A
 beállítások
– plánok – narrációs tulajdonságai
A
 plánok érzelmi tartalma

R
 endszerezőképesség fejlesztése
A
 szöveg képi
ritmusának
felismertetése
K
 épi információk szóbeli megjelenítése
N
 onverbális
kommunikációs jelek értelmezése
Ö
 nálló érvelés
É
 rtelmező és
jelentéstulajdonító képesség
A
 kritika fogadása
S
 zakszókincs
használata

Feladatlap,
I/1–2. feladat,
Fritz Lang:
Dr. Mabuse
végrendelete
című filmje

2. A beállítások alkalmazása
A
 beállítás és
a mozgóképi
jelentés kapcsolata
A
 technikai
forgatókönyv
lelke: miként
állnak össze
történetté az
egyes képek
A
 beállítások
konvencionális
szerepe a mozgóképi ábrázolásban
A
 téma és az
ábrázolás formai-tartalmi
kapcsolata
A
 plánok és
alkotói stílus
összefüggései

R
 endszerező
képesség fejlesztése
N
 onverbális
kommuniká
ciós jelek értelmezése
S
 zövegalkotás
szóban
Ö
 nálló érvelés
Ö
 nérvényesítés
T
 olerancia
K
 épi információk szóbeli megjelenítése
S
 zakszókincs
használata
A
 kritika fogadása
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A TECHNIKAI FORGATÓKÖNYV - BEÁLLÍTÁSOK

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladat célja a mozgóképi narratíva alapvető
ismérveinek közös meghatározása. A képi elbeszélés elemi kifejezési formái a plánok. Ezek
egymásutánja adja a mozgókép ritmusát, hangulatát, gyakran a jelentését is meghatározza.
A gyakorlatok nyomán az itt megszerzett tapasztalat és tudás értő és kritikus befogadói
szemléletet alakíthat ki.
Használjuk az előző modul során megismert
információkat!
A 7. évfolyam során a forgatókönyvről tanultak felelevenítése.

F
 ritz Lang: Dr. Mabuse végrendelete című filmje részletének közös megtekintése (4 perc 30
másodperc)
A
 film közben a tanulók készítsenek jegyzeteket a látott plánokról, majd vitassuk meg, ki
mit látott másként a filmben!
A tanulók az I/1–2. feladatokat oldják meg.
A fő motívum és a környezet arányianak felmérése után állapítsák meg az egyes plánok
típusait!

E
 gyéni vagy páros munkában dolgozzanak,
Ha a páros munkát választjuk, alakítsuk meg melyet mindig közös megbeszélés kövessen.
a párokat!
T
 öbbször egymás után nézzük meg a filmrészletet, egyes beállítások kimerevítésénél
Tanári kérdés:
határozzuk meg a beállítás típusát!
M
 ilyen hangulatot árasztanak a jelenet ké-  V
 itassuk meg közösen, hogy az egyes plánokpei?
nak milyen érzelmi töltete van.
M
 i okozza ezeket a hangulati elemeket?
A
 tanulók bátran fogalmazzanak meg kritikai
M
 ilyen plánok a leggyakoribbak a részlet- észrevételeket is filmmel kapcsolatban!
ben?
A
 diákok fogalmazzák meg, miben különbözM
 elyek a legfontosabb különbségek a beállí- nek a látott részlet képei a mai – modern – filtások között?
mek képi világától.
M
 itől függ, hogy a rendező – vagy az operatőr
– melyik beállításban mutatja meg nekünk a
jelenetet?
M
 iért „szokatlan“ a mai néző számáraa régi
filmek képi világa?
Feladatonként közösen ellenőrizzünk, beszéljük meg a megoldásokat.
Egymástól eltérő megoldásokat is fogadjunk el,
beszéljük meg az eltérő vélemények okait!
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2. A BEÁLLÍTÁSOK ALKALMAZÁSA

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladat a modul első példasorában alkalma- A tanulók az II/1–3. feladatokat oldják meg.
zott ismeretanyagot mélyíti el. Ismétlő jellegű
és kreatívabb feladatok egyaránt találhatóak a
második szerkezeti egységben.
Célunk, hogy a plánok felismerése, használata
rutinná váljon a diákok számára, valamint tudatos, értő nézői legyenek médiaterméknek és
filmnek egyaránt.
A 9. és a 10. modult a tanár kezelheti egységes  M
 indhárom feladathoz több helyes megoldás
egészként is, feladatait felcserélheti.
írható, így a közös megbeszélés elsősorban a
A forgatókönyv moduljai nem valami elvont lehetséges eltérések okaira koncentrálódjon.
„művészképző” projekt részei, hanem a befo-  A
 tanulók egyéni vagy páros munkában dolgadói élmény megszerzését segítik azzal, hogy goznak, a párok kialakításánál a differencibetekintést engednek az alkotói folyamatba, il- álási lehetőségeknél leírtakat vegyük figyeletve annak legegyszerűbb formáiba bevezeti a lembe!
tanulókat.
Ha a páros munkát választjuk, alakítsuk meg
a párokat!
Tanári kérdés:
 Í rj példákat: milyen helyzetekben milyen  A
 diákok vita során védjék meg álláspontjukivágatot használnál!
kat, hogy egy-egy témához miért éppen azt a
M
 inden rövid mondat mellé írd le, hogy beállítást tartják alkalmasabbnak.
milyen kivágatban mutatnád meg!
B
 eszéljük meg közösen azt is, hogy Fritz
E
 gyetlen témához többnyire hány beállítás Lang: Dr. Mabuse végrendelete című filmje részválasztható?
letének kifotografált képei értelmezhetőek-e
M
 itől függ, hogy melyiket hasznájuk?
állóképeknek, vagy a mozgóképet más komM
 i lehet egy képszerkesztő munkája?
pozíciós elvek szerint kell értékelnünk.
M
 elyik címlapot tartod a legeredetibbnek és
miért?
M
 i a különbség a mozgókép beállításainak és  A
 modul végén összegezzük a tanult – vagy
a fényképek megkomponálásában?
csak elmélyített – ismereteket: valamennyi
A
 zaz: miként lehet szerinted a kétféle képet beállítás újbóli megemlítésével és illusztrálámegszerkeszteni?
sával.
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
10. MODUL
FORGATÓKÖNYV II.
Időbeli, térbeli sorrendezés – vizuális és verbális információk
megfeleltetése 
I/1. A 10. modulban elemi filmes megoldásokkal fogunk
megismerkedni.
Nézzétek meg az alábbi részletet Fritz Lang: Dr. Mabuse végrendelete című filmjéből! (0.00.00 - 0.04.30)
Különösen: a plánokra ügyelj, vagyis arra, hogy az emberi testnek, vagy más lényeges motívumnak mekkora részét látod! Készíts jegyzeteket, milyen beállításokra ismersz rá, és melyek felismerésében vagy bizonytalan!

I/2.
Figyeld meg a következő képeket! Írd le a saját szavaiddal a képek mellé, hogy a
fő motívum (tárgy, ember) mekkora a képben, milyen a viszonya a környezetéhez,
melyik a fontosabb: a tárgy vagy a környezet!
Közeli (egy kicsit meghamisítva):
A lényeg egyértelműen a fő motívum: itt épp a tulajdonosát
később eláruló láb.
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Szekond:
A szekondnál már a tér apró szeletei
is láthatóak jelezvén hősünk helyzetét.
Fontos szóban elmondani, hogy a kitakaró (anschnittes) beállítások, mint ez,
segítenek a térbeli pozíciót egyértelműsíteni.

Amerikai plán:
Az amerikai plán a legáltalánosabban
használt plán ebben a sorozatban. Sokat
mutat a térből, de egyértelmű, hogy ki a
fontosabb (a szereplő).

Kistotál:
A kistotálnál viszonylagos egyensúlyt figyelhetünk meg a hős és a környezet arányában.
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Totál:
A totálnál már az ember helyzete a térben a legfontosabb.

Nagytotál:
A nagytotálban a helyszín megismerése,
bemutatása a fontos.

II/1.
A megvizsgált plántípusokhoz írj példákat: milyen helyzetekben milyen kivágatot használnál! Nincs klasszikus „jó“ és „rossz“ megoldás – az a lényeg, hogy meg
tudd indokolni döntésed!
Indulj ki az alábbi történetből, minden rövid mondat mellé írd le, hogy milyen
kivágatban mutatnád meg:
Történés

Plán

Kriszta kilép az iskola ajtaján.

Totál

Az iskola egy nagy lakótelep közepén van.

Nagytotál

Valaki figyeli a lányt az árkádok mögül.

Közeli – szekond
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Kriszta sétálgat tovább mit sem sejtve.

Amerikai - kistotál

Az idegen egy pisztolyt húz elő a zsebéből.

Közeli

Egy autó hajt az iskola melletti utcába.

Totál – nagytotál

Kriszta megörül.

Közeli

Kriszta futni kezd.

Amerikai – kistotál

Az idegen futni kezd Kriszta után.

Amerikai – kistotál

Kriszta kinyitja az autó ajtaját.

Közeli

Az autó vezetője, az anyukája rámosolyog.

Közeli

Az autó elhajt a lakótelepről.

Totál – nagytotál

Az idegen dühösen földhöz vágja fegyverét.

Amerikai - kistotál

II/2.
Képzelj el egy híradós riportot egy futballmeccsről vagy egy tüntetésről. Írd az
egyes plántípusok mellé, hogy mit szokás ekkora kivágatban ábrázolni!
Ezután vitassátok meg közösen, hogyan lehet manipulálni szándékosan rossz plánok használatával! Milyen plánokban mutatjuk be a két témát? (nagytotál)
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Plán

Történés, motívum

Közeli

Arc

Szekond

Akcióban lévő ember arca

Amerikai plán

Akció (csel, kapura rúgás, szónoklás)

Kistotál

Többszemélyes akciók (petíció átadása, középkezdés)

Totál

Csapatfotó a meccs elején, embercsoportok

Nagytotál

Stadion, gyülező emberek tömege

II/3.
Hat címlapot látsz. Miért ilyen beállítást választott a szerkesztő a címlapra? Hogyan függ össze a lapok tartalma a címlapfotókkal?
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A Természetbúvár közelit ábrázoló címlappal jelent meg. Az Aero magazin címlapján
totált látunk, a Szívtárs közelije portré, míg az Autó magazin közeliket és kistotált is
használ. A Búvár címlapja szuper közeli /grafikus megoldásokkal tarkítva/ , a Katasztrófavédelem címlapja riport fotó, kistotál
Képek:
http://www.pasztortibor.hu/
www.romaweb.hu
www.termeszetbuvar.hu
www.szivtars.hu
www.automagazin.hu
www.aeromagazin.hu
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11. MOZGÓKÉPOLVASÁS
A VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉS ÉS A TARTALOM
ÖSSZHANGJA. REKLÁMFILMEK VIZSGÁLATA

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA A modul célja, hogy a diákok megismerkedjenek a mozgókép

egyes műfaji���������������������������������������������������
sajátosságaival, és azok dekódolásának lehetőségeivel. A vizuális megjelenés egyeztetése, összehangolása a mondanivalóval ugyancsak feladataink közé tartozik.
Mai világunkban nagyon fontos ennek a témának a körbejárása, közös megvitatása, hiszen rengeteg filmet látnak a diákok
ömlesztve, ízlésviláguk pedig még ���������������������������
nem megszilárdult értékrenden alapul.
A feladatokkal szinkronban megpróbálják a tanulók felismerni a különböző műfajok mondanivalóinak célját, és a célközönségét.
A modul második �������������������������������������������
része��������������������������������������
a reklámmal foglalkozik. Sok-sok tízezernyi reklámfilmet sugároz évente a média, nem beszélve a
sajtó, az utca, mindennapi környezetünk reklámdömpingjéről.
Mindannyiunk napjait végigkísérik a reklámok reggeltől estig
– ezeknek��������������������������������������������������������
a hatásával, céljával, megjelenítési módjával foglalkozik röviden,
����������������������������������������������������������
a korosztály képességeinek megfelelően a���������
feladatsor második része. A gyakorlatok különbséget tesznek jó és rossz
reklám között, és igyekeznek rávezetni arra, hogy mitől is lehet
jó egy reklám. Magyarázatokat keresnek a reklám fejlődésére.
A feladatsor nagyfokú kreativitásra és kritikai érzékre számít a
diákok részéről. Fejleszti a vitakultúrát és az érvelési készséget.

AJÁNLOTT ÓRASZÁM 2 óra, 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY, 13–14 éves kor, 8. évfolyam
NYELVI SZINT
MODULKAPCSOLÓDÁSI Tantervi:
PONTOK Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra,

hon- és népismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika, 8. évfolyam

Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Műfajok felismerése és osztályzása, alkotói szándék vizsgálata,
önálló érvelés, vitakultúra fejlesztése.
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MODULKAPCSOLÓDÁSI Programcsomagon belül:
PONTOK • Alapvető médiaszöveg-típusok

• Forgatókönyv I.
• Forgatókönyv II.
• Műértés I.
• Műértés II.
• Kedvenc műsorom

Programcsomagok között:
Az irodalmi önképző modulok állnak a legközelebb a média
szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz, a hasonló – szakköri
– keretben történő oktatása oldottabb óravezetési stílust tesz lehetővé.
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kompetenciaterületi:
FÓKUSZAI Lexikális tudás és a szókincs fejlesztése. Mozgóképek értő vizs-

gálata. Kritikaírás, kritikai szemléletmód elsajátítása
Önálló érvelés fejlesztése, kritikai reflektálás, ok-okozati összefüggések keresése.
A szabálytudat fejlesztése a műfaji jellegzetességek – szabályok
– tiszteletben tartására is vonatkozhat.
NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
részt vevők����������������������������������������������������
szövegeinek����������������������������������������
���������������������������������������������������
közös és egyéni értelmezése, ábrák, képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a
kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott
jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Különösen fontos, hogy ebben az életkorban foglalkozzunk a mozgókép műfaji sajátosságaival, hogy a diákok rendszerezni tudják az őket körülvevő információkat fontosságuk,
esztétikai minőségük, célközönségük alapján. Ízlésük még nem szilárdult meg, így lehetőségünk van befolyásolására, az esztétikai érzék fejlesztésére. Lényeges, hogy – főként a reklám
esetében – olyan „dömpingtermékekkel” találkozik a néző, a diák is, amelynek befolyásoló
hatásáról nem lehet elég korán beszélni.
A műfaji kategóriák stílusjegyeinek felismeréséhez minden ismeretük adott, azonban a tanár segítő kérdéseivel rávezetheti a megoldásra a diákokat.
A modul második része a reklámokkal foglalkozik. Fontos, hogy foglalkozzunk a témával,
hogy megismerjék a tanulók ezek hatásmechanizmusát, és védettek legyenek az esetleges
manipulatív szándékokkal szemben.
Ez a munka nagy kreativitást igényel.
Engedjük a diákokat vitázni, hagyjuk, hogy kifejtsék véleményüket.
A feladatsor utolsó részénél ne minősítsük a kedvenc reklámjukat. A vélemények szubjektívek, különböző ízlésvilágokat tükröznek. A tanár itt csupán moderátori szerepkört vállaljon.
A fontos az, hogy a tanulók megfelelően meg tudják indokolni döntésüket.
A feladatok egy része egyéni munkára hagyatkozik, ezeknél érdemes a frontális eligazítás
után egyesével kezelni az esetleges kérdéseket, problémákat; a feladatok nagy többségében
azonban dolgozhatunk csoportokban is.
A szövegalkotási feladatnál az egyéni munkatempót vegyük figyelembe, ügyelve a lassabban haladókra.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.

ÉRTÉKELÉS
Jelen modulunk esetében is a formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. A látottak és a mondanivaló összhangja. Célcsoportok elkülönítése, állandó stílusjegyek.
A
 vizuális
megjelenítés és
a mondanivaló
összhangjának
megfigyelése
K
 ülönböző
műfajok felismerése rövid
filmrészletek
alapján
A
 két műfaj
szempontrendszereinek
megismerése
– stílusjegyek
keresése
Ö
 nálló szövegalkotás a műfaji követelmények alapján
E
 gy-egy műfaj tartalmi,
formai sajátosságainak
felismerése, a
célközönségek
közös meghatározása

M
 űfajismeret
M
 űfajelmélet
O
 k-okozati
összefüggések
keresése
Ö
 nálló érvelés
Ö
 nálló szöveglakotás
S
 zakszókincs
használata
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A feladatok
megoldására
szánt idő szerint
differenciáljunk,
hozzunk létre
olyan kisebb
tanulócsoportokat, melyekben
az addig kiemelkedő képességeket mutató
tanulókat külön
helyezzük el.
A szövegalkotás
egyéni munkavégzésre hagyatkozik.

Egyéni munka, páros
munka, csoportmunka,
kooperatív
csoportmunka egyaránt
alkalmazható

Előadás,
magyarázat,
megbeszélés,
vita

Feladatlap,
I/1–4. feladat, mellékletek
A hírműsor, a két
filmrészlet:
Brad Silberling Angyalok városa,
illetve Tim
Burton:
Batman c.
filmjeiből
egy-egy rövid részlet
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

TANULÁSSZERVEZÉS

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. Reklámfilmek egykor és most. Kedvenc reklámfilm.
A
 reklám
fejlődésének
megfigyelése,
a reklámfilmek
megtekintése.
S
 tílusjegyek
keresése, amelyek az egyes
időszakok
reklámjaira
jellemzőek.
Ö
 nálló reklámötlet írása az
egyes kategóriákban.
A
 megszületett munkák
értékelése a
megbeszélt
szempontok
alapján.
K
 edvenc reklám; a választás kifejtése
megfelelő indoklással.

M
 űfajismeret
O
 k-okozati
összefüggések
keresése
K
 ritikai reflektálás
K
 reativitás
Ö
 nálló érvelés
K
 épi információk szóbeli megjelenítése
A
 kritika fogadása

Továbbra is a
feladatok megoldására szánt idő
szerint differenciáljunk.
A kreatív „ötletelést” igénylő
feladatot a diákok önállóan
végezzék.

Egyéni munka, páros
munka, csoportmunka,
kooperatív
csoportmunka egyaránt
alkalmazható
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Előadás,
magyarázat,
megbeszélés,
vita

Feladatlap,
II/1–3. feladatok.
Traubisoda
és Nike reklámfilm.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A LÁTOTTAK ÉS A MONDANIVALÓ ÖSSZHANGJA.
CÉLCSOPORTOK ELKÜLÖNÍTÉSE, ÁLLANDÓ STÍLUSJEGYEK.

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladatok célja, hogy a diákok felismerjék a  I /1. A rövid filmrészlet megtekintése után a
vizuális megjelenítés és a „mondanivaló“, a vi- tanulók megpróbálnak válaszolni a tanári
zuális jelentés összhangját. A bemutatott rövid kérdésekre. Alkalmazzák az előző órákon tarészletek alapján ismerjék fel a műfaji kategó- nultakat.
riákat.
Rendszerezzék a különböző mozgóképes  I /2. A két filmrészlet megtekintése után olyan
média- és filmtípusok sajátosságait, és célcso- elemeket keresnek, amelyek alapján felismerportok szerint differenciálják azokat.
hető a műfaj. Ezeket az elemeket rendszereA feladatsor első részében csoportmunka al- zik, és megpróbálják általánosítani, hogy vakalmazható, ha ezt a módszert választjuk, al- jon minden hasonló műfajú alkotásra illik-e a
kossunk kisebb csoportokat.
megállapításuk.
A szövegalkotás egyénileg történjen, igazodjunk a lassabban haladók munkatempójához.  I /3. A megadott műfaji kategóriákhoz állandó
Az órát megelőző napokban rögzítsünk (!) stílusjegyek keresése. A célcsoport megállapíegy apolitikus, közéleti témával foglalkozó fil- tása, formai szabályszerűségek keresése
met valamelyik adó hírműsorából.
 I /4. Rövid szövegek írása az akciófilm és a roTanári kérdések:
mantikus film témáinak kategóriáján belül
M
 iről szólhat a hírműsor? Vajon miért ezeket
a személyeket választották ki a feladatra?
(Dönthetnek arról, hogy az elkészült munkáM
 ilyen többletinformációkhoz jutunk, ha kat nevüket vállalva, vagy név nélkül szerethanggal nézzük meg a részletet? Mi az, ami nék-e felovasni.)
korábban nem derült ki?
M
 ilyen műfajú alkotásokból valók az egyes  A
 z elkészült munkák értékelése. Véleményürészletek?
ket mindig csak érveik nyomán fogadjuk el!
M
 iből jöttetek rá a műfajokra?
M
 elyik műfaj milyen elemekből épül fel?
M
 ilyen képek, motívumok jelennek meg mindig egy adott műfajban?
K
 ik nézhetik az egyes filmeket?
V
 an különbség életkor, nem, iskolázottság
szerinti megoszlásban?
M
 elyikőtök filmötlete tetszett a legjobban?
Miért? Mennyiben illenek rá a műfaji sajátosságok?
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2. REKLÁMFILMEK EGYKOR ÉS MOST. KEDVENC REKLÁMFILM.

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladatlap második példasora a reklámokkal
foglalkozik.
A tanulóknak a reklámok megtekintése után
meg kell találniuk a megnevezett időszakokra
jellemző stílusjegyeket.
A feladatlap első részénél a tanulók dolgozhatnak kisebb csoportokban, ha ezt a módszert
választjuk, akkor alakítsuk ki ezeket a csoportokat. Ütköztessük a különböző véleményeket,
ügyelve a megfelelő indoklásra.

A II. feladatlap leginkább a szubjektív véleményekre épít, kreatív „ötletelést“ igényel. A
tanárnak szem előtt kell tartania, hogy a vélemények különbözősége az egyéni ízlés sajátosságaiból fakad.

 I I/1. A reklámfilmek megtekintése után megvitatják, hogy melyik reklám miért volt sikeres a korában, és hogy milyen stílusjegyek
változtak az idők során. Tanári moderálás segítségével megvitatjuk, hogy melyik reklám
A második rész jobbára önálló munkára ha- tetszett nekik jobban. Az értékelés hangsúlya
gyatkozik. A kreatív feladatra hagyjunk a ta- a megfelelő indokláson van.
nulóknak elegendő időt. A megszületett ötleteket vitassuk meg, de ügyeljünk arra, hogy az  I I/2. Önálló ötletek írása az előző feladatban
önbecsülésük ne sérüljön. Ne vegyük el ked- felállított szempontrendszer alapján. A megvüket hasonló kreatív feladatoktól.
született munkák értékelése a szempontok
A kedvenc reklámjukat szintén ne minősít- szem előtt tartásával. Megvitatják, hogy mesük, helyezzük az indoklásra a hangsúlyt, na- lyik reklám lehet igazán hatásos, és ennek
gyon fontos megfelelő érvek felállítása.
oka miben keresendő.
Tanári kérdések:
 I I/3. Kedvenc reklám megnevezése, és megM
 elyik reklámfilm tetszett jobban? Miért?
felelő indokok kifejtése. Mondják el részleteM
 ilyen különbséget véltek felfedezni a 80-as sen, hogy mi látható az általuk választott rekévek és a mai reklámok stílusa között? Mi le- lámban, vajon sikeres-e funkcióját illetően.
het a különbségek oka?
Gondolják át, hogy milyen korosztályt szólít
M
 elyik társatok reklámfilm ötlete tetszett a meg. A tanár figyeljen arra, hogy a választálegjobban?
sokat ne minősítsék, hiszen az egyéni döntés
M
 ely reklámfilmek oldották meg a legjobban szubjektív elvek alapján történik.
a feladatot? Miért?
M
 elyik a kedvenc reklámfilmetek? Miért éppen ezt választottátok?
M
 itől nevezhetünk jónak és rossznak egy
reklámfilmet?
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
11. MODUL
MOZGÓKÉPOLVASÁS
A vizuális megjelenítés és tartalom összhangja. Reklámfilmek
vizsgálata
I/1.
Az elektronikus médiában sugárzott műsorokat, reklámokat, filmeket sokszor úgy
nézzük, hogy közben csak tudatunk mélyén fejtjük meg (dekódoljuk) a látottakat.
Ma próbáljátok meg közösen szavakra fordítani a képeket!
Nézzetek meg egy hírműsorból egy részletet – ezúttal hang nélkül!
Kik a műsorvezetők? A televíziócsatorna vezetői miért éppen őket választották ki
hírolvasónak, műsorvezetőnek?
A televízió hírműsorvezetőinél a hitelesség és a kellemes megjelenés az igazán számottevő szempontok. El kell hinnünk nekik, hogy értik, amiről beszélnek, de nem szükséges,
sőt, nem hasznos, ha „túlságosan“ okosnak, kioktatónak, rendkívül szépnek, stb. tűnnek.
Sok embernek kell, hogy tessenek.
Figyeld meg a felkonferált riportot! Írd le néhány mondatban, hogy miről lehet
benne szó!
A felkonferált részletnél fontos, hogy friss, aktuális legyen, ezért az órát megelőző napokban rögzítsünk (!) egy apolitikus, közéleti témával foglalkozó filmet valamelyik adó
hírműsorából.
A képek csak félinformációkat biztosítanak: a téma ugyan megállapítható a segítségükkel,
de ez kevés a teljes megértéshez.
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Nézzétek meg újra a riportot, de úgy, hogy a hangot is halljátok. Melyek azok az
információk, amelyeket nem tartalmaztak a képek? Mennyire van összhangban
egymással a narráció és a kép?
A válasz az adott riporttól függ.

I/2. Nézzétek meg a két filmrészletet!
Milyen műfajú filmekből származnak?
Melyik film milyen műfaji kategóriába tartozik? (horror, krimi, akció, történelmi,
romantikus, művész, stb.)
Az első egy romantikus, a második pedig egy akciófilm rövid részlete. (Brad Silberling
Angyalok városa, illetve Tim Burton: Batman c. filmjeiből egy-egy rövid részlet)
Milyen filmes elemek utalnak a film műfajára?
A romantikus filmre lágy, kellemes zene, meleg színek, szélsőséges vagy hullámzó érzelmek jellemzőek. A szereplők kimondott célja a boldogság megtalálása, szeretik – szeretnék szeretni – egymást. A díszlet, a színek, a zene barátságosak, nyugodtak.
Az akciófilmre gyors vágások jellemzőek, a szereplők tőmondatokban beszélnek egymással, leginkább az akcióelemeken van a hangsúly. A díszletek, a zene mind szorongást,
félelmet, izgalmat keltenek.

I/3.
Töltsd ki az alábbi táblázatot! Írd le az adottt filmtípusok egy-két jellemzőjét!
Gondold végig, hogy szerinted az ilyen típusú filmeknek kik tartoznak a célközönségébe!
Műfaj

Jellemzők

történelmi

korhű jelmezek, kosztümök, idősebb korosztály, történesokszor irodalmi alapokra lem iránt érdeklődők
épülő forgatókönyv

romantikus

érzelmekre építő történet, leginkább nők; fiatalok, időgyakran a szerelem a leg- sebbek egyaránt
fontosabb motívuma

akció

gyors vágások, kevés pár- leginkább férfiak, fiatalok
beszéd, látványos jelenetek,
feszes cselekményvezetés
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sci-fi

űrlények, űrhajók, képzelt fiatal, modern technika
22., 25., stb. századi techno- iránt érdeklődők
lógia ábrázolása, különböző
idősíkok egymásba olvasztása

I/4.
Írj rövid történetet, amelyből akciófilmet, illetve romantikus filmet lehetne forgatni, maximum 15-20 mondatban! Válaszd ki a műfajt, és csak az egyik történetet
írd le!
Az akciófilm története legyen izgalmas, figyeljünk arra, hogy a téma összhangban
legyen a műfaji sajátságokkal! A romantikus film tartalmazzon heves érzelmeket,
a történetet alapvetően ezek irányítsák! A diákok bátran szabadjára engedhetik a
fantáziájukat, legyenek kreatívak.
Akciófilm:

Romantikus film:
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II/1.
Nézzetek meg közösen két reklámot! Az egyik a 80-as évek Magyarországán
készült, és egy üdítőitalt hirdet. A második egy sportszergyártó cég 2006-os reklámja.
Foglald össze a saját szavaiddal, hogy mit üzen a Traubisoda reklámja! Kiknek
szánhatják ezt a terméket?
A reklám alapvető üzenete, hogy a gyerekek szeretik a Traubisodát, és nagyon örülnek
neki, ha kapnak. A „gyermeteg“ forgatókönyv a termék célcsoportjára is utal.
Vizsgáljuk meg ugyanezeket a szempontokat a Nike-filmnél!
Ennek a filmnek az az üzenete, hogy az igazán kemény küzdelem az utcán zajlik, nem a
stadionokban. (A reklámzott márka neve jobb, ha nem is jön elő itt – hiszen csak a spot
vége utal rá) A fiatalok, sportolók és a „dinamikus életet“ élő felnőttek a megcélzott vásárlóköre a terméknek.

Melyik üzenet kötődik szorosabban a reklámozott termékhez? Miért?
Vedd figyelembe, hogy az egyik film a 80-as években, a másik jó húsz évvel később készült!
A Traubi reklámban többször elhangzik a márkanév, mint a Nike-ban, tehát előbbi sokkal
szorosabban, látványosabban kapcsolódik a reklámozott termékhez.
A diák valószínűleg nem fog reklámpiaci trendekről beszélni, de arra rá kell vezetni,
hogy az eladások nem csak tukmálással valósíthatók meg – elég, ha a reklámozott márkához egy divatos, izgalmas életérzést köt a spot.

II/2.
Képzelj el egy 80-as évekbeli Nike, és egy friss, 21. századi Traubisoda reklámot
– vagyis találj ki egy-egy rövid filmötletet a két cégnek a megfelelő időszakhoz!
A 80-as évekbeli Nike-film stílusában és hatáskeltésében hasonlítson az imént
látott Traubisoda reklámra, az új üdítőreklámod pedig hasonlítson a focis Nike
filmre!

Képzeletbeli Traubisoda reklámfilm 2006-ban:
Arra ügyeljünk, hogy a diák értse meg azt a trendet, mely kiviláglik a látott Nike reklámból: nem a termék nevét kell szajkózni, hanem egy divatos életérzést sugározni, mely
szőrmentén összekötődik a Traubisoda márkanévvel.
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Képzeletbeli Nike reklámfilm a 80-as évekből:
A történet, melyet a diák kitalál, akkor felel meg a követelményeknek, ha sokszor, hangsúlyosan szerepelnek benne a cég termékei és a terméknév direkt módon. Ez az egyetlen
olyan elem, melyet mindenképp el kell várnunk a filmötlettől. Ha illeszkedik a kor „vizuális esztétikájához“, az dicséretes – de ezt kötelezően elvárni nem lehet, hiszen igen
összetett a feladat.

II/3. Melyik a kedvenc reklámod, és miért?
Ügyeljünk a pontos, alapos indoklásra! Ennek betartása mellett minden vélemény, javaslat elfogadandó.

• Hírműsor 2 perc,
• Két filmrészlet: Brad Silberling Angyalok városa, illetve
Tim Burton: Batman c. filmjeiből egy-egy rövid részlet,
• Két reklámfilm: Nike és Traubisoda reklámfilm részlete
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12. MŰÉRTÉS I.
ALAPVETŐ KRITIKAI SZEMLÉLET ELSAJÁTÍTÁSA

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA A modul célja, hogy a diákok a tanár segítségével közösen felis-

merjék: ugyan a médiának általában véve feladata, hogy kritikus szemmel vizsgálja a világ jelenségeit, nem minden kritika a
pártatlanság és az objektivitás jegyében születik.
Ezt a jelenséget egy triviálisnak tűnő, ám rendkívül életszerű
példán keresztül mutatjuk be nekik: megismerik a különbséget
filmajánló és filmkritika között.
Ez a két – felületesen nézve meglehetősen közelinek tűnő –
műfaj megfelelő analógia lehet elemzés és propaganda, alapos
vizsgálat és szándékos befolyásolás közötti árnyalatnyi, de könynyen tetten érhető különbségeinek meg- és felismerésére.
Különösen fontos ez azért is, mert diákjaink lényegesen többször találkoznak a filmajánló műfajával, bár ezek olykor kritikának álcázzák magukat.
Az óra második felében ezt a tudást mélyítjük: alkotói szemszögből vizsgáljuk meg ugyanezt a problematikát, így fejlesztve
az érvelési készséget, a manipulációs technológiák leleplezését,
a vitakultúrát.

AJÁNLOTT ÓRASZÁM 2 óra, 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY, 13–14 éves kor, 8. évfolyam
NYELVI SZINT
MODULKAPCSOLÓDÁSI Tantervi:
PONTOK Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra,

hon- és népismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret, 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom, 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika, 8. évfolyam

Kereszttantervi:
• Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
• Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
• Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Verbális információhordozók felismerése, műfajok felismerése
és osztályozása, alkotói
szándék vizsgálata, szövegértés, szövegalkotás
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MODULKAPCSOLÓDÁSI Programcsomagon belül:
PONTOK • Alapvető médiaszöveg-típusok

• A bulvár és publicisztikai szövegalkotás
• Mozgóképalkotás
• Mozgóképolvasás
• Műértés II.
• Kedvenc műsorom
Programcsomagok között:
Az irodalmi önképző modulok állnak a legközelebb a média szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz. Mindkettő szakköri keretben működik.

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kompetenciaterületi:
FÓKUSZAI Releváns és irreleváns, kritikai és manipulációs alapon született

információrészletek felismerése és osztályozása. Szövegegységek olvasása, megértése. A szövegkohéziós nyelvi elemek közös
felismerése, önálló használata.
Mozgóképek értő vizsgálata. Kritikaírás, kritikai szemléletmód
elsajátítása
A kritika elfogadása
Tolerancia fejlesztése
NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
részt vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák, képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja
a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott
jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A feladatok nagy része egyéni munkára hagyatkozik, így érdemes ezeknél a frontális eligazítás után egyesével „kezelni” az esetleges kérdéseket, félreértéseket.
Az egyszerű példáknak köszönhetően a diákok feltehetően maguktól is meg fogják érteni a
modul célját – a tanár feladata annyi, hogy a vélhetően pillanatok alatt felismert karakterisztikumokat tudatosítsa, majd kérje számon az alkotói munka során.
Tartsuk szem előtt, hogy míg a befogadói és kritikai szemlélet feltehetően adott a diákoknál,
addig ezeknek a verbalizálásában még nem szerezhettek kellő gyakorlatot. A kritikákat így
semmiképpen sem esztétikai szempontból értékeljük, mindössze azt kérjük számon, hogy a
szándék és vizsgálatmód alapján megfelelnek-e a kritikának támasztott legalapvetőbb tartalmi-formai elvárásoknak.
A vitát a látott műsorról érdemes két részben levezetni: először a részlet megtekintése után,
azután a kritikák, illetve ajánlók megírását követően (amennyiben az idő engedi). Így a második részben már plenárisan és egyértelműen is elkülöníthetjük a releváns és irreleváns,
kritikai szemléletből, vagy kritikai szemlélet nélkül született megjegyzéseket, észrevételeket.
A műsor konkrétumaira hivatkozva illusztráljuk megjegyzéseinket – ha kell, az adott részletet
nézzük meg többször.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. Kritika és ajánló – alapvető különbségek
M
 űfajok felismerése, kritika
és ajánló közötti különbségek felfedezése
A
 két műfaj
szempontrendszereinek megismerése. Melyiknél milyen
tartalmi és
formai elemek
a fontosak?
Mit árul el, mit
hallgat el?
Á
 ltalánosítás:
manipulatív és
elemző szándék megkülönböztetése
A
 manipuláció
lehetőségeinek, módszereinek megismerése
L
 étezik-e objektív kritika?
F
 elkészülés az
önálló kritika
írására

M
 űfajismeret
M
 űfajelmélet
S
 zövegértés
L
 ényegkiemelés
O
 k-okozati
összefüggések
keresése
S
 zövegértés
alapján az új
tudás integrációja
Ö
 nálló érvelés

A feladatok
Egyéni
Magyarázat, Feladatlap,
megoldására
munka, cso- megbeszélés, I/1–2. felszánt idő szerint portos vita vita
adat
differenciáljunk,
szánjunk időt a
vizsgált szövegek megértésére,
majd elemzésére,
külön értékeljük
a tartalom és
külön a stílus
elemeit
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. Kritika- és ajánlóírás
A
 foglalkozás
első felében
rögzített
kritériumok
átismétlése,
tudatosítása
K
 ritikai szempontok érvényesítése
S
 aját kritikai
szempontrendszer kialakítása
A
 szempontjaink rendszerének ismertetése, megvédése
K
 ritika- és
ajánlóírás
A
 z elkészült
művek ismertetése, megvédése
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K
 épi információk szóbeli megjelenítése
N
 onverbális
kommunikációs jelek értelmezése
K
 ritikai reflektálás
O
 k-okozati
összefüggések
keresése
Ö
 nálló érvelés
S
 zakszókincs
használata
A
 kritika fogadása

Tartsuk meg az
előző feladat
során használt
differenciálási
formát;
a feladatok megoldására szánt
idő szerint differenciáljunk.
A vita, a feladat
megoldása közben figyeljük a
csoportok belső
dinamikájának
alakulását.

Egyéni
munka, csoportos vita
egyaránt
alkalmazható a csoport
összetételétől vagy
motiválhatóságától
függően

Előadás,
magyarázat,
megbeszélés,
vita

Feladatlap,
II/1–2. feladat,
DVD lemez
műsorrészlettel
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. KRITIKA ÉS AJÁNLÓ – ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉGEK

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A foglalkozás első ���������������������������
lépéseként�����������������
különösebb instrukciók nélkül kérjük meg a diákokat, hogy
olvassák el a feladatlapon látható írásokat. Az
önálló felismerése a két műfaj különbségeinek
tartósabb, jobban integrált tudást ad, így biztosítsunk teret a spontán kialakuló vitának, de
csak azok után, hogy mindenki végigolvasta a
szövegeket.

Első feladatként az óra elején a diákok elolvassák az I/1-es feladatban található kritikákat, illetve ajánlót.

E
 lőször egy moderált vita keretében összegzik az első tapasztalatokat: kinek mi jutott
eszébe a cikkeket, írásokat olvasva.
A
 z I/2-es feladat segítségével próbálják meg
rögzíteni azt a néhány tulajdonságot, melyek
Tanári kérdésekkel irányítsuk a diákok figyel- mentén megkülönböztethető egymástól az
mét a két műfaj közötti alapvető ������������
különbségek- ajánló és a kritika.
re���������������������������������������������
, majd segítsünk nekik elvonatkoztatni a filmektől: hol találkozhatnak még kritika nélküli  E
 gy közös beszélgetés, vita segítségével idézajánlásokkal (reklám, politikai propaganda).
zenek fel olyan példákat, amikor ugyanilyen
élesen elkülönül ez a két műfaj (például egy
Tanári kérdések:
autószalon prospektusa és az autós magazin
M
 i a kritika célja, és mi az ajánló célja?
elemzése, politikai hirdetések és elemző műH
 ol találkozol általában kritikákkal, és hol sorok, stb.).
ajánlókkal?
P
 róbálják meg meghatározni a hiteles kritiM
 ire hallgatsz jobban, egy kritikára vagy egy kus személyét.
ajánlóra? Miért?
 I smerjék fel, hogy már ők maguk is kompeK
 inek a megbízásából dolgozik egy kritikus? tensek bizonyos témákban.
Ki írhatja az ajánlókat?
L
 étezik ��������������������������������������
teljesen������������������������������
objektív kritika? Ha nem, akkor mégis mitől lesz, lehet hiteles?
M
 ilyen más formákban találkozhatunk még
az alapos elemzés, és a kritika nélküli ajánlás
kettősével?
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2. KRITIKA- ÉS AJÁNLÓÍRÁS

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A foglalkozás második felének legidőigényesebb része maga a kritikaírás, így ügyeljünk
rá, hogy a feladat befejezésére elég idő maradjon. Beszéljük meg még egyszer, hogy melyek
az alapvető különbségek kritika és ajánló között, hol találhatók ilyen írások, és miért jönnek létre.
A műsorrészlet megtekintése után segítsünk
tisztázni a releváns és az irreleváns szempontok közötti különbséget – fogadjunk el alternatív megoldásokat (például, ha valaki kritikájánál különösen nagy hangsúlyt helyez a
zenei aláfestés kiemelésére vagy a díszletre),
amennyiben azt kellő alapossággal meg tudja
indokolni. Az ajánlóknál legyünk szigorúbbak:
csak azok a szempontok megfelelőek, melyek
segítenek a műsor népszerűsítésében.

A tanulók a foglalkozás első feladataként megtekintik a DVD lemezen található műsorrészletet. Eközben jegyezzék le, hogy melyek azok
az értékelési szempontok, amelyek inkább egy
ajánlóba, illetve inkább kritikába illenének.

Tanári kérdések:
M
 i alapján mondanád meg, hogy ez a műsor
jó-e vagy sem?
M
 ilyen szempontok valók ajánlóba?
M
 ilyen szemszögből készülhet a kritika?
H
 ogyan lehetne javítani ezen a műsoron?
M
 iről lehet még kritikát írni?
 I smerd fel azokat a szempontokat, melyeket
te fontosnak tartanál, ha egy ��������������������
kritikát������������
, ill. ajánlót olvasnál!
A
 többiek milyen szempontokat találtak? Melyekkel értesz egyet, melyekkel nem?

M
 elyek azok a pontok, amelyeket mindenképpen szeretnénk, ha a diákok érintenének
a kritikák megfogalmazásakor?
A kritikai szempontoknál fontos, hogy a műsor sarkalatos pontjaira koncentráljon a diák:
egyrészt a műfajtól általánosan elvárt kritériumokra, másrészt azokra, melyek feltűnően jól
/ rosszul sikerültek a készítőknek. Az alkotói
szándékot, koncepciót kutassa a műben, és ezek
megvalósításának hatékonyságát is vizsgálja!

A lehetséges szempontok összegzése után a taAmennyiben nem jut idő a született írások órai nulók hozzákezdenek a kritika, illetve az ajánló
megbeszélésére, akkor célszerű ����������������
azokat����������
a foglal- megírásának. Amennyiben a foglalkozás ideje
kozáson kívül, írásban értékelni, kiemelni a jó alatt nem tudják befejezni, a feladat kiadható
otthoni munkára is.
és a rossz megoldásokat.
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
12. MODUL
MŰÉRTÉS I.
Alapvető kritikai szemlélet elsajátítása
I/1.
A mai foglalkozásunk célja az lesz, hogy egy bizonyos műsorról alkotott véleményeteket egy hosszabb lélegzetvételű kritikában írjátok le.
Olvassátok el az alábbi három írást!

Michael Bay rendező (Armageddon, A szikla) lélegzetelállító akcióvágtája „MAGÁVAL RAGAD ÉS LEHENGEREL. TOTÁLIS ÉLMÉNY SZEMNEK ÉS FÜLNEK!” – Clay
Smith, The Insider
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Lincoln 6-Echo (Ewan McGregor) és Jordan 2-Delta (Scarlett Johansson) egy elzárt, hipermodern városban élnek, mikor azonban rájönnek, hogy klónok, akiket csupán szervdonorként tartanak, merész szökési akciót hajtanak végre.
Ismeretlen környezetben, egy csapat folyton a nyomukban lihegő fegyveres zsoldossal
kell hadakozniuk. Ők mégis kockára teszik az életüket és a szabadságukat, hogy megmentsék azokat, akiket maguk mögött hagytak, és hogy tudassák a világgal az igazságot A
Szigetről.

(xpress.hu)
A sziget
Vaskó Péter
Még a dínóidőkben megkérdeztem egy barátomat, miről szól a Jurassic Park, mire
megvakarta fejét, és azt felelte: „hát, futnak, aztán megállnak”. A meteor- és piromániás Michael Bay (Pearl Harbor, Armageddon) egész biztosan látta a Jurassic
Parkot. A felszínen A sziget arról szólna, hogy gazdag amerikaiak (valószínűleg
a pofátlanul olcsó kínai, orosz és kelet-európai szervkereskedelem és béranyapiac váratlan pangása miatt) méregdrágán klónokat neveltetnek egy, a gyanútlan
bentlakók számára egészségügyi elkülönítőnek hazudott egészségügyi üzemben.
Mégpedig acélból, hogy ha egy új Armani-ingtől kiakad a szívbillentyűjük, szétitták a májukat, esetleg, hogy hasukat ne csúfítsák terhességi csíkok, akkor ezeket a
lombikból kiköpött hasonmásokat használják „pótalkatrésznek”.
Mindez a klóntörvények, őssejtvizsgálatok, köldökvér-mizéria idején igencsak
aktuális téma, és aki már látott fehér egér hátából kinőtt emberi fület hallgatózni,
az nem is veszi félvállról a dolgot. Nem úgy, mint effektmániás rendezőnk, aki
úgy megijed a sokat ígérő alaphelyzettől, hogy miután gyorsan felmutat róla másfél tucat közhelyet (mindent láthattunk a Mátrixtól az Emlékmáson át a lengyel
Szexmisszióig), és hogy inkább csinál egy filmet a futásról.
Onnantól kezdve ugyanis, hogy a két szép eugenikában fogant és halvány színészteljesítményt nyújtó klón (Ewan McGregor és Scarlett Johansson) kitör a hermetikusan elzárt, fitnessparadicsomra emlékeztető, valójában emberszétszerelő
egészségházból, a film csupán a futásról és be nem fizetett autópályadíjakról szól.
Minden lefutott kilométerre ugyanis másik 10 kilométernyi autós, motoros, légpárnás, MAGLEV-vasutas, dömperes vagy traktoros üldözés jut. A film maga olyan,
mint hősei és a benne szereplő autók: gyors, hangos, szürke és jóvágású – éppen
csak eddig az év legunalmasabb, drágából kihozott közhelyfilmje.
Hogy van-e a klónoknak lelke, és egymásra talál-e a két kopipaszt hős, azért
nem érdemes pénzt adni, tudjuk előre. Éppen ezért, feltéve, hogy valaki nem „A
legócskább klisék inmájlájf” címmel készül szakdolgozatot írni (az összes keleteurópai béranya kezén nem tudnám megszámolni, hányszor mutattak nekünk
alulról felfelé fényképezett, forgó rotorú helikopterből napfényháttérrel kiszálló
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kommandós kemény csávót), valamint jót akar magának és párjának, A sziget helyett inkább nézze meg még egyszer a Pofonok földjét, ez utóbbi alapmű. Csalódás
a köbön, küldje el rá ellenségeit!

(Filmvilág 2005/09)
A sziget
tufee
Michael Bay az elmúlt két évet azzal töltötte, hogy apait-anyait beleadjon első scifijébe, A szigetbe, melynek producerei közt most először nem találjuk meg Jerry
Bruckheimer nevét, aki annak idején Bay nagyjátékfilmes karrierjét elindította,
majd később ápolgatta. A videóklip-direktorból lett, színészeit gyakran „alulról
rögzítő” vagy éppen „lassítva körbejáró” rendező ismét elemében van! Persze a
kizárólag hatásvadásznak (és khm... bevételeknek) leforgatott Bad Boys folytatás
után nem volt nehéz ilyen meggyőzően megújulni. A sci-fi műfaj ráadásul hemzseg a lehetőségektől.
Habár A sziget alapját egy 1979-es alacsony költségvetésű – mondjuk ki B-kategóriás – mozi, a The Clonus Horror szolgáltatta, nyomokban emlékeztet George „ténylegezazutolsóStarWars” Lucas THX 1138 című vizsgafilmjére. 2015-ben,
a fertőzött külvilágtól elzárt Lincoln 6 Echo (Ewan McGregor) ugyanúgy éli meg
napjait, semmi változatosság, semmi szín, semmi íz. Több ezer sorstársával együtt
egyetlen életcélja van: türelmesen várni, amíg nevét A sorsoláson kihúzzák, és
a katasztrófa után építeni kezdett paradicsomba, a Szigetre költözhessen. Csakhogy a Sziget nem létezik, az álmok pedig szertefoszlanak. Lincoln sorsát és plátói
szerelmét, Jordan 2 Deltát (Scarlett Johansson) kezébe véve megszökik a szigorú
szabályokat alkalmazó telepről. A két szökevény számára ekkor kinyílik egy új,
sokkal terjedelmesebb világ, ahol képtelennek elhinni, hogy ők mindössze egy
tökéletesen működő kereskedelmi társaság termékei, dollármilliókat kifizető ügyfelek biztonsági másolatai...
A cselekményvezetés két részre bontható. Az első félidő részletesen, kellő utópiával vázolja fel a menekültek lakhelyét. Amellett, hogy ők megúszták a világon
elterjedt, hatalmas fertőzést, képtelen szabályokat kell betartaniuk. A fegyelem
érdekében mindennap ugyanúgy kell öltözniük, vigyázniuk egészségükre, ráadásul mindenféle testi érintkezés is tiltott egymás között, hogy a reményt jelentő
Szigetre kizárólag tökéletes, kifogásolhatatlan egyedek kerülhessenek. Egyesek
konspirációs elméletekkel nyugtatják magukat, mások a zárt világból egyetlen kiutat jelentő sorsolásnak vetik oda sorsukat. A történet ezen része teljesen science
fiction, és Michael Bay annak ellenére, hogy új műfajba kóstolt, tökéletességgel
ábrázolja az elszigetelt világot, a statikus ízeket és a hűvös formákat. A váltás aztán ott kezdődik, ahol a Lincoln és Jordan megszökik a „telepről”, és rádöbben
a szörnyű igazságra. A mozi itt leáll egy kicsit filozofálni az Istent játszó ember
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gondolatán, majd szó szerint tövig nyomva a gázpedált, féktelen akció mozivá
alakul. A Mátrix – Újratöltvét idéző, elképesztő autópálya-üldözéses jeleneteket
futurisztikus motorozás, majd lenyűgöző, bár a végére már kissé hitelét vesztett
felhőkarcolós menekülés követi.
Bay mindkét felvonásban előszeretettel alkalmazza a Tony Scott által tökélyre
fejlesztett kontrasztállítós-villogós pillanatvágásokat, de hozza magával a már jól
megszokott pátoszos kamera beállításait is. Látványvilága azonban határozottan
emlékeztet Steven Spielberg Különvéleményére, főleg a látóidegre kapcsolódó,
pókszerű implantátumok, és a Los Angeles-i utcákon furikázó, 2015-ös karosszériájú rendőrautók láttán. A sziget tehát marad a mostanság hódító sci-fi alkotások
előre kiásott ötletmedrében. Sajnálatos módon kerüli a műfaji újításokat és a merész, alkotói kreativitást. Nem szeretne korszakalkotó lenni, csupán lekötni az
átlagembert addig, amíg az jóízűen elfogyasztja popcornját. Ennek ellenére technikailag teljesen rendben van (külön kiemelném Lincoln ébredését!).
Ewan McGregornak jól áll a szerep, és ezt látni is felszabadult játékán. Az írók
kedveztek neki: közismert motorszenvedélye mellett skót származását szintén
integrálták a történetbe, ráadásul egy ponton belekóstolhatott Hollywood valódi
technikai világába: a messzi, brit földről jött ifjú színész elsőként beszélhetett önmagával egy filmben.
Összegezve mondandómat: a futurisztikus műfaj rajongójaként élveztem Bay
szigetét. Kritikustársaim nagy részével ellentétben nem tudok olyan szőrösszívű
lenni a rendezővel, hogy kimondjam, filmje erőltetett próbálkozás - pedig nem
vagyok egyáltalán Bay-rajongó. Igaz, hogy a történet legvégére teljesen félresiklik
– vagyis fejest ugrik a szokásos Bay-féle pátoszmedencébe –, de előtte csipetnyi
filozófiai mondanivalóval („a klónozás csúnya dolog”), gigantikus díszletekkel
és kötelező klisékkel üti el az időt. A szórakoztató és akcióparádéban bővelkedő,
helyenként humorral, meghökkenéssel fűszerezett két órát.
Igen, mondhatjuk azt is, hogy a mostanság elvárt szélesvásznú akciószint egyik
tökéletesen működő klónja.
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I/2.
A fenti három írás közül csak kettő nevezhető kritikának, a harmadik inkább ajánlónak. Miben különböznek az írások? Indokold véleményed néhány mondatban
a megadott szempontok szerint!
Szempont

Kritika

Ajánló

Az írás célja

Mutassa be, értékelje a filmet!

Mutassa be a film cselekményét,
keltsen vágyat arra, hogy megtekintsük, segítsen eladni egy terméket!

Szerző

Filmkritikus (nem érdekelt abban, Valószínűleg a forgalmazó cég
hogy hányan nézik meg a filmet) munkatársa (mindenképp érdekelt az eladásban)

Szubjektivitás
/ Objektivitás

Szubjektív

Szubjektív

Hangvétel

A szerző személyiségétől függ

Lendületes, attraktív

Terjedelem

Hosszabb

Rövidebb, lényegre törőbb

Elfogultság /
Elfogulatlanság

Bevallottan elfogult (hiszen szub- Nem bevallottan elfogult, pedig
jektív kritika)
valójában az.

II/1.
Nézzétek meg közösen az alábbi műsorrészletet, melyről később kritikát, illetve
ajánlót fogsz írni. (Jóbarátok c. tévéfilm-sorozat, 2. évad, 41. rész, 0.00.00 - 0.04.00)
Miközben figyelsz, jegyezz fel magadnak szempontokat (legalább ötöt-ötöt), melyeket az írásaidban érinteni fogsz!

A kritika szempontjai:
1. Minden felmerülhet a színészi játéktól a dialógusokon át a zenéig.
2.
3.
4.
5.
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A kritikai szempontoknál fontos, hogy a műsor sarkalatos pontjaira koncentráljon a diák:
egyrészt a műfajtól általánosan elvárt kritériumokra, másrészt azokra, melyek feltűnően jól
/ rosszul sikerültek a készítőknek. Az alkotói szándékot, koncepciót kutassa a műben, és ezek
megvalósításának hatékonyságát is vizsgálja!

Az ajánló szempontjai:
1.
2.
3.
4.
5.
Az ajánló szempontrendszere egyszerűbb: az eladhatóságot szolgáló tényezőknek kell előtérbe kerülniük (mikor látható, kik a műsorvezetők, mennyire látványos, mennyire izgalmas, stb.)

II/2. Írj kritikát és ajánlót!
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Ajánló:
Az órán megbeszéltek pontos felhasználására, a szempontrendszer átvitelére, a megbeszélt műfaji jellegzetességek minél nagyobb betartására ügyeljünk mindkét írásnál.

Kritika:
Az órán megbeszéltek pontos felhasználására, a szempontrendszer átvitelére, a megbeszélt műfaji jellegzetességek minél nagyobb betartására ügyeljünk mindkét írásnál.
Ha van rá mód, közösen értékeljünk, ha nincs elegendő idő, adjunk a diákoknak szöveges
értékelést.

Képek:
http://www.theisland-themovie.com/
www.moziplussz.hu
www.filmvilag.hu
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13. MŰÉRTÉS II.
ELTÉRŐ KRITIKAI LÁTÁSMÓDOK, BEFOGADÓI
ATTITŰDÖK VIZSGÁLATA. KRITIKA KÉSZÍTÉSE

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA A modul célja, hogy a diákok különböző befogadói attitűdökkel

ismerkedjenek meg.
Felismerjék, hogy a különböző aspektusból való megközelítéseknek van létjogosultsága. Tudatosodjon bennük: a befogadás
folyamata és mibenléte minden egyén számára különböző, és
ennek a különbözőségnek pozitív hatása van.
A különböző befogadói, kritikai szemléletek felismerése fejleszti
az empátiát, a feladatok egy másik személy szemszögébe való
beleélésből táplálkoznak.
A diákok felismerik, hogy különböző témákban más korosztálybeli vagy műveltségi szintű egyén lehet a kompetens személy, és
azt, hogy vannak olyan témák, amelyekben már biztonsággal ők
maguk is szakértők lehetnek.
A feladatok fejlesztik a kritikai szemléletet, és rávezetik a diákokat a vélemények különbözőségének okaira, az életkorra, szocializációra, a műveltségi szintekre.
Fontos szempont még továbbá, hogy közösen beszéljük meg
azt is: a befogadó szubjektív véleménye nem azonos egy műalkotás objektív célú értelmezésével. A vélemény szabad, de ez
nem azonos a kritikával.

AJÁNLOTT ÓRASZÁM 2 óra, 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY, 13–14 éves kor, 8. évfolyam
NYELVI SZINT
MODULKAPCSOLÓDÁSI Tantervi:
PONTOK Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra,

hon- és népismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika, 8. évfolyam

Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Vizuális információk dekódolása. Verbális információhordozók
felismerése, alkotói szándék vizsgálata, befogadói magatartás
vizsgálata, szövegalkotás.
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MODULKAPCSOLÓDÁSI Programcsomagon belül:
PONTOK • Szövegstruktúra felismerése, alkotása

• Alapvető médiaszöveg-típusok
• Képolvasás, képalkotás
• Mozgóképolvasás
• Műértés I.

Programcsomagok között:
Az irodalmi önképző modulok állnak a legközelebb a média
szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz a lényegesen kötetlenebb szakköri keretekben zajló munkaforma miatt.
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kompetenciaterületi:
FÓKUSZAI A tolerancia fejlesztése, önálló érvelés fejlesztése, ok-okozati ösz-

szefüggések keresése, kritikai reflektálás, képi információk szóbeli megjelenítése, szövegalkotás fejlesztése

NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
részt vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák, képek, diagramok által közvetített információk szerkesztése. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a
kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott
jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A diákok ebben az életkorban már el tudják különíteni a különböző kritikai szemléleteket,
befogadói látásmódot, valamint ezek létjogosultságát. A tanár feladata, hogy ezt a képességet
tudatosítsa bennük. Vezesse rá diákjait, hogy ez olyan készség, amellyel ebben az életkorban
már minden bizonnyal rendelkeznek – és érdemes ebből profitálniuk.
A feladatok elvégzésekor fontos ez elemző szempontjába való beleélés, figyelve életkorára,
műveltségi szintjére. Ezt a tanár célzott kérdésekkel segítheti. Tartsuk szem előtt, hogy míg
a befogadói és kritikai szemlélet feltehetően adott a diákoknál, addig ezeknek a szóbeli kifejtésében még nem szerezhettek kellő gyakorlatot.
A feladatsor egyaránt épít a csoportos és az egyéni munkára. A feladatok első részénél érdemes csoportokat alkotni, míg a második rész önálló munkára hagyatkozik.
A kritika megírásakor az egyéni munkatempót vegyük figyelembe, igazodjunk a lassabban
haladókhoz.
A kritikák értékelésénél ügyeljünk arra, hogy a diákok önbecsülése ne sérüljön; ne vegyük
el a kedvüket cikkek, kritikák írásától. Ne a témaválasztást minősítsük, a kritikaírás műfaji
sajátosságainak megismertetésére ügyeljünk.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. Különböző befogadói attitűdök vizsgálata, ok-okozati viszonyok keresése.
 A kép megtekintése után
a feladatban
megnevezett
személyek szemével történő
látásmód megvitatása
 Véleményeik
ütközetése,
figyeljünk az
adott válaszok
megfelelő indoklására
 A cikk elolvasása után különböző korú
és műveltségű
személyek
szemszögéből
elemezzük azt
a tanulókkal
 A reklámfilm
megtekintése
után értékelés
a feladatban
szereplő befogadók szempontrendszere
alapján
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 Önálló érvelés
 Műfajismeret
 Énkép fejlesztése
 Meglévő képességek tudatosítása
 Ok-okozati
összefüggések
keresése
 A szövegkohézió tartalmi
elemei
 A kritika fogadása

A feladatok megoldására szánt
idő szerint differenciáljunk.

Egyéni
munka,
páros munka, csoportmunka
egyaránt
alkalmazható

Előadás,
magyarázat,
megbeszélés,
vita

Feladatlap,
I/1–2. feladat, Hurka-reklámfilm
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. Kompetenciaterületek, önálló kritika megírása
 Az előző
órarészben
megbeszéltek
felidézése
 Olyan területek gyűjtése,
melyben a
diákok korosztálya képes
véleményalkotásra
 A felsoroltak közül az
írandó kritika
témájának kiválasztása
 Kritika megírása
 A született
munkák értékelése, ügyelve
arra, hogy a
kritika műfaji
sajátosságait
tartsuk szem
előtt.

 Önálló érvelés
 Műfajismeret
 Énkép fejlesztése
 Önálló szövegalkotás
 Kritikai reflektálás
 Vitakultúra
fejlesztése
 Szakszókincs
alkalmazása

Továbbra is a
feladatok megoldására szánt idő
szerint differenciáljunk.

Egyéni
munka,
csoportos
munka

Előadás,
Feladatlap,
magyarázat, II/1–2. felmegbeszélés, adat
vita

Amennyiben
csoportokat
szeretnénk létrehozni, akkor
a kiemelkedő
képességeket
mutató tanulókat
külön csoportba helyezzük
el, és a feladat
megoldása közben figyeljük a
csoportok belső
dinamikájának
alakulását.
A faladat második részében
egyéni munkát
alkalmazzunk.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. KÜLÖNBÖZŐ BEFOGADÓI ATTITŰDÖK VIZSGÁLATA, OK-OKOZATI VISZONYOK KERESÉSE.

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A foglalkozás első lépéseként kérjük meg a ta- A tanulók a feladatlap I/1–4. feladataival dolnulókat, hogy nézzék meg a képet, amelyeket goznak.
a feladatlapon látnak, majd a hozzá tartozó feladatokat.
 I/1. A kép megtekintése után megpróbálják
Ha csoportokban szeretne dolgozni, akkor a elkülöníteni azokat a befogadói szempontanár szervezze meg a csoportokat, ügyelve, tokat, amelyek alapján egy nagymama, egy
hogy a csoportokba különböző képességű gye- tanár vagy diák véleményez. Megnevezik,
rekek kerüljenek.
hogy vajon milyen tényezők befolyásolhatják
a befogadást.
Jól célzott kérdésekkel irányítsuk a gyerekek figyelmét a különböző kritikai, befogadói szem-  A pályázati felhívás elolvasása után az előzőléletek közti különbségekre.
ekben felállított szempontrendszert vonatTudatosítsuk bennük, hogy „típusokkal“, tipi- koztatják a feladatra, megpróbálják új elekus alakokkal, nem valódi emberképekkel dol- mekkel kiegészíteni azt.
goznak a célszerűség kedvéért, így ne a saját
nagymamájukra, valamely tanárukra stb. gon-  Megnézik a reklámfi lmet, és a kritikai szemdoljanak!
léletek változatosságának okairól beszélgetnek.
Tanári kérdések:
 Mit gondolhat erről a képről egy tanár, diák  I/2. Megpróbálják kitalálni, hogy melyik tévagy egy nyugdíjas?
mában melyik személy lehet kompetens. Ki Mi lehet ezeknek a különbségeknek az oka?
nek a véleményét lenne érdemes megkérdez Függ-e ez az eltérés az életkortól, nemtől, is- ni az adott cikknél?
kolázottságtól?
 Megbeszélik, hogy mi lehet ennek az oka.
 Vannak-e új elemek, amelytől függhet az olvasat?
 Mennyire vonatkoztatható ez a szempon- Vita a diákok döntéseinek motiváciájáról.
trendszer a reklámfi lm kritikai szemléletére?
 Ha ti lennétek egy újság szerkesztői, melyik
témát kire, osztanátok? Miért?
I/3. Beszéljétek meg, hogy milyen tulajdonságok befolyásolják a döntéseiteket!
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2. KOMPETENCIATERÜLETEK, ÖNÁLLÓ KRITIKA MEGÍRÁSA

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A foglalkozás első lépéseként idézzük fel a múlt
órán felállított szempontrendszert.
Ez alapján pedig kérjük meg a diákokat, hogy
írjanak olyan témákat, amelyekben ők maguk
is szakértők lehetnek. Majd ezután önállóan írják meg a kiválasztott témában a kritikát.
Ügyeljünk arra, hogy az elemzésnél a műfaji
sajátosságokat tartsuk szem előtt.
Tanári kérdések:
 Milyen témában tudnátok szakszerű kritikát
írni jelenlegi ismereteitek szerint?
 Vannak-e olyan témák, amelyekben különböző korú és műveltségű emberek is könnyedén
mondhatnak véleményt?
 Miért ezt a témát választottátok a kritikátok
témájaként?
 Mire ügyeltetek a feladat elkészítése során?
 Melyik munkát tartjátok a legjobbnak? Miért?
(Az a fontos, hogy segítsünk a diákoknak felmérni saját kompetencia-szintjeiket, hogy felismerjék: már most vannak olyan témák, melyekben kis szakértőknek számítanak.)
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
13. MODUL
MŰÉRTÉS II.
Eltérő kritikai látásmódok, befogadói attitűdök vuzsgálata.
Kritika készítése
I/1.
Az előző órán megismerkedhettél a kritika legalapvetőbb tulajdonságaival, és az
ajánló és a kritika közti különbséggel. A következőkben különböző kritikai szemléleteket kell „felpróbálnod“. Nézd meg a következő képet, cikket, illetve reklámfilmet három szemszögből: egy „átlagosnak“ elképzelt egyetemi tanáréból, egy
átlagos tizenéveséből, egy idős nagymamáéból. Írd le, hogy az illetőnek mi nyerhette el a tetszését, mi nem, miként értelmezte.
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Mit gondolhat erről a képről…
az egyetemi tanár:
Tudományosan vizsgálná, művészettörténetileg próbálná elhelyezni egy korban, összevetné a saját szakterületén szerzett tudással.

egy tinédzser:
Nevetne rajta, ezerféleképpen próbálná interpretálni, inkább szellemes magyarázatot keresne a tulajdonságaihoz.

az idős nagymama:
Jó eséllyel tudná, hogy egy ókori szoborról van szó, de inkább a saját élettapasztalatain
keresztül értelmezné a jelenséget (miért sérült meg, mit hallott arról a helyről, ahol ez a
szobor valójában lehet, stb.)

Még egy hétig lehet nevezni a Vj-tornára
A második cinetripes Vj-torna nevezéseit és a pályamunkákat április ötödikéig,
szerdáig lehet leadni. A helyszín egyébként a Jövő Háza (vagyis az ex-Millenáris) Fogadója lesz, április tizenkettedike és tizenhatodika között. Az első két nap
workshopok, esténként pedig a vizualitásra épülő különleges partyk lesznek.
A szervező Cinetrip kijelölte a második Vj-torna nevezési és pályamunka-leadási határidejét: április ötödikét, szerdát. Maga a vj-verseny péntektől, vagyis április
tizennegyedikétől zajlik vasárnapig. Két kategóriában négy díjat adnak át. A nem
élő produkciók közül valamelyik a legjobb vj-opusz díját kapja, de közönségdíjat
is osztanak ugyanebben a kategóriában. Az élő produkciók pedig a vj-sampion és
a vj-tusa győztesének trófeájáért harcolnak.
Az előző, 2004-es eseményre ötvennégy induló érkezett kilenc országból. Laki
L. László, a szervező Cinetrip főnöke azt mondja: „Míg két éve volt összesen
negyven vj az országban, addig mostanra már több mint százan foglalkoznak komolyan a témával. Külföldön is nagyon népszerű lett a dolog. A kilencvenes évek
vége fele mindenki dj akart lenni, ma már mindenki vj. Ezért nem csoda, ha a két
évvel ezelőttinél jóval több nevezést várunk.”
Az április tizenkettedike és tizenhatodika között sorra kerülő esemény első két
napja, szerda és csütörtök a workshopok jegyében telik. „Ez azért jó, mert a vj-k
nemcsak versenyeznek, de tanulnak is egymástól” – magyarázza Laki. Neves külföldi vj-k fognak előadni, akik közül az olasz Flxer csapat egyik tagja és a holland
Olga Mink aka vj Oxygen tagja lesz a zsűrinek is. Rájuk lehet építeni az esténként
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sorra kerülő különleges partykat is, melyekre külföldi dj-ket szintén várnak Jövő
Háza (korábban Millenáris) Fogadójába. A névsor még képlékeny, de hamarosan
többet lehet tudni.
Maga a vetélkedés április tizennegyedikén, pénteken kezdődik. A zsűri két kategóriában három díjat oszt ki, ehhez jön még egy közönségdíj is. A konzervkategóriába olyan alkotások kerülnek, melyek nem élőben, ott helyben készülnek,
alakulnak, hanem előre megalkotott produkciók. Itt a győztes a Legjobb Vj-opusz
trófeáját nyeri – a legtöbb szavazatot kapó alkotás pedig közönségdíjas lesz. A
publikum április tizedikétől, tehát a Vj-torna hetének elejétől tekintheti meg a
pályaműveket a Filmmúzeum tévécsatornán.
[…]
Peter Poppara
(party.origo.hu)

Egy professzor
(Öveges József)

Egy nagymama

Egy tinédzser

A képek illusztrációk. Segíthet azonban a három személy szerepébe való beilleszkedésben.

Mit gondolhat erről a cikkről…
egy egyetemi tanár:
Nagyobb társadalmi-szociológiai vagy művészeti folyamatok mentén értelmezné a rendezvényt, mely a cikkről szól. Lehetséges, hogy gondjai lennének a szóhasználattal, terminológiával.

egy tinédzser:
Mivel az ő korosztályához szól leginkább ez a cikk, ezért egyrészt valószínűleg ő tudná a
legpontosabban, hogy a cikkben előforduló szavak mit jelentenek. Nagyobb eséllyel ismeri
ezt a két szubkultúrát, mint a nagymama vagy a tanár. Belülről vizsgálja.
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az idős nagymama:
Valószínűleg nem nagyon értené, hogy miről is szól a cikk, így nehezebben tudna hozzászólni a témához.

Hurka-reklámfilm
Nézzétek meg közösen a következő reklámfilmet, mely a 80-as években készült
Magyarországon.

Mit gondolhat erről a reklámfilmről…
egy egyetemi tanár:
Ő újra nagyobb kontextusokban próbálna gondolkozni: a filmecske esztétikája, eladástechnikája, de még az emberek öltözéke is túlmutat önmagán, és szerinte a koráról árulkodik.

egy tinédzser:
Megmosolyogja mind a terméket, mind azt, ahogy megpróbálták eladni. Valószínűleg
nem tudja értelmezni mindezt, hiszen egy teljes történelmi kort kellene hozzá ismernie.

az idős nagymama:
Emlékek sora tolul elő benne, pontosan érti és ismeri azt a közeget, melyben ez a reklám
jónak, fogyaszthatónak minősült. Belülről vizsgál, érdekes, izgalmas szemszög.

I/2.
Képzeld el, hogy egy lap főszerkesztője vagy, és erről a képről, cikkről, reklámfilmről kell a fenti személyek egyikének kritikát írnia. Kire bíznád a feladatot és miért?
(Ne konkrét emberekre gondolj, hanem arra az általános, sztereotip képre, mely
az emberek fejében róluk él.
(Mindegyiküknek egy-egy feladatot adj.)
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I/3.
Beszéljétek meg, hogy milyen tulajdonságok befolyásolják a döntéseiteket!

a szobros kép kritikája:
Egyetemi tanár. Általában véve ő lehet a leginkább kompetens, hiszen ismeri az értelmezési közeget (művészettörténet, történelem). Műveltsége teszi hozzáértővé.
Hangsúlyozzuk, hogy a sztereotípiák hamisak, de célszerűek, ha valakinek a szemüvegén
keresztül szeretnénk látni egy jelenséget.

a cikk kritikája:
Tinédzser. Általában véve ő lehet a leginkább kompetens, hiszen ismeri az értelmezési
közeget (partykultúra, modern vizuális kultúra). Nem összehasonlító-képessége miatt,
hanem életkora, környezete miatt kompetens.

a Hurka-reklámfilm kritikája:
Nagymama. Általában véve ő lehet a leginkább kompetens, hiszen ismeri az értelmezési közeget (történelmi kor, közeg). Nem összehasonlító-képessége miatt, hanem életkora,
környezete miatt kompetens.

I/4.
Beszéljétek meg közösen, hogy melyik kép ösztönöz inkább benneteket az
egészséges táplálkozásra! Miért?
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A diákok valamennyi képről mondják el véleményüket, elsősorban arra törekedjünk, hogy
az ételekhez kötődő sztereotípiák hangozzanak el.

II/1.
Írj össze öt olyan területet, témát, melyben te érzed magad hozzáértőnek, és elfogadnád, ha a témáról egy magadhoz hasonló embertől olvasnál kritikát. Ez lehet
bármi: színház, számítógépek, sport stb.
A téma mellé írd le, mi a hozzáértésed oka, eredete!
1.
2.
3.
4.
5.
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II/2.
Írj kritikát olyan témáról, amelyben hozzáértőnek érzed magad. Szóhasználatodra, fogalmazásmódodra különösen ügyelj!
Ügyeljünk rá, hogy tudatosítsuk a diákokban, hogy mitől láttuk kompetenseknek az óra
elején tárgyalt embereket. Figyeljenek rá, hogy az ő hozzáértőségüket tükröző tulajdonságaik érződjenek ki a cikk szövegéből.

Képek:
www.sxc.hu
party.origo.hu
http://www.sxc.hu/photo/497844
www.zalaszam.hu
www.habostorta.hu
www.stargate.eik.bme.hu
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14. KEDVENC MŰSOROM
VIZUÁLIS ÉS VERBÁLIS INFORMÁCIÓKÖZVETÍTŐK
FELISMERÉSE, RENDSZEREZÉSE

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA A modul a vizuális információk értelmezéséhez nyújt segítséget.

Az ízlés, a szubjektív értékelés fogalmait taglalja.
Korunkban a verbális kommunikáció gyakran háttérbe szorul, és helyére a képi-mozgóképi kommunikáció nyomul. Ennek
a formának megvannak a sajátos értelmezési konvenciói, melyeket a mostani modul gyakorlati anyaga is segít elsajátítani.
A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés is célja a
modulnak.
A modul legfontosabb területe kényes témát – az ízlés fogalmát – érinti. A „vizuális szövegkritika”, a kritikai befogadói attitűd kialakítása a távlati célunk.
A média műfaji jegyeinek ismeretére támaszkodik a modul.
Nem lehet célunk semmiféle ízlésterror bevezetése, de minimális célként a tanulók szabad és logikus érvelését tűzhetjük ki saját ízlésük, kedvenc műsoraik mellett.
További cél a vitakultúra fejlesztése.

AJÁNLOTT ÓRASZÁM 2 óra, 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY, 13–14 éves kor, 8. évfolyam
NYELVI SZINT
MODULKAPCSOLÓDÁSI Tantervi:
PONTOK Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra,

hon- és népismeret.
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika, 8. évfolyam.

Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló feldolgozása, megértése és felhasználása
Kompetenciaterületen:
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése, cím és
szövegstruktúra kapcsolatának magabiztos ismerete
Vizuális szövegritmus, vizuális szövegkohézió
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MODULKAPCSOLÓDÁSI Programcsomagon belül:
PONTOK • Fogalomtár

• Szövegstruktúra felismerése, alkotása
• Alapvető médiaszöveg-típusok
• Képolvasás, képalkotás
• Fotózás
• Mozgóképalkotás
• Mozgóképolvasás
• Műértés I.
• Műértés II.
• Kedvenc műsorom
• Összefoglalás – fi lm és média korunk kommunikációjában
Programcsomagok között:
Az irodalmi önképző modulok állnak a legközelebb média szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz.

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kompetenciaterületi:
FÓKUSZAI Kritikai érzék fejlesztése. A vizuális szöveg megértése, a rend-

szerező képesség fejlesztése, a vizuális szövegkohézió tartalmi
és formai elemeinek felismerése és alkalmazása egyaránt kompetenciaterületi fókuszok a modul képességfejlesztő szándékában.
A vizuális kontextus keresése, a szakszókincs használata, a szókincsbővítés szándéka
A célcsoport igényeinek felmérése, a befogadó szövegértési
kompetenciáinak meghatározása
Az információs társadalom képi-mozgóképi hírdömpingjében
az információk közös majd egyéni megszűrése (lényeges és lényegtelen információk elkülönítése).
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és személyi feltételeinek megteremtése, a közösségi tolerancia igényének elmélyítése

NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben részt
vevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák, képek,
diagramok által közvetített információk szerkesztése. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja
a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott
jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Különösen fontos, hogy abban az életkorban foglalkozzunk a képi-mozgóképi formával és
tartalommal, amikor diákjaink befogadási szokásai még nem csontosodtak meg. A média
mint friss tevékenység, tantárgy még nem ágyazódott be mélyen a magyar közoktatás rendszerébe. Mindez önmagában nem jelenthet módszertani hátrányt – ellenkezőleg: mint friss
tevékenység, nagyon fontos az azonnali motiváció, a rendszeres visszajelzés a tanulók tevékenységéről, a sikerek egyidejű megerősítése bennük.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont,
csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz.
Ez a modul alapvetően a vitára – a tanár által moderált vitára – épül, hiszen szubjektív vélemények csapnak majd össze az „ízlés” nehezen meghatározható szempontjai szerint.
A „nekem tetszik” és a „jó és színvonalas műsor” kategóriáit kell majd elválasztanunk, miközben a toleráns vitakultúra keretei között mozoghatunk.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt
érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és a projektfeladatok
esetében.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz
és a csoporthoz igazított alkalmazása indokolt lehet. Ennek az órának tudásközvetítő célja
természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.

ÉRTÉKELÉS
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. Mi tetszik? A média ízlésformáló szerepe
 Az egyes nagy
nézettségű
médiaműfajok
– és azok tartalmi-formai
sajátságai
 Mely műsortípusokat miért
nézik sokan?
 A „tetszés”
és az „érték”
viszonya az
elektronikus
médiában
 A műsorfajták
elkülönítése
értékhordozó,
szórakoztató
szerepük és a
nézői táboruk
szerint
 A vita menetének közös
megbeszélése
olyan esetekben – és a
mostani ilyen
–, amikor a
szubjektív
véleményeket
kevéssé korlátozzák objektív esztétikai
szempontok

 A rendszerezőképesség
fejlesztése
 Szókincs fejlesztése
 A szöveg képi
ritmusának
felismertetése
 Képi információk szóbeli megjelenítése
 Szövegértés
alapján az új
tudás integrációja
 Nonverbális
kommunikációs jelek értelmezése
 Önálló érvelés

A feladatok megoldására szánt
idő szerint differenciáljunk,
hozzunk létre
olyan kisebb tanulócsoportokat,
melyekben az
addig kiemelkedő képességeket
mutató tanulókat
külön csoportban helyezzük
el, és a feladat
megoldása közben figyeljük a
csoportok belső
dinamikájának
alakulását

Egyéni munka, páros
munka, csoportmunka
egyaránt
alkalmazható
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Előadás,
magyarázat,
megbeszélés, vita

Feladatlap,
I/1–2. feladat, mellékelt műsorok részletei
VHS vagy
DVD
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. Miért tetszik? Hogyan válasszunk (média)programot?
 Az előző
feladatban
meghatározott
vagy felvetődött „tetszés”,
„ízlés” fogalmainak médiaesztétikai megalapozása –
természetesen
a 8. évfolyam
szintjének és
háttérismereteinek figyelembe vételével
 Az esztétikai
érték kritériumai egy-egy
médiatermék
megítélésekor
 A látvány, a
tartalom, a
téma, a személyes kontaktus
szerepe a műsorok értékelésekor
 A műfaji
konvenciók
szerepe egyegy műsor
elfogadottságában, sikerében
– vagy bukásában
 A modulba iktassunk be néhány frontális
előadói elemet
– meséljünk a
diákoknak – az
egyes műfajok
kialakulásának
történetéről:
szappanopera,
klip stb.

 Rendszerezőképesség fejlesztése
 Szókincs fejlesztése
 A szöveg képi
ritmusának
felismertetése
 Képi információk szóbeli megjelenítése
 Szövegértés
alapján az új
tudás integrációja
 Nonverbális
kommunikációs jelek értelmezése
 Önálló érvelés
 Szakszókincs
használata
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Tartsuk meg az
előző feladat
során használt
differenciálási
formát;
a feladatok megoldására szánt
idő szerint differenciáljunk,
hozzunk létre
olyan kisebb tanulócsoportokat,
melyekben az
addig kiemelkedő képességeket
mutató tanulókat
külön csoportban helyezzük
el, és a feladat
megoldása közben figyeljük a
csoportok belső
dinamikájának
alakulását.

Egyéni munka, páros
munka, csoportmunka
egyaránt
alkalmazható a csoport
összetételétől
vagy motiválhatóságától függően

Előadás,
magyarázat,
megbeszélés, vita

Feladatlap,
I/3–7. feladat, mellékelt műsorok részletei
VHS vagy
DVD
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. MI TETSZIK? A MÉDIA ÍZLÉSFORMÁLÓ SZEREPE

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladatok célja az alapvető médiaműfajok A tanulók a feladatlap I/1–2-es feladataival doltartalmi-formai elemeinek felidézésén túl a né- goznak.
zői szokások és a tanulók személyes nézői szokásainak megvitatása. A gyakorlatok nyomán  I/1. Nézzétek meg közösen az alábbi videoaz itt megszerzett tapasztalat és tudás értő és részleteket! Írd ide az első benyomásaidat a
kritikus befogadói szemléletet alakíthat ki.
látott műsorrészletekkel kapcsolatban! KikHa a páros munkát választjuk, alakítsuk meg nek szólnak ezek a műsorok? Miért nézik
a párokat!
meg ezeket az emberek?
 A tanár által moderált vita zajlik – vagy
Nézzük meg közösen a feladatoknál jelzett műsortípusonként, vagy valamennyi részlet
műsorrészleteket!
megtekintése után.
Ha a csoport összetétele azt igényli, álljunk  A feladatlapban megfogalmazott érveiket a
meg az egyes részletek után, és elemenként töl- vita során szóban kell megvédeniük a diátessük ki az a feladatlap I/1-es részét!
koknak.
 Az egyes műsortípusok után más-más tanuló
Vetítsük le a feladatok megoldása vagy megbe- kezdje az érvelést, mintegy vezérszónokaként fejtse ki véleményét az adott témáról!
szélése után újra a részleteket!
Tanári kérdés:
 I/2. Most emlékezz vissza a látottakra. Melyik
 Mi dönti el, hogy egy műsor kinek tetszik?
műsor tetszett a legjobban és melyik a legke Mi a kapcsolata egy műsor megítélésében az vésbé? Miért?
értéknek a „szubjektív tetszéssel”?
 Lehet-e jó, ami nem tetszik nekünk?
 A tanulók fogalmazzák meg a lehetőség sze Ki dönti el, hogy milyen a jó műsor?
rint minél pontosabban, hogy milyen szem Ki határoz arról, hogy mi kerül a műsorrend- pontok alapján mondtak véleményt egy-egy
be?
műsorról!
 Változott-e az ízlésed, tévézési szokásod az
elmúlt egy-két esztendő során?
A tanulók vita keretében beszéljék meg, miként
változott-alakult a tévézési szokásuk, az ízlésük
A megtekintett műsorrészleteket követő vitáaz elmúlt években! (Milyen hatások befolyában a tanár – ameddig lehet – ne nyilvánítson
solták őket?)
saját véleményt egyéni tetszési szempontjairól.
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2. MIÉRT TETSZIK? HOGYAN VÁLASSZUNK (MÉDIA)PROGRAMOT?

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A feladatok célja az egyéni ízlés és a kollektív
ízlés/közízlés fogalmainak tisztázása, összevetése. A közízlés korízléssé válásának folyamatáról is ejtsünk néhány szót – az életkori sajátosságaik figyelembevételével.
Amennyiben szükséges, a vetített műsorrészletek egy-egy darabját újra megtekinthetjük
közösen.

A tanulók az I/3–7-es feladatokat az előzőekben már megtekintett műsorrészletek alapján
oldják meg.

 I/3. Értékeld a megadott szempontok szerint
a műsorokat és a műsorvezetőket! Az utolsó
előtti, üres oszlopba írj egy számodra fontos
szempontot, ami kimaradt a táblázatból!

Tanári kérdés:
 Milyen új értékelési szempontok merültek fel
a 3. feladatban?
 A tanulók a számukra fontos egyéni szem Indokoljátok meg, hogy számotokra melyek pontokat közös megbeszélés-vita nyomán is
egy műsor megítélésének legfontosabb szem- kitölthetik.
pontjai!
 A példaként idézett műsorokból négynek van  I/4. Vizsgáld meg, hogy ugyanaz a műsor
műsorvezetője. Összekapcsolod-e a személyt kapta-e tőled a legtöbb pontot, melyet a lega műsorral? Ha igen, akkor miért?
jobbnak ítéltél, és az kapta-e a legkevesebbet,
 Mit jelent számodra a sztár fogalma?
melyet a legrosszabbnak!
 I/5. Mennyi múlik a műsorvezetőn?
(A sztár fogalma a médiában, a fi lmben, a sport-  I/6. Milyen televíziós műsorok vezetését bízban, a közéletben stb.)
nád az alábbi képeken látható emberekre?
 Sztárnak tartod-e a műsorvezetőket?
 Milyen képességekkel kell rendelkeznie szerinted egy televíziós és egy rádiós műsorvezetőnek?
A tanulókkal vitassuk meg a „karakter“, „egyé Van-e különbség az alkalmasságuk szerint, és niség“ fogalmát!
ha igen, miért?
Amennyiben időnk engedi, készíttessünk a di-  A diákok néhány mondatban jellemzést vagy
ákokkal rövid jellemzést a 7. feladatban a látha- fi ktív önéletrajzot írnak a képen látható szetó személyekről.
mélyekről.
 A megjelenés és a személyiség kapcsolatának
Tanári kérdés:
szempontjait vitatja meg a csoport.
 A tanulók az utolsó kérdésre adott válaszok
 Írjatok vázlatos jellemzést vagy „önéletrajzot” során – vágyaik kifejezésén kívül – elsősora képen látható személyekről!
ban helyes vagy helytelen önértékelésükről
 Változnak-e szerintetek a műsorvezetőktől vallanak.
elvárt tulajdonságok az idők során?
 Szeretnél-e műsorvezető lenni? Miért?
(A tanár semmiképpen se minősítse mindezt.)
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
14. MODUL
A KEDVENC MŰSOROM
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése,
rendszerezése
I/1.
Nézzétek meg közösen az alábbi videórészleteket! Írd le az első benyomásaidat
a látott műsorrészletekkel kapcsolatban! Kiknek szólnak ezek a műsorok? Miért
nézik meg ezeket az emberek?

1. műsor – vetélkedő

A benyomások leírása szubjektív véleményeket tükröz, az indoklásuk lehet érdekes. A
célcsoport nagyon tág.

2. műsor – valóságshow

A célcsoport nagyon tág.
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3. műsor – showműsor

A célcsoport nagyon tág. Bulvártémák bulvár tálalásban.

4. műsor – szappanopera (teleregény)

Főműsoridő – tág célcsoport.

5. műsor – telefonos játék

Ebben a műsorsávban viszonylag kevesen vannak otthon – nyugdíjasok, kisgyermekesek...

6. műsor – politikai vitaműsor

Esti műsorsáv végén, rétegműsor.
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I/2.
Idézd fel az imént látottakat! Melyik műsor tetszett a legjobban, és melyik a legkevésbé? Miért?

Legjobban tetszett:
Sokféle vélemény elfogadható, amennyiben az indoklásuk meggyőző.

Legkevésbé tetszett:
Sokféle vélemény elfogadható, amennyiben az indoklásuk meggyőző.

I/3.
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Össz.

Tartalmas

Izgalmas

Jól teljesítő
műsorvezetők

Szép díszlet

Jó főcím

A műsor
címe

Értékeld a megadott szempontok szerint a műsorokat és a műsorvezetőket 1
ponttól 5 pontig (1 a legrosszabb, 5 a legjobb). Az utolsó előtti – üres – oszlopba írj
egy számodra fontos szempontot, ami kimaradt a felsorolásból, majd add össze a
kiosztott pontokat!
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Írd le, hogy miért tartod fontosnak az általad beírt szempontot!

Össz.

Intelligens

Szimpatikus

Hiteles

Kellemes
hang

Kellemes
külső

Műsorvezető

Az általuk beírt egyéb szempont a saját értékrendjüket tükrözi, beszéljük meg az új szempontok fontosságát.

Írd le, hogy miért tartod fontosnak az általad beírt szempontot!
Az általuk beírt egyéb szempont a saját értékrendjüket tükrözi, beszéljük meg az új szempontok fontosságát.

I/4.
Vizsgáld meg, hogy ugyanaz a műsor kapta-e tőled a legtöbb pontot, melyet a legjobbnak ítéltél, és az kapta-e a legkevesebbet, melyet a legrosszabbnak! Ha nem,
mit gondolsz, miért van ez?
A válasz kiszámíthatatlan, ügyeljünk a diákok érvelésének pontosságára!
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I/5.
Sokan kezelik kiemelten fontos személyekként a műsorvezetőket. Szerinted helyes ez? A legjobb műsorokat a legjobb műsorvezetők vezetik? Mennyi múlik a
műsorvezetőn? Írd le a véleményed!
A műsor „arca“ a műsorvezető. Személyisége befolyásolja – egyúttal jellemzi is – a műsort.

I/6.
Milyen televíziós műsorok vezetését bíznád az alábbi képeken látható emberekre? Válaszaidat indokold is meg!

1.

2.

3.

5.

4.
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1. Talkshow, show, interjú
2. Showműsor
3. Szinte bármely műsortípust vezethetnek, hírműsor, stúdióbeszélgetés
4. Ifjúsági rétegműsor
5. Bemondó, ifjúsági műsor, stb.

I/7.
Vitassátok meg közösen, hogy szerintetek melyek a legfontosabb szempontok egy
televíziós műsor értékelésekor? Milyen fontos szempontok maradtak ki a fenti
táblázatokból?
Szórakoztat, értéket közvetít, új információkat hordoz, eredeti hangvételű, szerves és
hasznos részévé válik nézője életének…

A feladatlapban felhasznált képek forrásának jegyzéke:
www.tv2.hu
www.rtlklub.hu
www.amywcook.com
www.noklapja.hu
www.elitemagazin.hu
www.boarding.no
www.pnc.edu
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15. ÖSSZEFOGLALÁS
– FILM ÉS MÉDIA KORUNK
KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN
VIZUÁLIS ÉS VERBÁLIS INFORMÁCIÓKÖZVETÍTŐK
FELISMERÉSE, RENDSZEREZÉSE

KÉSZÍTETTE: DANCS ISTVÁN

MODULLEÍRÁS
A MODUL CÉLJA A modul összefoglaló jellégéből következik, hogy gyakorta is-

métlődhetnek – szándékosan – azok az információk, amelyek
a 8. évfolyam eddigi 14 moduljában már elhangzottak, továbbá
támaszkodni kívánunk a 7. évfolyam hasonló tematikájú anyagaira is.
Tehát két év munkájának értékelése, lezárása ez a modul. Lehet vetélkedő, fórum formában előkészíteni, a megválaszolatlan
kérdések moduljává válhat, értékelhetünk közösen, a csoport
alapíthat és megszavazhat díjakat, melyeket ekkor adna át a tanár – a csoportja nevében – saját diákjainak. Tekintsük át röviden a modul során azokat a témaköröket, melyek a két év során
említésre kerültek.
Az itt látható modul tehát ajánlás, a tanár nyugodtan válasszon
bármely rendhagyó formát az év munkájának lezárására, összefoglalására, közös értékelésére.
Korunkban a verbális kommunikáció gyakran háttérbe szorul, és helyére a képi-mozgóképi kommunikáció nyomul. Ennek
a formának megvannak a sajátos értelmezési konvenciói, melyeket a mostani modul gyakorlati anyaga is segít elsajátítani.
A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés is célja a
modulnak. A média műfaji jegyeinek ismeretére támaszkodik.
Továbbá célunk a vitakultúra fejlesztése.
A modulban tekintsünk vissza az év során létrehozott alkotásokra is: médiaszövegek, képek, forgatókönyvek, szinopszisok
készülhettek a modulok feladatai nyomán. Értékeljük ezeket!

AJÁNLOTT ÓRASZÁM 2 óra, 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY, 13–14 éves kor, 8. évfolyam
NYELVI SZINT
MODULKAPCSOLÓDÁSI Tantervi:
PONTOK Énkép, önismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra,

hon- és népismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem
Művészeti tárgyak – rajz és műalkotások elemzése
Informatika, 8. évfolyam

Kereszttantervi:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Nyelvhasználat és kommunikáció, nyelvművelés
Tanulás – tankönyvi szövegek, médiaszövegek, képek önálló
feldolgozása, megértése és felhasználása
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MODULKAPCSOLÓDÁSI Kompetenciaterületen:
PONTOK Vizuális és verbális információközvetítők felismerése, a rend-

szerezőképesség fejlesztése
A szabálytudat fejlesztése
Kritika fogadása
Cím és szövegstruktúra kapcsolatának magabiztos ismerete
Vizuális szövegritmus, vizuális szövegkohézió
Szakszókincs fejlesztése, rendszerezése
Programcsomagon belül:
• Fogalomtár
• Szövegstruktúra felismerése, alkotása
• Alapvető médiaszöveg-típusok
• A bulvár- és a politikai sajtó elemi összevetése
• A bulvársajtó és publicisztikai szövegalkotás
• Képolvasás, képalkotás
• Fotózás
• Mozgóképalkotás
• Forgatókönyv I.
• Forgatókönyv II.
• Mozgóképolvasás
• Műértés I.
• Műértés II.
• Kedvenc műsorom

Programcsomagok között:
Az irodalmi önképző modulok állnak a legközelebb a média
szövegalkotás-szövegértés moduljaihoz, a hasonló keretek között történő szakmai munka – szakkör, önképző – oldottabb
óravezetést, közvetlenebb tanár-diák és diák-diák viszonyt tesz
lehetővé. Ezektől a feltételektől eredményesebb és kreatívabb
munkát várhatunk. Konzultáljunk bátran az irodalmi önképző
vezetőjével, cseréljük ki tapasztalatainkat!
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kompetenciaterületi:
FÓKUSZAI A vizuális kontextus keresése, a szakszókincs használata, a szó-

kincsbővítés szándéka elsődleges. Az összefoglalás igényével
készített modul támaszkodik valamennyi előzményre: a 7. és a
8. évfolyam eredményire egyaránt.
Kritikai érzék fejlesztése. A vizuális szöveg megértése, a rendszerezőképesség fejlesztése, a vizuális szövegkohézió tartalmi
és formai elemeinek felismerése és alkalmazása egyaránt kompetenciaterületi fókuszok a modul képességfejlesztő szándékában.
A fi lm és média korunk kommunikációjában modul (is) két év
egymásra épülő tevékenységétől reméli azt az átmeneti eredményt, melyet majd a 9. évfolyam média stúdiuma egészít ki:
értő és igényes tanulói befogadói szemlélet és gyakorlat alapjait
kívánjuk lerakni. A modul egyszerre épít a 7. évfolyamon már
elkezdett tevékenységre, és egyszerre készíti elő a 9. évfolyam
fogalomtár modulját.
Az információs társadalom képi-mozgóképi hírdömpingjében
az információk közös, majd egyéni megszűrése (lényeges és lényegtelen információk elkülönítése).
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A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és
FÓKUSZAI személyi feltételeinek megteremtése, a közösségi tolerancia igé-

nyének elmélyítése.
A vitakultúra megteremtésében haladhatunk a 8. évfolyamon
gyorsabb ütemben, hiszen a 7. évfolyamon már bevezetett fogalmakról és tevékenységekről tanulunk bővített és elmélyített
formában, tehát a tanulók már értőbb közönségnek fognak bizonyulni.

NAT (2003):
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben rész
tvevők szövegeinek közös és egyéni értelmezése, ábrák, képek,
diagramok által közvetített információk szerkesztése. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a
kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve
mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott
jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
Egyéb műveltségterületi:
Ember és társadalom, művészetek, informatika
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az összefoglaló modulban is fontos szempont, hogy abban az életkorban foglakozzunk a
képi-mozgóképi formával és tartalommal, amikor diákjaink befogadási szokásai még nem
alakultak ki véglegesen. Így a modulokkal közvetített mintáknak fontos szerepe lehet új, értőbb szokások rögzítésében. A média mint friss tevékenység, tantárgy még nem ágyazódott
be mélyen a magyar közoktatás rendszerébe. Ez egyszerre előny – nincs még rögzült „kánonja” a tantárgyak rendszerében, és egyszerre hátrány: marginalizálódhat a tantárgyak igenis
létező hierarchiájában.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont,
csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt
érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási és a projektfeladatok
esetében. A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a
feladathoz és a csoporthoz igazított alkalmazása indokolt lehet.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
Antal Zsolt – Gazsó Tibor – Kubínyi Tams: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég
Kiadó, Budapest, 2005.
György Péter: Digitális Éden. Magvető Kiadó, Budapest, 1998.
Gyenes Zsolt – Hartai László – Kozák Zsuzsanna: Mozgókép és médiaismeret feladatgyűjtemény
1–2. Korona Kiadó, Budapest, 2004.

ÉRTÉKELÉS
Amennyiben az alábbi modulban vázoltaktól eltérő formában kívánjuk összefoglalni a 8. évfolyam munkáját, akkor az alternatív pedagógia számos lehetőséget kínál az önértékeléstől
kezdve a kreatív, játékos formákig munkánk eredményességének vizsgálatára.
A formatív, kvalitatív vagy szöveges értékelés általános szempontjai, a tanulói önértékelés
lehetőségei, formái mind megjelenhetnek az értékelés során.
A tanulók az egyéni munkától a kooperatív tevékenységig szinte valamennyi munkamódszerrel találkoznak a modulokban. Ennek a modulnak a feladataira – akár a többi médiaismeret modulban – jellemzően nincsenek kizárólagosan jó vagy rossz megoldások. Az értékelés
általában két fázisban történik: először a diákok egymást értékelik. Fontos azonban, hogy ha
eltérőek a megoldásaik, akkor a tanár abban azonnal segítsen, hogy kölcsönösen megértsék,
miért választott a másik tanuló másik választ. Ne mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy
rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja megoldását. A súlyos tévedéseket, tárgyi
pontatlanságokat természetesen azonnal javítsuk. A második fázisban a tanár egyedül értékel.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

1. Rádió és televízió a közszolgálatban – két médium összehasonlítása
 Kulturális és
a hírműsorok
aránya a közszolgálati médiumokban
 A közszolgálati
csatornák célközönsége
 Mi tetszik saját
diákjainknak?
 A közszolgálatiság – a rádiózás jövője
 Közszolgálati
műsortervek
összehasonlító
vizsgálata
 Modern műsorstruktúrák
 Rádió vagy
televízió

 Rendszerezőképesség fejlesztése
 Szókincs fejlesztése
 A szöveg képi
ritmusának
felismertetése
 Képi információk szóbeli megjelenítése
 Szövegértés
alapján az új
tudás integrációja
 Nonverbális
kommunikációs jelek értelmezése
 Szakszókincs
használata
 Önálló érvelés

A feladatok megoldására szánt
idő szerint vagy
a munkaforma
megválasztásában is differenciálhatunk..

Egyéni
munka,
páros munka, csoportmunka
egyaránt
alkalmazható
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Feladatlap,
magyarázat, I/1. feladat
megbeszélés, vita
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK

KIEMELT
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

TANULÁSSZERVEZÉS

CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK

2. A mozgóképtől a jövő médiumáig – mozi és internet
 A szórakoztatás magasiskolája: a szuperprodukciók
 Irodalmi alapok filmen
 A modern tömegfilm
 A kommersz
célközönsége a
moziban
 A filmajánló
 Ifjúsági film
vagy akciófilm?
 Internet – jelen
és jövő
 Az internet
funkciói
 Az internetes
keresőprogramok használata
 Szellemi vetélkedő – technikai tudás
birtokában
 A 8. évfolyam
médiafoglalkozásainak közös
értékelése

 Szókincs fejlesztése
 Rendszerezőképesség fejlesztése
 A szöveg képi
ritmusának
felismertetése
 Képi információk szóbeli megjelenítése
 Nonverbális
kommunikációs jelek értelmezése
 Önálló érvelés
 Szövegértés
alapján az új
tudás integrációja
 Tolerancia

A feladatok megoldására szánt
idő szerint vagy
a munkaforma
megválasztásában is differenciálhatunk.
Ha a csoport
összetétele
megengedi,
hozzunk létre
olyan kisebb tanulócsoportokat,
melyekben az
addig kiemelkedő képességeket
mutató tanulókat
külön csoportban helyezzük
el, és a feladat
megoldása közben figyeljük a
csoportok belső
dinamikájának
alakulását.

Egyéni
munka,
páros munka, csoportmunka
egyaránt
alkalmazható
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Előadás,
magyarázat,
megbeszélés, vita

Feladatlap,
II/1. és III/1.
feladat,
Internet
biztosítása
valamennyi
tanulónak
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ A KÖZSZOLGÁLATBAN – KÉT MÉDIUM ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Ismételjük át a jellegzetes televíziós és rádiós
műsortípusokat, a műsorsávokat!
A cél a közszolgálatiság fogalmának illusztrálása, a két vezető médium, a rádió és a televízió
műsorszerkezetének összevetésével. Érdekes
lehet a feladat azért is, mert ezek a csatornák
– Kossuth Rádió, M1 – nem tartoznak a diákok
kedvencei közé, tehát itt az alkalom, hogy médiafogyasztási szokásaikat némileg módosíthassák.
Tanári, „felnőttes” ízlésterrorral éppen az ellenkező hatást válthatjuk ki.

A diákok a feladatlap I/1-es feladatát oldják
meg.

Tanári kérdés:
 Elemezzétek egy adott nap két különböző
közszolgálati médiumának műsorrendjét!
 Ki, mikor, mit és miért néz? A tanulók indokolják a válaszukat!
 Milyen a szórakoztató, a kulturális és a hírműsorok aránya?
 Kiknek szólnak a rádió műsorai? Más-e a célközönsége a televíziónak?
 Mely műsorokat hallgatnád szívesen a rádióban, és melyik műsort néznéd meg mindenképpen a televízióban?
 Írd le néhány mondatban, miként képzeled el
a rádió jövőjét!

 Az egyéni munka és a csoportos tevékenység
egyaránt hasznos lehet.
 A tanulók gyűjtsék ki a különböző műsortípusokat! Ebben – nagy valószínűség szerint
– tanári segítség nélkül nem boldogulnak
majd, hiszen a közszolgálati csatornák műsorai nem tartoznak kedvelt programjaik közé
Kedvelt vagy számukra érdekesnek tűnő műsorok megnevezésénél ne befolyásoljuk őket.

A tanulók rádiózási és tévézési szokásaikról
számolnak be.
Adjunk szót minden jelentkezőnek – ne minősítsük „médiafogyasztási” szokásaikat!
Vita: van-e értékes és értéktelen médium?
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2. A MOZGÓKÉPTŐL A JÖVŐ MÉDIUMÁIG – MOZI ÉS INTERNET

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Célunk, hogy a 8. évfolyam moduljaiban el- A diákok a II/1. és III/1-es feladatot oldják meg.
mélyített – sok esetben már a 7. évfolyamon  A fi lmajánlók megírása egyéni munkában
bevezetett – fogalmak egy részét a mozgókép, történjen. A szövegeket nyilvánosan olvastasa mozgóképi média és az internet világából a suk fel, önkéntes alapon: csak az tegye közzé
írását, aki jónak érzi, vagy bizonytalan abban,
gyakorlatban használjuk fel.
Ismételjük át a jellegzetes mozgóképes, fi lmes hogy vajon jó, érdekes megoldásra jutott-e?
ismereteket, az internettel kapcsolatban meg Minden diák saját számítógéppel dolgozik a
vitatott sajátosságokat.
„versenyfeladaton”.
Tanári kérdés:
 A feladat kérdéseit az interneten elvégzett
 Írjatok 8-10 mondatos fi lmajánlót két nagysi- munka előtt és után is megoldhatják.
kerű – több epizódból álló – mozifi lmhez!
 Kiknek és miért ajánlod a megtekintését? A diákok kapjanak módot arra, hogy – lévén
(Vagy kit és miért akarsz lebeszélni róla?)
ez az utolsó modul a tanévben – elmondhassák
 Mi alapján választasz mozifi lmet?
észrevételeiket a foglalkozások hasznáról, tem Mennyit és mire használod az internetet?
pójáról, az éves munka eredményeiről – remél Hallottál-e a „netfüggés” fogalmáról? Ha hetőleg nem kudarcáról.
igen, akkor mi erről a véleményed?
A munka a következő évben a 9. év moduljaival folytatódhat.
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TANULÓI FELADATOK, MELLÉKLETEK
15. MODUL
ÖSSZEFOGLALÁS –
FILM ÉS MÉDIA KORUNK KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN
Vizuális és verbális információközvetítők felismerése,
rendszerezése
I/1. Közszolgálati rádió és közszolgálati televízió
Hasonlítsuk össze a Kossuth Rádió és az M 1 azonos napi műsorát!

04:00

Hírek. Időjárás

04:03

Liszt művek
1. A reggel himnusza (Dráfi Kálmán – zongora), 2. Les Préludes
– szimfonikus költemény (Chicagói Szimfonikus Zenekar, vezényel:
Daniel Barenboim)

04:24

Technikai szünet (mérőjel)

04:25

Rákóczi induló

04:30

Hírek. Időjárás

04:34

Szülőföldünk
Határok nélkül – összeállítás

04:59

Pontos időjelzés

05:00

Reggeli krónika
Műsorvezető: Papp Endre

05:00

Krónika. Sport

05:29

Időjelzés (kapcsolás)

05:30

Hírek. Időjárás

05:39

Falurádió

15. ÖSSZEFOGLALÁS – FILM ÉS MÉDIA KORUNK KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN

211

06:00

Krónika. Sport

06:29

Pontos időjelzés

06:30

Hírek. Időjárás. Gazdaság

06:33

Egy csepp emberség (ism)

07:00

Krónika. Sport

07:19

Körzeti időjárásjelentés

07:30

Hírek. Időjárás

07:59

Pontos időjelzés

08:00

Krónika – Ráadás
Szórakoztató hazai és külföldi pillanatok

08:19

Programajánló

08:30

Hírek. Időjárás

08:59

Pontos időjelzés (kapcsolás)

09:00

Hírek. Időjárás

09:04

Napközben
Közérdekű magazin – Szegedről

09:59

Pontos időjelzés

10:00

Délelőtti krónika

10:59

Pontos időjelzés

11:00

Hírek. Időjárás

11:35

A Magyar Rádió Karinthy Színpada
Mennyei riport. Írta: Karinthy Frigyes.

11:59

Pontos időjelzés

12:00

Déli harangszó a paksi evangélikus templomból

12:02

Déli krónika
Műsorvezető: Farkas Erika

12:40

Ki nyer ma?
Játék és muzsika tíz percben.
Helyszín: Rózsavölgyi Zeneműbolt, V. Szervita tér 5.

12:50

Törvénykönyv
Szerkesztő: Kapás Irén

12:59

Pontos időjelzés

13:00

Hírek. Időjárás
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13:05

Vendég a háznál
Gyerekekről – felnőtteknek

13:30

Tanúim lesztek!
A római katolikus egyház félórája

13:59

Pontos időjelzés

14:00

Kora délutáni krónika

14:10

Társalgó
Műsorvezető: Balázs Attila
– Jeremy Irons A gyertyák csonkig égnek-ben. Londoni színházak
műsorán: Márai Sándor
– Egressy Zoltán, Szilágyi Andor darabjai
– Műsorunkban megszólalnak a Sóska és sültkrumpli angol színészei,
John Terry, a Szilágyi-darab rendezője, Michael Blackmore, a Máraimű színpadra álmodója, valamint Bogyai Katalin, a londoni magyar
kultúrközpont igazgatója.
– Első közlés (sorozatszerkesztő: Reményi József Tamás): Szőcs Géza
verse

14:59

Pontos időjelzés

15:00

Hírek. Időjárás

15:05

SZÓLJON HOZZÁ!
Hangos recept
– Csökkenthetjük-e diétával koleszterinszintünket? – Vendégek: dr.
Palik Éva belgyógyász főorvos és dr. Karádi István, a Semmelweis
Egyetem III. sz. Belklinikájának vezetője

15:59

Pontos időjelzés

17:05

Világóra plusz [Itt hallgatható a Kossuth Rádió]
Szerkesztő: Lengyel Miklós

17:45

Kék bolygó
Környezetvédők tízperce

17:59

Pontos időjelzés

18:00

Esti krónika
Műsorvezető: Farkas Erika
Szerkesztő: Kiss Gábor István

18:29

Időjelzés (kapcsolás)

19:00

Szülőföldünk
Határok nélkül.
Szerkesztő: Nagy György András
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19:30

Sportvilág
Szerkesztő-műsorvezető: Deák Horváth Péter
– Közvetítés az asztalitenisz csapat-világbajnokságról és a vízilabda
rájátszásról

19:50

Jó éjszakát, gyerekek!
Tersánszky Józsi Jenő: A bölcs szamár. – Elmondja: Rudolf Péter.

19:59

Pontos időjelzés

20:00

Hírek. Időjárás

20:04

Aranyemberek
Szerkesztő-riporter: Rapcsányi László
– Zöld Ferenc tanár, antikvárius

20:35

A Rackrent kastély
Maria Edgeworth regénye folytatásokban. – Fordította: Kászonyi Ágota. – Felolvassa: Kun Vilmos.

21:00

Hírek. Időjárás

21:04

Műsorajánló

21:05

Mesélő krónikák
A Szapolyaiak felemelkedése

21:35

Népdalok, népdalfeldolgozások
1. Bárdos Lajos: János bácsi hegedűje (Ifjú Zenebarátok Központi
Kórusa, vezényel: Ugrin Gábor), 2. Borsody László feld.: Somogyból
(kamaraegyüttes), 3. Daróci Bárdos Tamás: Dunántúli pásztordalok
(Palcsó Sándor – ének, kamarazenekar, vezényel: Bolberitz Tamás), 4.
Hidas Frigyes: Balatoni népdalok (Magyar fúvósötös)

21:55

Gyöngyszemek
Szemelvények nemzetiségeink irodalmából.

21:59

Pontos időjelzés

22:00

Késő esti krónika
Műsorvezető: Farkas Erika

22:30

Tér-idő
Ex-katedra. Egyéniségek, érdekességek a tudomány világából.

23:00

Hírek. Időjárás. KENÓ

23:04

Operákból, daljátékokból és operettekből
– Osváth Júlia, Réti József és Székely Mihály énekel.
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05:25

Hajnali gondolatok (3’)

05:30

Kárpáti krónika (ism.)

05:40

Agrárhíradó (8’)

05:50

Nap-kelte
Benne: Híradó, Körzeti híradó, Kékfény hírek

09:00

Cinecitta (olasz minisor., 26/17. rész, 2003) (12)

10:00

Híradó

10:05

Napi mozaik
11.28: Mit főzzünk ma?

12:00

Déli harangszó

12:01

Híradó délben
Benne: Híradó délben, Időjárás-jelentés, Uniós hírek, Kulturális híradó, Sporthírek, Körzeti híradók, Kárpáti krónika

13:00

Srpski Ekran (26’)
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin

13:25

Unser Bildschirm
Német nyelvű nemzetiségi magazin

13:55

Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor., 44. rész, 50’) (12)

14:50

PoliTour
Világjáró mozaik

15:20

Szerelmek Saint Tropez-ban (francia filmsor., 51’, 1996) (12) - V./3. A
barátság ára

16:15

Híradó

16:20

Bartók 125
Hét darab a Mikrokozmoszból – előadja: Kocsis Zoltán, Ránki Dezső

16:24

Maradj velünk!
Találkozás Jézussal

16:30

Katolikus krónika

17:00

12+
Ifjúsági magazin

17:10

Mit főzzünk ma?
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17:25

A Nagy vita (talk show)
Téma: Szomszédok
Vendégek: Raksányi Gellért, Trunkó Barnabás, Rados Virág, Judy és
Gyurik Bea, Szendrei Zsolt és felesége, Varga Éva, Bakondi Laura és
Varga Anikó

18:00

Híradó – Gazdasági híradó

18:10

Körzeti híradók

18:22

Esti mese
– Lolka és Bolka: A Karib-tengeren
– Dörmögőék legújabb kalandjai: A homokvár

18:50

Szomszédok (magyar filmsor., 30’, 1987)
146. rész

19:30

Híradó este

19:54

Sporthírek
– Időjárás-jelentés

20:05

Önök kérték! (15’) – Fényes Szabolcs dalaiból
Kívánságműsor

20:20

Életképek (magyar tévéfilm sor., 48. rész, 35’, 2004)

21:05

Kedd 21
Könnyeden a politikáról!

22:00

Az este – Kedd

22:45

Kultúrház
Kultúra, szórakozás, szabadidő napról napra
Műsorvezető: Rózsa Péter
– „TaCePao” azaz társadalmi célú reklámok kiállítása. A civil szervezetek reklámfogásai a köz érdekében

23:00

Kultúrház extra
Műsorvezető: Rózsa Péter
– Emlékezet helyett hallgatás? Kisajátította a politikai közélet ’56-ot?
Segít-e a milliárdos filmcsomag, és a köztéri szoborpályázatok?
Vendégek: György Péter, Rév István és Rajk László

23:25

Híradó
– Időjárás-jelentés

23:35

Sporthírek

23:40

Provokátor
– tényképek a valóságból –en. Mondja
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00:10

A Nagy vita (talk show, 30’) – Munkából szerelem...

00:45

Kárpáti krónika

00:55

Műsorzárás

• Milyen a szórakoztató, a kulturális és a hírműsorok aránya?
• Kiknek szólnak a rádió műsorai? Más-e a célközönsége a televíziónak?
• Mely műsorokat hallgatnád szívesen a rádióban, és melyik műsort néznéd meg
mindenképpen a televízióban?
• Írd le néhány mondatban, miként képzeled el a rádió jövőjét!
A rádióban gyakoribbak a hírműsorok, lényegesen több kulturális rétegműsor hallható,
a hagyományos értelemben vett – széles közönségréteget megcélzó – szórakoztató műsor
kisebb arányban van jelen.
A közszolgálati rádió több kisebb réteget képes megszólítani, hallgatói életkori átlaga bizonyosan magasabb.
A válasz szubjektív. Kérjünk indoklást a diákoktól.

A válasz szubjektív. Kérjünk indoklást a diákoktól.

Érdekes lehet, ha valaki szerint NINCS jövője ennek a médiumnak. Ügyeljünk mindvégig arra, hogy közszolgálati adókról beszélünk, tehát sem a kereskedelmi rádiók, sem a
hasonló tévécsatornák struktúráját, hatását most ne vizsgáljuk.
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II/1. Sorozatok bűvöletében
Írj 8-10 mondatos filmajánlót két nagysikerű – több epizódból álló – mozifilmhez!
Kiknek és miért ajánlod a megtekintését? (Vagy kit és miért akarsz lebeszélni
róla?)

Gyűrűk ura: A megoldást nem szeretnénk megelőlegezni, azonban szándékosan választottunk két „mesés” történetet. A filmajánlók közötti különbség lehet tanulságos. A
fantázia és a valóság viszonyára való utalásokra is érdemes lesz figyelnünk az értékelésekkor.

Harry Potter: Amíg az előző történetben nincs olyan hős, aki a mi diákjaink korosztályából – 8. évfolyam – kínálja a hőssel való azonosulás lehetőségét, fontos lenne, ha erre
a szempontra a diákok is felfigyelnének.
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III/1. Net-kereső
Versenyt hirdetünk az alábbi információk lehető leggyorsabb internetes megkereséséhez:
• Milyen családban, hol született Zrínyi Miklós?
• Milyen származású a Ford legendás T-modelljének tervezője?
• Mivel táplálkoznak a kagylók?
• Kik azok a rácok, a pápisták, londinerek?
• Honnan ered a „barbár” kifejezés?
• Mióta állítanak Magyarországon Karácsonykor fenyőfát?
• Mennyi kcal van 100 g füstölt angolnában?
• Mennyiért lehet ma Izlandra utazni – utazási irodával?
• Hol található a Duna Múzeum?
• Hány átszálással lehet Nagymányokra utazni?
A leggyorsabb helyes választ adókat jutalmazhatjuk.
Várjuk meg a lassabban haladók válaszait is.
Számtalan elérési út van a keresőprogramok segítségével.
A feladathoz természetesen minden tanuló számára internetelérést kell biztosítani.

Képek:
www.port.hu
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