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1. A MÉDIA FOGALOMTÁRA

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály


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 médiaismeret tevékenység
fontos gyakorlati részét képezi, hogy a tanulók valamilyen
médiaterméket maguk is elkészíthessenek. A szövegértési fejlesztés kapcsán itt elsősorban újságról lehet szó. Később a mozgókép készítése kerülhet sorra. Ehhez azonban magabiztos
fogalomismeretre van szükség. A fogalomtárat harmadik éve
bővítik a tanulók. A média alapfogalmaival ismerkednek, azzal
a szókinccsel, amit médiaszövegek elemzésekor a pedagógus,
a tankönyvek vagy bármilyen egyéb forrás használ, valamint
magának a médiaszövegeknek a sajátos, speciális kifejezéseivel. Egységes fogalomhasználatot és a fogalmak közti eligazodást szeretnénk kialakítani. (Pl.: Legyen tisztában a képkivágás
– plán – szó jelentésével, hogy felsőbb évfolyamon annak típusainak megtanításánál ezt a fogalmat már használni lehessen.)
A szakkifejezések megismertetése természetesen 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.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)

Ajánlott megelőző
és követő tananyag

(előzetes és követő
képességfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag:
• nincs



Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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

Modulkapcsolódási
pontok

Követő tananyag:
• Szövegstruktúra felismerése, alkotása

Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a magyar
irodalom tantárgyban
• Magyar nyelv és irodalom: helyesírás, szerkesztési alapelvek elmélyítése
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A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek 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)

A szaktanári kompetenciák között kell megemlítenünk, hogy
a tanárok a bevezetett, alkalmazott kifejezéseket illusztrálni
tudják – hiszen sok közülük vizuális természetű –, és jelentésén kívül az alkalmazásával is tisztában legyenek.
(Pl.: a képsík fogalmának megbeszélésekor egy részletes képelemzés során lehet csak bemutatni, mit is jelent a mozgóképben az egymásra épülő képsíkok fogalma.)
A három évfolyamos fejlesztési cél a munka első percétől
kezdve más, mint számos más tárgy esetében. A matematika
eddig nem ismert fogalmakkal bővíti naprólnapra a tanuló tudását, de a média esetében azt kell tudatosítani, hogy egy már
ismert eszközt miként kell használni. Hiszen tévét nézni eddig
is tudott a diák – de látni nem.
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. Fenti tevékenységek fejlesztése a 7. és a
8. évfolyamon is zajlik.
Mindennek során fejleszteni kívánjuk a tanulók azon képességét, hogy a szövegek tartalmát átlátva azokat kategóriákba
tudják sorolni, ami egyúttal választási szokásaikat is formálhatja.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A projekt – tekintettel arra, hogy 2 x 90 percre tervezünk – nagyobb előkészületeket, még pontosabb felkészülést igényel tanártól és diáktól egyaránt. Ezzel arányosan természetesen a projekt
szakmai és pedagógiai hozadéka is jóval nagyobb lehet. Lényeges, hogy a munka végén a tanulók majd munkájuk termékét, egy lapot, fotókat, általuk forgatott mozgóképet tarthatnak kezükben. A média mint friss tevékenység, tantárgy még nem ágyazódott be mélyen a magyar közoktatás rendszerébe. Mindez önmagában nem jelenthet módszertani hátrányt – ellenkezőleg: mint
újszerûtevékenység, nagyon fontos az azonnali motiváció, 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. A fogalomtár bővítése csak motiváltan történhet, hiszen a diákok harmadik 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.
SZÖVEGÉRTÉS – SZÖVEGALKOTÁS, MÉDIAISMERET • 9. ÉVFOLYAM
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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
Ajánlott lapok és folyóiratok: a lapszerkesztés során – pozitív vagy negatív előjellel – valamennyi sajtótermék felhasználható
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Sullivan–Dutton–Rayner: Médiaismeret
Hartai–Muhi: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Korona Kiadó

ÉRTÉKELÉS
A fogalomtár bővítése csak motiváltan történhet, hiszen a diákok harmadik esztendeje foglalkoznak ehhez hasonló tevékenységgel. Használhatunk tehát érdekes, játékos formákat a modul megvalósítása során. A feladatok során a legfontosabb a kooperatív munka feltételeinek biztosítása.
Ha mindenkinek sikerül képességeihez és ambíciójához mért feladatokat találni, akkor különösen
igaz, hogy a médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
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 gyerek másik választ. Ne
mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja
azt, ha kellően meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó
megoldás. A súlyos tévedéseket, tárgyi pontatlanságokat természetesen javítsuk határozottan. A
második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és azokat
egybevetve is vizsgálja.

A MÉDIA FOGALOMTÁRA
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. A szerkesztési ismeretek fogalomtára
Szerkesztési
feladatok megismerése:
a hír és a rovat

szövegek tartalmának formaistilisztikai elemeinek felismerése,
összevetése

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)

egyéni

közös megbeszélés

Felelevenítjük
a hírrel, hírszerkesztéssel,
tudósítással, a
bulvárral, a rovatokkal kapcsolatos ismereteket is

az önálló és a
csoportmunka,
a munkamorál
fogalma

a munkaforma
megválasztásában

egyéni
és csoportos

közös megbeszélés

munkalap

A hírből miként
lesz tudósítás
A bulvár
A periodicitás
A publicisztikai
műfajok
Az olvasottság
fogalmainak
közös
megbeszélése

fogalmak pontos
értelmezése

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)

egyéni
csoportos

beszámoló
vagy
közös
megbeszélés

munkalap
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

II. A média szókincse - vetélkedõ
Alkossunk a
csoport létszámától függően
2–4 csapatot! A
vetélkedő forma
alkalmas lehet
egy viszonylag
„száraz” ismeretanyag
– a média fogalomtára – érdekesebb,
vonzóbb felmérésére és bővítésére.
Nézzük meg
közösen A kőszívű
ember fiai c. film
egy 5 perces
jelenetét – Buda
várának visszavételét!

az ízlés fogalma,
tolerancia, hitelesség, szövegek
tartalmának
formai-stilisztikai
elemeinek felismerése

idő szerint

csoportos,
kooperatív

megbeszélés

munkalap

fogalmak pontos
használata, szövegalkotás, empátia, tolerancia

idő szerint

csoportos,
kooperatív

megbeszélés,
vita

munkalap,
videó,
film:
A kőszívű
ember fiai
5 perces
részlete

A beállítás, a
snitt, a kameramozgások, a
vario, a színészvezetés, a montázs, a mozgóképi
szövegértés
legalapvetőbb
fogalmainak
felismerése, értelmezése
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

csoportos,
kooperatív

beszámoló és
megbeszélés

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

III. A média szakszókincse – vetélkedő, forgatókönyv
Nézzük meg újra
közösen A kőszívű
ember fiai c. film
egy 5 perces
jelenetét – Buda
várának visszavételét! Írjanak a
tanulók vázlatos
forgató-könyvet a
látott jelenetből.

a forma és tartalom egysége,
szövegalkotás,
tolerancia, szociális kompetenciák

a munkaforma
megválasztásában (l.: a mellékletben)

videó,
film:
A kőszívű
ember fiai
5 perces
részlete

Az előző feladat
a mozgóképi
szövegértésre, a
mostani pedig
a mozgóképi
szövegalkotási
kompetenciákra
fókuszál.
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A SZERKESZTÉSI ISMERETEK FOGALOMTÁRA

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
Meghatározott céllal írott szövegekkel és azok
összeszerkesztésének struktúrájával való ismerkedés – a hír és a rovat
A téma bevezetése a 7. és a 8. évfolyamon már
megtörtént
• Szerkesztési feladatok megismerése:
Felelevenítjük a hírrel, hírszerkesztéssel, tudósítással kapcsolatos ismereteket is
A munkalap kiosztása
A megoldások közös megbeszélése

• A munkalap I/1. feladatának megoldása.
A tanulók először nézzék át
az I/1. feladatban bemutatott feladatokat, szövegtípusokat,
majd oldják meg a feladatot!
• Számos helyes megoldás létezik, erre utaljunk
a munka megkezdésekor!

Differenciálási lehetőség:
• Ha a diákok könnyen boldogulnak a feladat
megoldásával, az pozitív visszajelzés az előző
két esztendő fogalmakat értelmeztető tevékenységéhez.
• Ha nehézséget okoz a megoldás, vegyük elő az
előző két esztendő erre a tevékenységre felkészítő anyagát, és ismételjük meg az ott elmulasztottakat.
Feladat
A hírből miként lesz tudósítás
A bulvár
A periodicitás
A publicisztikai műfajok
Az olvasottság fogalmainak közös megbeszélése a munkalapon megoldott
feladatok kapcsán

• A tanár kezdeményezzen vitát arról, hogy
a diákok véleménye szerint kit milyen téma
érdekel egy iskolaújságban.

• A munkalap I/2. feladatának megoldása
Írjatok a hírekből tudósításokat!
Minden hírből kettőt: egyet egy bulvár lap számára, a másodikat pedig egy iskolaújságba
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!
• Közvélemény-kutatás a jelenlévő diákok körében; az egyéni érdeklődés vizsgálata a csoport
mintáján; a tapasztalatok megbeszélése

• Értékeljék a közvélemény- kutatásuk eredményét, és beszéljék meg, mennyiben reprezentálják ők az egész iskola diákságának ízlését,
véleményét.

A MÉDIA FOGALOMTÁRA
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2. A MÉDIA SZAKSZÓKINCSE – VETÉLKEDŐ

Tanári tevékenység
Feladat
• Alkossunk a csoport létszámától függően 2–4
csapatot, legkevesebb 3-4 tanuló kerüljön egy
csapatba!
• A vetélkedő forma alkalmas lehet egy viszonylag „száraz” ismeretanyag érdekesebb,
vonzóbb felmérésére és bővítésére.

Feladat
• Nézzük meg közösen A kőszívű ember fiai c. film
egy 5 perces jelenetét – Buda várának visszavételét!
• Milyen filmes fogalmakra ismersz a jelenetben?
• A beállítás, a snitt, a kameramozgások, a vario,
a színészvezetés, a montázs, a mozgóképi szövegértés legalapvetőbb fogalmainak felismerése, értelmezése

Tanulói tevékenység
• A tanulók oldják meg a II/1. sorszámú munkalap feladatait!
• A munkaidő 5-10 perc lehet.
• A válaszok közös megbeszélése, értékelése; a
címlapok kapcsán felmerülő fogalmak közös
megbeszélése
• Nézzük meg közösen A kőszívű ember fiai c. film
egy 5 perces jelenetét – Buda várának visszavételét!
• A tanulók oldják meg a II/2. sorszámú munkalap feladatait!
Mi lehetett a jelenet előzménye? Írd le néhány
mondatban!
Milyen beállításokra ismersz rá a filmben?
Milyen kameramozgásokra tudsz példát említeni?
(A tanulók a film megtekintése közben jegyzetelhetnek, majd a második megtekintés alatt beszéljük meg a lehetséges válaszokat! Az egyes jeleneteket ilyen alkalmakkor állítsuk meg, és akár
képről képre elemezzük a látottakat!)
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3. A MÉDIA SZAKSZÓKINCSE – VETÉLKEDŐ, FORGATÓKÖNYV

Tanári tevékenység
Feladat
• Nézzük meg újra közösen A kőszívű ember fiai c.
film egy 5 perces jelenetét – Buda várának visszavételét! Írjanak a tanulók vázlatos forgatókönyvet
a látott jelenetből.
• Az előző feladat a mozgóképi szövegértésre,
a mostani pedig a mozgóképi szövegalkotási
kompetenciákra fókuszál.
Differenciálási lehetőség:
• A forgatókönyv, a látott jelenet leírása, meglehetősen objektív fogalom, ezért ügyeljünk
arra, hogy az elkészült vázlatok jelenethűek és
pontosak legyenek.
• Ez a feladat kevés kreativitásra, sokkal inkább a
fogalmak pontos használatára ad lehetőséget.

A MÉDIA FOGALOMTÁRA

Tanulói tevékenység
• Írjatok a vázlatos forgatókönyvet a látott jelenetből!
• Törekedjetek a pontosságra, és ügyeljetek a
fogalmak, szakkifejezések pontos használatára!

• Értékeljük közösen a csapatok teljesítményét!
• (Az egyes feladatoknál lehetőleg más és más
tanuló legyen csapata
szóvivője.)
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MUNKALAP
1. A MÉDIA FOGALOMTÁRA
I/1. Alkossatok az alábbi szavak felhasználásával rövid híreket!
Egyet egy politikai napilap stílusához igazodva, egyet egy bulvárlap számára, az utolsót pedig egy
bűnügyi tudósítás számára. (Három szó – hat hír)

együttműködés
helyszín
család
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I/2. Írjatok a hírekből tudósításokat!
Minden hírből kettőt: egyet egy bulvár lap számára, a másodikat pedig egy iskolaújságba készítsétek

Illés Béla megkoronázta pályafutását
Szombaton, a Kaposvár elleni bajnoki mérkőzésen Illés Béla 511. alkalommal lépett pályára
a magyar élvonalban, s ezzel megdöntötte Szabó György rekordját.

Vezérhím kerestetik
Schwarzenegger kormányzó, Mel Gibson apostol, Harrison Ford nyugdíjas, Kevin Costner
pedig ciki lett az utóbbi egy évtizedben. Fiatal, zöldfülű színészek is óriási lehetőségekhez
jutnak, ahonnan hatalmasat lehet dobbantani és zuhanni is.

A MÉDIA FOGALOMTÁRA

15

II/1. Miről árulkodnak a címlapok?
A reformkori magazin és a mai magazin eltéréseiben hány médiához kapcsolható fogalmat fedezel
fel? Gyűjts össze minél több fogalmat!
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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II/2. Nézzük meg közösen A kőszívű ember fiai c. film egy 5 perces jelenetét – Buda várának
visszavételét!
Mi lehetett a jelenet előzménye? Írd le néhány mondatban!
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Milyen beállításokra ismersz rá a filmben?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Milyen kameramozgásokra tudsz példát említeni?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Információk a filmről:
színes magyar filmdráma, 176 perc, 1964.
rendező: Várkonyi Zoltán
író: Jókai Mór
forgatókönyvíró: Erdődy János
zeneszerző: Farkas Ferenc
operatőr: Hildebrand István
díszlettervező: Zeichán Béla
dramaturg: Fehér Imre
jelmeztervező: Láng Rudolf

Bujtor István (Leonyid)
Básti Lajos (Rideghváry Bence)
Major Tamás (Baradlay Kázmér)
Szemere Vera (Plankenhorst Antoinette)
Bessenyei Ferenc

vágó: Kerényi Zoltán

Nagy Attila

szereplő(k):

Koncz Gábor

Sulyok Mária (Baradlay Kázmérné)

Polónyi Gyöngyi

Bitskey Tibor (Baradlay Ödön)
Mécs Károly (Baradlay Richárd)
Tordy Géza (Baradlay Jenő)
Béres Ilona (Alfonsine)
A MÉDIA FOGALOMTÁRA

Bárdy György

Kálmán György
Várkonyi Zoltán
Barsi Béla
Páger Antal
17

MEGOLDÁSOK
Ennél a modulnál autentikus, előre kódolható megoldások nehezen adhatóak, hiszen csupán a
fogalmak pontos ismertére és azok ugyancsak pontos használatára van szükség.
I/1.
A hírek feleljenek meg a tömörség kritériumainak! Mi, hol, mikor történt.
A stiláris szabadságot nyugodtan megengedhetjük az eltérő laptípusoknál, de a túlzott szlenget, a
durva hangnemet korrigáljuk.
I/2.
A tudósítás néhány fontos új tartalmi elemmel bővítse a hírt.
A stilisztikai eltérésekre ugyanaz vonatkozik, mint a fenti feladatnál.
II/1.
A címlapok esetén a felismerendő fogalmak:
Design, kép és szöveg aránya, rovatcímek, betűméret, a sztár, tipográfia, „címlapstory”, arculat,
megjelenési rendszeresség, célközönség stb.
II/2.
A beállítások: közeli, second, kistotál, nagytotál
A kameramozgások: fahrt, kocsizás, vario, svenk, igazítás, daruzás stb.
A forgatókönyvek megítélése egyedi módon történjen, az időrendi hűség legyen a kért szempontok mellett a legfontosabb.
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2. SZÖVEGSTRUKTÚRA
FELISMERÉSE, ALKOTÁSA

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály




Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

A vázolt modul arra készíti fel a tanulót az előző két 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 médiaterméket maguk is elkészíthessenek. A szövegértési fejlesztés kapcsán itt elsősorban újságról 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,
értő olvasás, a vizuális- és médiaszövegek értő befogadóivá segítsük válni őket.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:
• fogalomtár ismételt bővítése
Követő tananyag:
• alapvető médiaszöveg-típusok – Internet

Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a magyar
irodalom tantárgyban
• Magyar nyelv és irodalom: helyesírás, szerkesztési alapelvek
elmélyítése
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A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése,
olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben résztvevők
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)

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. Fenti tevékenységek fejlesztése a 7. és a
8. évfolyamon is zajlik.
Mindennek során fejleszteni kívánjuk a tanulók azon képességét, hogy szövegek tartalmát átlátva azokat kategóriákba tudják sorolni, ami egyúttal választási szokásaikat is formálhatja.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul főként a mozgóképi szövegeket és a médiatartalmakat vizsgálja szerkesztési, „szövegolvasási” szempontok alapján. Kép és jelentés, hang-kép és jelentés viszonyát vizsgáljuk. Lényeges,
hogy a munka végén – két modullal később – a tanulók majd munkájuk termékét, egy lapot tarthatnak kezükben. 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 azonnali 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. 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 a kreatív és kooperatív csoportmunkával szinte az elérhető
legmagasabb „alkotási szintre” juthatunk, és főként maradandó, később is kézbe vehető „termék”,
egy lap jön létre, melynek a pozitív csoportidentitás kialakulásában nagy jelentősége lehet.
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TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Sullivan–Dutton–Rayner: Médiaismeret
Hartai–Muhi: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

ÉRTÉKELÉS
A feladatok során a legfontosabb a kooperatív munka feltételeinek biztosítása. A médiaismeret
moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ennek a modulnak a feladataiban – 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 gyerek másik választ. Ne
mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja
azt, ha kellően meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó
megoldás. A súlyos tévedéseket, tárgyi pontatlanságokat természetesen javítsuk határozottan. A
második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és azokat
egybevetve is vizsgálja. Ismertethetjük a témában a szakirodalom egyes – a diákok számára már
érthető – álláspontjait is.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. A vizuális narratíva a filmen
Ismételjük át
közös beszélgetésben, melyek az
eddig megismert
legfontosabb
filmelméleti
fogalmak!
A snitt, a vágás, a
montázs
Luis Buñuel: Az
andalúziai kutya
című filmje első
mintegy 4 percének megtekintése
Az első benyomások megfogalmazások után a
képek összefüggéseire koncentráljunk!

képi szövegek
tartalmának
formai-stilisztikai
elemeinek felismerése, összevetése, fogalmak
pontos jelentése

a munkaforma
egyéni,
megválasztásában csoportos
(l.: a mellékletben)

közös
megbeszélés

az önálló és a
csoportmunka,
értelmi és érzelmi
motiváció

a munkaforma
egyéni
megválasztásában és csoportos

közös
megbeszélés

idő szerint

megbeszélés

munkalap,
Luis Buñuel:
Az andalúziai
kutya című
filmje első
mintegy
4 perce

II. A vizuális narratíva a médiában
A képi információ tolerancia, hitenarrációs lehető- lesség, szövegek
ségei
tartalmának
formai-stilisztikai
elemeinek felisIsmétlés: mi a hír,
merése
minek van hírértéke, mitől függ,
hogy valami
hírré válik-e?
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

Milyen többlet
információt közvetít a hang, mi a
hang és a képek
viszonya?

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

képi szövegek tar- idő szerint
talmának, formai
elemeinek felismerése, összevetése

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

egyéni és
csoportos

megbeszélés

munkalap,
1 perces híradó részlete
a televízióból

munkalap,
Charlie
Chaplin:
Nagyvárosi
fények című
filmjének
4-5 perces
részlete

III. A vizuális narratíva – szövegalkotás képekből
Charlie Chaplin:
Nagyvárosi fények
című filmjének
részletét nézzük – 4-5 perces
részlet
Párbeszéd készítése a némafilmhez különböző
nyelvi stílusokban

a forma és tartalom egysége, kultúrtörténet, korok
és szokások

a munkaforma
megválasztásában (l.: a mellékletben)

egyéni és
csoportos

beszámoló és
megbeszélés

Szerepjáték
keretében a
tanulók előadják
a párbeszédeket
A szövegek és
az előadásmód
közös értékelése
Ki melyik párbeszéd lehetőségét
választotta? Döntésüket minden
esetben indokolják is.
A Nagyvárosi
fények című
film 4-5 perces
részletét a közös
szerepjáték – és
annak megbeszélése után – tekintsük meg újra a
tanulókkal!

tolerancia,
empátia, kreatív
előadásmód, a
testbeszéd szerepe

a munkaforma
megválasztásában, a feladatok
mennyiségében
(l.: a mellékletben)

csoportos

közös
szerepjáték
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A VIZUÁLIS NARRATÍVA A FILMEN

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
A téma bevezetése a 7. és a 8. évfolyamon már
megtörtént, ismételjük át közös beszélgetésben,
melyek az eddig megismert legfontosabb filmelméleti fogalmak!
A snitt, a vágás, a montázs stb.

 soportmunkában válaszolnak a feltett kérdéC
sekre.

A munkalap kiosztása
• Luis Buñuel: Az andalúziai kutya című filmje
első mintegy 4 percének megtekintése
• Tekintsd meg a részletet, és fogalmazd meg
első benyomásaidat!
• Nézd meg újra a részletet, és a munkalapra írd
le, mit mondtak számodra a képek!
• Mi volt a furcsa, váratlan vagy megdöbbentő a
számodra a filmben?

• A diákok kétszer egymás után megtekintik a
körülbelül 4 perces filmrészletet – Luis Buñuel:
Az andalúziai kutya című filmje; először tanári
instrukciók nélkül, majd a megadott szempontok alapján.
• A munkalap I/1. feladatának megoldása.
A z értelmezések közös megbeszélése; számos
értelmezési lehetőség elfogadható!

Differenciálási lehetőség:
• Ha a diákok könnyen boldogulnak a feladat
megoldásával, ne segítsünk!
• Ha nehézséget okoz a megoldás, adjunk szempontokat!

2. A VIZUÁLIS NARRATÍVA A MÉDIÁBAN

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
• A képi információ narrációs lehetőségei

• Kezdjük a foglalkozást a korábban tanultak
felidézésével; sikerélményhez juthatnak kellő
tanári interpretációval, mielőtt a „valódi”
munka megkezdődik.
• A válaszokat vitassuk meg közösen!

Ismétlés: mi a hír, minek van hírértéke a mai
média-központú világban, mitől függ, hogy
valami hírré válik-e?
Feladat
• Egy körülbelül 60 másodperces híradórészletet
játszunk be videóról ezúttal hang nélkül, a diákok tehát csak a képek egymásutánját látják.
A részletben szerepelhet röviden a bemondó
is – fontos lehet a mimika „értése” –, a lényeg
persze magán a tudósításon van.

SZÖVEGSTRUKTÚRA FELISMERÉSE, ALKOTÁSA

• A munkalap II/1. feladatának megoldása.
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:
Milyen hírt közölnek a képek?
Vitassuk meg a különböző verziókat! Többet is
elfogadhatunk.
• A munkalap II/2. feladatának megoldása
Írj újsághírt a híradóban látott részletből!
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2. A VIZUÁLIS NARRATÍVA A MÉDIÁBAN

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Ezután a diákok a munkalapon dolgoznak.
• Másodszorra nézzük meg hanggal ugyanazt a
híradórészletet!
Milyen többlet információt közvetít a hang, mi a
hang és a képek viszonya?

• Beszéljük meg az interjú formai közhelyeit, és
miként lehet elkerülni azokat! Vitassuk meg,
mi a híradóban látott és az általuk szerkesztett
szövegek közötti különbség!
• II/3. feladat
Milyen többlet információt közvetít a hang, mi
a hang és a képek viszonya?

Differenciálási lehetőség:
A feladat kötöttsége nehezen enged számunkra
szélsőségesen eltérő megoldások elfogadását.
Ügyeljünk inkább a nyelvi igényességre a diákok
által megfogalmazott hírek értékelésekor!
3. A VIZUÁLIS NARRATÍVA – SZÖVEGALKOTÁS KÉPEKBŐL

Tanári tevékenység
Feladat
• Charlie Chaplin: Nagyvárosi fények című filmjének részletét nézzük – 4-5 perces részlet, a
főhős és leendő kedvesének szentimentális
kettőse
Írjon párbeszédet a diák a csupán képekkel – olykor-olykor felirattal – jelzett jelenethez!
A munkalapon megadhatunk különböző stílusokat is:
• Igazodjon a szöveg a korabeli hangulathoz!
• Legyen mai stílusú, hangvételű a megalkotott
10-12 mondatból álló párbeszéd!
Mi jellemzi, mi különbözteti meg leginkább a
korabeli és a mai szövegváltozatot?
Hitelesnek érzik-e a tanulók a 30-as évek viselkedési módját, arcjátékát, a szereplők gesztusrendszerét?

Tanulói tevékenység
• Charlie Chaplin: Nagyvárosi fények című filmjének 4-5 perces részletét megtekintik a diákok.
• Lehetőség szerint kétszer, másodszor a feladat
megoldása során, újra vetítsük le nekik!
• III/1. A diákok megoldják a feladatot.
Az elkészült megoldások közös megbeszélése,
értelmezése, véleményezése.
Szerepjáték keretében a tanulók előadhatják a
párbeszédeket, külön értékelhetjük a színészi
képességeket és külön – ez természetesen a fontosabb – az elkészült szövegműveket.
(Ismét: nincs feltétlenül jó megoldás, de természetesen van jó és jobb megoldás.)

Differenciálási lehetőség:
• A diákok maguk indokolják, hogy az adott
képekről miért éppen ezeket a szövegeket
írták.
• Saját tapasztalataik vagy tanulmányaik alapján
döntöttek-e egyes nyelvi fordulat alkalmazásáról?
• A tanár vezetésével egyeztetik a filmes párbeszéd (dialóg) műfaji sajátosságának legfontosabb ismérveit.
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MUNKALAP
2. SZÖVEGSTRUKTÚRA FELISMERÉSE, ALKOTÁSA
I/1. Luis Buñuel Az andalúziai kutya című filmjének részletét látod. Értelmezd a részletet, írd le,
mit mondott számodra a képekkel elmesélt történet!
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Tájékoztató adatok a filmről: fekete-fehér francia némafilm, 15 perc, 1929
rendező: Luis Buñuel
forgatókönyvíró: Luis Buñuel, Salvador Dalí
operatőr: Albert Duverger
díszlettervező: Pierre Schilzneck
producer: Luis Buñuel
vágó: Luis Buñuel
szereplő(k):
Simone Mareuil (a fiatal lány)
Pierre Batcheff (a férfi)
Jaime Miravilles
Salvador Dalí
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II/1. Egy televíziós hírműsor mintegy 60 másodperces részletét látod.
Első alkalommal hang nélkül vetítjük.
• Milyen hírt közöl a kép?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
II/2.
• Írj újsághírt a képekhez!
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
II/ 3.
• Milyen többlet információt közvetít a hang, mi a hang és a képek viszonya?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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III./ 1. Charlie Chaplin: Nagyvárosi fények című filmjének egy részletét látod.
• Írj párbeszédet a csupán képekkel – olykor-olykor felirattal – jelzett jelenethez!
• A párbeszéd igazodhat a korabeli hangulathoz! – VAGY
• Legyen mai stílusú, hangvételű a megalkotott 10-12 mondatból álló párbeszéd!
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
fekete-fehér némafilm, amerikai vígjáték, 83 perc, 1931
rendező: Charlie Chaplin
forgatókönyvíró: Charlie Chaplin
zeneszerző: Charlie Chaplin
operatőr: Roland Totheroh, Gordon Pollock, Mark Marklatt
vágó: Charlie Chaplin
szereplő(k):
Charlie Chaplin
Florence Lee
Harry Myers
Virginia Cherrill
Al Ernest Garcia
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MEGOLDÁSOK
I.
Számos megoldás elfogadható, a lényeg talán az, hogy ezúttal a tanuló ne ok-okozati viszonyokat
keressen a részlet értelmezésében.
A meghökkentés, a képi botrány fogalomkörét járhatja körül.
II/1, 2.
A megoldás természetesen a tanár által kiválasztott hírhez, tudósításhoz fog igazodni. Törekedjünk arra, hogy a diákok fogalmazzanak pontosan, és ne kerüljék el a figyelmüket a képi anyag
részletei!
II/3.
A kép és hang viszonya a megszerkesztett újsághír és a híradó összevetéséből következik. A látvány számos helyen pótolhatatlan pontossággal dokumentál olyan részleteket, amit a hang nem
képes. Fordítva is igaz: az agresszív kép lényegi szöveges információkat fedhet el.
III/1.
Egyaránt születhetnek melodramatikus szövegek és íródhatnak a szleng határát súroló maiak is.
Ügyeljünk arra, hogy a feladat megoldásának komolyságát ez egy pillanatig se veszélyeztesse!
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3. ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEGTÍPUSOK – INTERNET

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály




Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

Az internet – mint a korosztálynak talán leggyakrabban használt
médiuma – alapvetően megköveteli, hogy a tanár is elsajátítsa
azokat a formákat, új tartalmakat, amely a 14-15 éves korosztálynak szinte már a „vérében van”. Egy-egy témakörhöz kapcsolódó írások vagy konkrét információk megkeresése akár könyvtárban, akár az interneten azt feltételezi, hogy ki tudjuk választani a témához kapcsolódó legfontosabb jellemzőket, szavakat,
és az azok közötti logikai kapcsolatot, ami alapján a számunkra
legmegfelelőbb keresési eredményt kapjuk. A keresés funkcióra
épülő (7. osztály) internetes tartalmak létrehozása az új feladat
ebben az évfolyamban.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:
• Szövegstruktúra felismerése, alkotása
Követő tananyag:
• Sajtó – lapszerkesztési ismeretek I.

Tágabb környezetben:
• Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Matematika 9. évfolyam (logikai műveletek)
• Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra
Ember és társadalom
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret
tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek műveltségi
területen
• Életviteli kompetencia: adatok keresése, adatbázisok használata,
szövegválasztási kultúra, információk keresése, lényegfelismerés;
internetes tartalmak alkotása
• Médiaismeret: az internet jellemzői és használata
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 képességfejlesztés
A
fókuszai

Egy adott témakör lényegi fogalmainak, kulcsszavainak felismerése,
az információk halmazaiban való eligazodást megalapozó képesség.
A kulcsszavakat különféle logikai műveletekkel kell összekötni ahhoz, hogy olyan feltételrendszert kapjunk, ami a ténylegesen keresett
dologra szűkíti le a kapott információkat.
Az internetes tartalmak sajátos tartalmi-formai világa.
Az internetes szövegértés és szövegalkotás speciális formái.
Meddig húzódnak a tárgyalt médium formai határai, és hol csap át
pongyola, esetleg ízléstelen szabadosságba.
A témakört leíró kulcsfogalmak felismerése nemcsak az adatbázisokban történő keresésnél fontos, hanem alapvető minden szöveg
lényegének kiemelésében is, így például a hallott vagy írott szöveg
kijegyzetelésének, tágabban értelmezve a lényeglátás, lényegkiemelés képességét is fejleszti. A logikai kapcsolatok felismertetése pedig
a matematikai és alapvetően a gondolkodási képesség fejlesztését is
lehetővé teszi.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az információs társadalom már-már közhelyes terjedése, az életünkbe való parttalan és olykor
szabályozatlan benyomulása teszi szükségessé, hogy az alábbi modul információival tanár és diák
egyaránt tisztában legyen. Nemcsak az iskolában, hanem az élet számos területén szembesülnek
a diákok azzal a feladattal, hogy nagy mennyiségű információból kell kiválasztaniuk a fontosakat,
vagy amit éppen keresnek. Az interneten (vagy a könyvtárban) való sikeres keresés bár elsősorban
a médiaismeret tantárgyhoz tartozik (és az informatikához), de használata természetesen minden
más tantárgy esetén is nagyban segítheti a diákok munkáját. A megfelelő keresőszavak meghatározásának képessége a lényeglátást fejleszti, mely az élet minden területén alapvető fontosságú.
Az interneten való keresés képessége döntően nem a technikai ismereteken múlik, hanem
egy alkalmas keresési metódus alkalmazásán, mely a lényegi szavak, jellemzők, tulajdonságok
kiemelésének és összekapcsolásának képességét jelenti. Bár ebben a modulban is többnyire csoportos munkaformákat adtunk meg, fontos, hogy a tanár kövesse, hogy minden diák önálló gondolkodással oldotta-e meg a feladatot, illetve hogy a feladatok által eljutott-e az alapvető összefüggések felismerésére.
Ezért itt a differenciálásnak nagy jelentősége van, ha észrevesszük, hogy a logikai kapcsolatok megértése vagy a kulcsszavak meghatározása nehezebben megy a tanulóknak, akkor egy-egy
feladatot többször (több formában) végeztessünk el, illetve válasszuk a tanár által jobban irányított verziókat, vagy hagyjunk több időt a gyerekeknek a feladatok megoldására (ebben az esetben
kihagyhatók egyes feladatok, amikre nem maradna idő).
A megadott példákon kívül természetesen választhatunk más könyveket, témaköröket, de
fontos, hogy ezek olyanok legyenek, amelyek ténylegesen érdeklik a gyerekeket (éppen aktuális
ifjúsági regények, frissen elkészült filmek, stb.), esetleg ők maguk is meghatározhatják, hogy mit
szeretnénk keresni a rendszerben.
A modul sikeres megvalósításához egy internetes kapcsolattal rendelkező informatika tanterem szükséges. Mindez különösen az „önellenőrzés” feladata miatt fontos.
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TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
A csoportos feladatoknál sokszor a csoportok értékelik egymást. Ebben a modulban a feladatok voltaképpen önmagukat értékelik. (Ez különösen akkor érvényesül, ha sikerül informatika
szakteremben tartanunk a foglalkozást.) A hibás válaszokat közösen beszéljük meg a csoporttal,
legjobb, ha a többiek mondják meg és indokolják, miért jó, illetve nem jó egy megoldás.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. Internetes tartalmak – az elektronikus levél, az e-mail
Az e-mail
fogalma, használatának
jelentősége,
előnyei, esetleges
hátrányai

tulajdonságok,
idő szerint,
fogalmak értelme- részvételi aktivizése
tás szerint

egyéni
és csoportos

megbeszélés

E-mail szerkesztése, javítása a
megadott példák
nyomán
Az e-mail formaitartalmi jegyei
Miben más az
e-mail a hagyományos
levélhez képest?

fogalmak összeve- részvételi aktivitése, azonosságok tás szerint
és különbségek
stiláris és tartalmi
jegyekben

egyéni
és csoportos

megbeszélés

feladatlap

Szövegértés-szövegalkotás e-mail
szövegből vissza
a köznyelvi kommunikációhoz
Melyek ezúttal az
alapvető eltérések?

tulajdonságok
kérdésalkotás
formájában

idő szerint,
részvételi aktivitás szerint

egyéni
és csoportos

közös
megbeszélés

feladatlap

Logikai kapcsolatok felismerése,
használata

tulajdonságok
logikai összekapcsolása, következtetés

a munkaforma
megválasztásában (l.: melléklet)

csoportos

közös
megbeszélés

tábla
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

II. Az e-mail mint bonyolult kommunikációs forma – játékos feladat
Játékos feladatról stílusosság
van szó, irodalmi és stílustalanság
szöveget kell átírniuk a diákoknak
Fontos tudatosítani a feladat
egyedi jellegét

idő szerint

önálló és
csoportos

egyéni
tevékenység,
megbeszélés

feladatlap,
net

Ismétlés: Kereadatkeresés, adasés a világhálón
tok összehasonlí– Goethe
tása
Keresési szavak
és logikai kapcsolatok meghatározása és gyakorlása

a munkaforma
megválasztásában (l.: a mellékletben)

önálló és
csoportos

egyéni
tevékenység,
megbeszélés

net

III. A mobilkommunikáció modern eszköze: az SMS
Az sms. A
fogalom meghatározása, stiláris
értékelés érveléssel
Nyelvi lelemények és stiláris
pongyolaság az
sms-ben

kulcsszavak közti
logikai kapcsolatok felismerése,
stílusérzék, interkulturális
kapcsolatok

a munkaforma
megválasztásában (l.: a mellékletben)

csoportos és
egyéni

beszámoló és
megbeszélés

feladatlap,
net

Az sms és az
internet kapcsolata
A legújabb technikai lehetőségek

a technika szerepe a modern
ember életében; a
hagyomány és a
technikai civilizáció viszonya

a munkaforma
megválasztásában (l.: a mellékletben)

egyéni és
csoportos

beszámoló és
megbeszélés

net
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. INTERNETES TARTALMAK – AZ ELEKTRONIKUS LEVÉL, AZ E-MAIL

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
A fogalom meghatározása, mióta és mire használjátok az e-mailt?
Ki mit szól a „villámposta” elnevezés nyelvészek
által javasolt bevezetéséhez? A tanuló indokolja is
véleményét!
Feladat
• E-mail szerkesztése, javítása a megadott példák
nyomán

Ugyanaz „visszafelé” – szövegértés-szövegalkotás e-mail szövegből vissza a köznyelvi kommunikációhoz
Melyek ezúttal az alapvető eltérések?
Melyiket találták a diákok könnyebb feladatnak
– és miért?

• A munkalap I/1. feladatának megoldása, közös
megbeszélése, értékelése
Természetesen itt sem csak egyetlen helyes
megoldás létezik, ennek okát is vitassuk meg a
diákokkal!
• A munkalap I/2. feladatának megoldása, közös
megbeszélése, értékelése

Differenciálási lehetőség:
• A tanulók maguk fogalmazzák meg a logikai
kapcsolatokat tartalmazó mondatokat.
• A fenti feladatok kreatív megoldásának nagyon
fontos szempontja, hogy mennyi idő alatt végzi
el egy-egy tanuló. Erre a tényezőre mindenképpen ügyeljünk, és ahol lehet, dicsérjük meg
őket!
2. AZ E-MAIL MINT BONYOLULT KOMMUNIKÁCIÓS FORMA – JÁTÉKOS FELADAT

Tanári tevékenység
Feladat
• Játékos feladatról van szó, hiszen irodalmi szöveget kell átírniuk a diákoknak, ezért mindjárt
a feladat megadásánál tisztázzuk, hogy itt nem
egy klasszikus szerző nevetségessé tételéről
van szó, ellenkezőleg: az irónia inkább saját
korunkra utal.

Tanulói tevékenység

A munkalap II/1. feladatának megoldása.
A következőkben egy részletet találsz Goethe: Az
ifjú Werther szenvedései című művéből.
Készíts a szövegből e-mailt, a médium adta lehetőségek kihasználásával, valamint a szabályok
betartásával!

• Ismétlő feladat: (a 7. osztályos modul ismeretének felelevenítése)
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3. AZ E-MAIL MINT BONYOLULT KOMMUNIKÁCIÓS FORMA – JÁTÉKOS FELADAT

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

• Keress rá Goethe nevére!

• A diákok összehasonlítják az elkészült „műveket”. Megállapítják az azonosságokat és az eltéréseket, és legfőképpen azok okait.
• A keresés eredményének közös megbeszélése
– milyen tartalmakat sikerült találnotok?
• Kik tehették fel ezeket, melyik lehet tudományos igényű, melyik ismeretterjesztő?

Differenciálási lehetőség:
• A diákok maguk végzik el az összehasonlítást,
például úgy, hogy belejavíthatnak egymás
szövegébe, véleményezik azt, megvitatják, hol
húzódnak ebben a speciális esetben az illendőség szabályai.
• A keresési feladatoknál „mennyiségi és minőségi” különbségeket is tehetünk.

4. A MOBILKOMMUNIKÁCIÓ MODERN ESZKÖZE: AZ SMS

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
• Az sms. A fogalom meghatározása, stiláris értékelés érveléssel; gazdagabb vagy szegényebb
lett nyelvünk ezzel a kommunikációs formával?
• Soroljanak a diákok olyan nyelvi leleményeket,
amelyeket az sms-nyelv hozott létre, és állandósított a köznyelvben!
• Soroljanak fel olyan példákat is, amelyek károsak a magyar nyelv használatában!
• Az sms és az internet kapcsolata

A munkalap III/1. feladatának megoldása
• Fogalmazz sms-t, vagyis legfeljebb 160 karakter hosszú, rövid szöveges üzenetet Werther
leveléből! Vizsgáld meg, hogy megírt 		
üzeneted mennyiben képes visszaadni az eredeti szöveg hangulatát!
• A diákok a feltett tanári kérdésre adott válaszukat minden esetben indokolják is!
Kezdeményezzünk bátran nyílt vitát az sms pártján állók, és az azt ellenzők között!

Differenciálási lehetőség:
Az értékelésnél, a differenciálásnál semmiképpen
ne legyünk merevek és elutasítóak.
Pusztán azért, mert az sms – az internettel együtt
– az ifjabb korosztály magától értetődő kommunikációs formája, esetleg mi magunk némelyiket
csak véres verejtékkel sajátítottuk el, erről a diákok nem tehetnek.
A legszellemesebb sms-eket örökítsük meg valamilyen formában; bekerülhet az iskolai újságba
például.
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MUNKALAP
3. ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK – INTERNET
I/1. Olvasd el az alábbi, levelezőlistára küldött e-maileket! Mik a szövegek nyelvének a sajátságai? Milyen kifejezőeszközei vannak, melyeket a hagyományos szövegek mellőznek?
Milyen nyelvtani hibákat találsz bennük? Ezeket valódi hibákként kell értékelni? Válaszodat
indokold!

-----Original Message----From: Miki
Sent: Friday, April 01, 2005 7:48 AM
To: levlista@smartgroups.com
Subject: Re: most nem kotozkodeskeppen,
Mondjuk, ahhoz képest, hogy vasárnap hajnaltól élt az átállítósdi, egész
sokáig bírtad még téli időszámításban. :-)
btw én sem értem, mehetne akár ostoba módon - mint a windowsban - dátum
alapján is, nehogy a kitűnő hálózatokat agyonterheljék.
-----Original Message----From: Máté
Sent: Friday, April 01, 2005 7:48 AM
To: levlista@smartgroups.com
Subject: Re: most nem kotozkodeskeppen,
...jah, a videóknál mán muxik ilyen, meg még a rosseb se tudja, hogy hol!
----- Original Message ----From: “span.“
To: levlista@smartgroups.com
Sent: Friday, April 01, 2005 6:50 AM
Subject: most nem kotozkodeskeppen,
de nem lehetne azt megoldani, hogy a mobiltelefonok automatikusan
atalljanak nyari/teli idoszamitasra? Ugy is folyamatos kapcsolatban
allnak a halozattal, onnan megkapnak az infot, ha mar egyszer nem
akarnak belerakni egy folyton uzemelo realtime orat..

I/2. „Fordítsd le“ a fenti szöveget "hagyományos magyarra"! Ügyelj a hétköznapi levelezésben
tiszteletben tartott szabályok betartására!
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II/1. A következőkben egy részletet találsz Goethe: Az ijfú Werther szenvedései című művébõl.
Készíts a szövegből e-mailt a médium adta lehetőségek kihasználásával, valamint a szabályok
betartásával!
Június 19.
Hol hagytam abba a minap az elbeszélésemet, már nem tudom; csak azt tudom, hogy
éjjel két óra volt, mikor ágyba kerültem, és hogy, ha írás helyett mesélhettem volna
neked, talán virradatig ébren tartottalak volna.
Hogy mi történt, mialatt a bálból hazakocsiztunk, azt még nem mondtam el; és ma
sincs rávaló napom.
A legcsodálatosabb napkelte volt. Körös-körül a csepegő erdő és a felfrissült mezők!
Útitársnőink elbóbiskoltak. Lotte megkérdezte, nem akarom-e követni a példájukat?
Vele ne törődjem.
– Amíg ezeket a szemeket nyitva látom – feleltem, és erősen ránéztem –, addig nincs
veszély.
És mindketten kitartottunk egész a kapujáig, melyet csöndesen tárt ki előtte a szolgáló, megnyugtatóan felelve a kérdésére, hogy apja és az aprószentek jól vannak, és még
valamennyien alszanak. Elváltam tőle, azzal a kéréssel, hogy még aznap viszontláthassam; megengedte és felkerestem; és azóta végezheti dolgát nap, hold és mind a csillag,
én nem tudom, nappal van-e vagy éjszaka, és az egész világ elsüllyedt számomra.
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----- Original Message ----From:
To:
Sent:
Subject:

III/1. Fogalmazz sms-t, vagyis legfeljebb 160 karakter hosszú, rövid szöveges üzenetet Werther
leveléből! Vizsgáld meg, hogy megírt üzeneted mennyiben képes visszaadni az eredeti szöveg
hangulatát!
ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK – INTERNET
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MEGOLDÁSOK
I/1.
A rövidítések, kötőszők, utalószók rövidítése, elhagyása jellemző. Eltûnnek az ékezetek is. A
szleng, diáknyelv használata elterjedt az sms nyelvében. Speciális nyelvi formáit nem értékeljük
hibaként, de más nyelvi közegben a használatuk pongyola sőt hibás.
I/2.
Minta:
• A vasárnapi óraállításhoz képest sokáig a téli időszámításhoz igazodtál.
• A windows rendszerhez hasonlóan kellene csinálni, magam sem értem, miért nincs így.
• A videóknál – és még számos helyen – régen így van.
• A mobiltelefonoknál is szükség lenne az automatikus átállításra.
II/1.
Goethe: Az ifjú Werther szenvedései részletéből készített üzenet az elektronikus levél szabályainak
feleljen meg, de ne tartson az értelmetlen szleng felé! Az e-mail erre a célra nem alkalmas.
III/1.
Az sms a mű stiláris jegyeit, hangulatát nem lesz képes visszaadni. A tárgyszerű közlésnél nem
jutunk tovább. Az sms-t ne használjuk ilyen célokra.
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4. SAJTÓ I. – LAPSZERKESZTÉSI
ISMERETEK

MODULLEÍRÁS

A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály


Ajánlott megelőző és követő
tananyag (előzetes és követő
képességfejlesztő tevékenység
vagy ismeret)

Modulkapcsolódási pontok

A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Kreatív projektfeladat keretében a média szövegértés-szövegalkotás feladatainak gyakorlása csoportmunkában; iskolaújság szerkesztésével csoportidentitás
fejlesztése. A Médiaismeret tevékenység fontos gyakorlati részét képezi, hogy a tanulók valamilyen médiaterméket maguk is elkészíthessenek. A szövegértési fejlesztés kapcsán itt elsősorban újságról lehet szó. Elsődleges
cél, hogy a dákokkal megismertessük a sajtótermékek
főbb jellemzőit, valamit azt, hogy azok függvényében
hogyan változik meg az egész lap és a benne található
szövegek struktúrája.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:
• A digitális kommunikáció, az Internet világa a médiaszövegek típusai
Követő tananyag:
• A sajtó, lapszerkesztési ismeretek – a megkezdett projektfeladat folytatása-befejezése
Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, Művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése, dráma) 9. évfolyam
Informatika, 9. évfolyam
•K
 ereszttantervi kapcsolódások:
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
Szűkebb környezetben:

• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyban.

• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a

magyar irodalom tantárgyban.
• Magyar

nyelv és irodalom: helyesírás, szerkesztési alapelvek elmélyítése
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A képességfejlesztés fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai: A különböző műfajú és formájú szövegek
szerkesztése, megírása, a projektben résztvevők egymás
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)
Információgyűjtés- és szerkesztés, az olvasói célcsoport
igényeinek helyes felmérése, a befogadó szövegértési
kompetenciáinak meghatározása és figyelembe vétele.
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; a közösségi
tolerancia igényének elmélyítése.. Ebben a modulban
tágabb értelemben tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének fejlesztésére. Célunk az, hogy a diákokat
rávezessük az olyan nagyobb összefüggések átlátására,
mint egy újság címének, rovatainak, periodicitásának
(időszakiságának) összefüggése az általa megcélzott közönségréteggel. Fenti tevékenységek fejlesztése a 7. és a
8. évfolyamon is zajlik.
Mindennek során fejleszteni kívánjuk a tanulók azon
képességét, hogy szövegek tartalmát átlátva azokat kategóriákba tudják sorolni, ami egyúttal választási szokásaikat is formálhatja.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A „C” modulok közé szerkesztett tevékenység újdonsága 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 az azonnali motiváció, 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 jelenti 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 módszer – természetesen a feladathoz és
a csoporthoz igazított 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 a kreatív csoport és kooperatív csoportmunkával szinte az
elérhető legmagasabb „alkotási szintre” juthatunk, és főként 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 foglalko-
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zásra valódi sajtótermékeket is, sőt azt is kérhetjük, hogy a diákok otthonról hozzanak be néhányat, ebből azt is láthatjuk, hogy milyenek a családok olvasási szokásai.

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: Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videókazetta-sorozat
Sullivan – Dutton – Rayner: Médiaismeret

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
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 gyerek másik választ. Ne
mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja azt,
ha kellően meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó megoldás. A második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és
azokat egybevetve is vizsgálja.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. Az újságok szerkezeti felépítése- a hírtől a rovatig
Publicisztikai
műfajok:
Egy újság tartalmát, szerkezetét,
szerkesztési alapelveit vizsgáljuk
A tudósítás
Miként ered a
műfaj a hírből,
milyen módon
őrizheti meg
objektivitását,
meddig terjed a
hírlapírói szabadság tudósítás
esetén
A tudósítás,
annak híralapja
és a célcsoport
meghatározása

szövegek tartalmának formai
elemeinek felismerése, összevetése

a munkaforma
egyéni
megválasztásában
(l.: a mellékletben)

közös
megbeszélés

munkalap

Az alkotói szabad- a munkaforma
egyéni és
ság és a tájékozta- megválasztásában csoport
tás objektivitása
viszonyának
felismerése

közös
megbeszélés

munkalap

a célközönség
a munkaforma
egyéni csojellemzőinek felis- megválasztásában portos
merése
(l.: a mellékletben)

beszámoló
vagy
közös megbeszélés

II. Az újságok szerkesztési menete – a címlap, kép és szövegarány, a tartalom
A címlap
A címlap szerkezete, szerkesztési,
formai-tartalmi
hagyományai

Formai, esztétikai, idő szerint
véleményalkotási
készségek, az ízlés
fogalma
tolerancia

Saját újság címlap- Közös esztétikai,
terve:
formai alapelvek
formálása

idő szerint

egyéni és
csoportos

megbeszélés

Egyéni és
csoportos

megbeszélés

munkalap

beszámoló és
megbeszélés

munkalap

III. Az újságok alaptulajdonságainak felismerése: képek az újságban
A kép és annak
hírértéke
A technikai kép
tulajdonságai
Szövegalkotás,
hírek szerkesztése képekhez

Esztétikum és
ízlés fogalma,
tartalmak, témák
kategóriákba
sorolása

a munkaforma
egyéni és
megválasztásában csoportos
(l.: a mellékletben)
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

Saját újság
képi világának
megtervezése, a
grafika
A képi szövegértés – rendeljünk címeket a
képekhez

A vizuális kommunikációs
szövegértés

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT /
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

a munkaforma
megválasztásában, a feladatok
mennyiségében
(l.: a mellékletben)

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

Egyéni és
csoportos

beszámoló és
megbeszélés

Internet

egyéni

megbeszélés,
közös ellenőrzés

munkalap

közös
megbeszélés

tábla

IV. Az újságokhoz tartozó fogalmak összefoglalása
A cím szerepének tudatosítása.
Ezúttal külön
szempont a
differenciálás,
mert ekkor
szervezzük meg
a szerkesztendő
lap „szerkesztőségét”

Fogalmak használatának pontossága, stilisztikai
jellemzők
Érvelési és vitakészség, tolerancia

idő szerint

a munkaforma
csoportos
megválasztásában
(l.: a mellékletben)

V. Az újságok szerkesztési ismeretei – szerkesztőség alakítása – a következő modul előkészítése
Az iskolaújság
szerkesztőségének megalakítása

Szövegalkotás:
idő szerint
érvelés, vitakészség, kulturált
érdekérvényesítés,
tolerancia

Egyéni és
csoportos

megbeszélés

Szövegalkotás:
érvelési meggyőzési, „kortes”
feladat

szövegalkotás:
rövid figyelemfelkeltő, programismertető szöveg

egyéni és
csoportos

beszámoló és
közös megbeszélés, vita

idő szerint
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. AZ ÚJSÁGOK SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE- A HÍRTŐL A ROVATIG

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

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. és a 8. évfolyamon már megtörtént, itt tehát célirányosabban
haladhatunk egy konkrét lap megszerkesztésének
irányába.
Feladat
• Publicisztikai műfajok:
 gy újság tartalmát, szerkezetét, szerkesztési alapE
elveit vizsgáljuk, felelevenítjük a hírrel, hírszerkesztéssel, tudósítással kapcsolatos ismereteket.
A munkalap kiosztása.

• A munkalap I/1. feladatának megoldása. A
tanulók először nézzék át az I/1. feladatban
bemutatott feladatokat, híreket, rovatcímeket,
majd oldják meg a feladatot!

Differenciálási lehetőség:
 Ha a diákok könnyen boldogulnak a csoportosítással, írjanak és mondjanak példákat a feladat
nyomán.
 Ha úgy látjuk, mindez nehezen megy, sorolhatnak televíziós példákat is, mert a tapasztalat
szerint ez a korosztály inkább fogyasztója a képi
kommunikációs formáknak. A tanár is mondjon
példákat a diákok által ismert újságok közül.
Feladat
• A tudósítás
Miként ered a műfaj a hírből, milyen módon őrizheti meg objektivitását, meddig terjed a hírlapírói
szabadság tudósítás esetén?

SAJTÓ I. – LAPSZERKESZTÉSI ISMERETEK

• A munkalap I/2. feladatának megoldása.
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 diáknyelvi
– „sulilap” – sajátosságaira, azok eltérésére a
köznyelvi formulától. Gyűjtsék ki az eltérő
kifejezéseket, vitassák meg azok jelentésbeli,
hangulati-stiláris eltéréseit. „Meddig mehet
el” nyelvi szabadosságban egy diáklap?
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• A tudósítás, annak híralapja és a célcsoport
meghatározása - csoportonként kapnak egy
célcsoport-kategóriát:
– az iskola legfiatalabb diákjai
– kortárs csoport
– a tanárok
– külföldi kortárs vendégek

• A csoportok tagjai saját kapott célcsoportjukhoz intézik a rövid megírt tudósításokat. Ha
ők az adott személy vagy csoport helyében
lennének, akkor mit, milyen hangnemben
olvasnának szívesen egy újságban.
(Felvetődhet marginálisan, hol használjuk még a
célcsoport kifejezést, módosul-e a fogalom jelentésköre ezeken a területeken.)

Differenciálási lehetőség:
• Önálló feladatmegoldással készül el a tudósítás,
de értelemszerűen egy-egy célcsoportot több
diák is kap. A megszületett változatokat közös
megbeszélés során értékelhetjük.
• A tanár mond egy-egy címet, témakört, és a
tanulók közösen – esetleg viták árán – határozzák meg, hogy az a téma melyik csoportot érdekelheti.
2. AZ ÚJSÁGOK SZERKESZTÉSI MENETE – A CÍMLAP, KÉP ÉS SZÖVEGARÁNY, A TARTALOM

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
A címlap
A címlap szerkezete, szerkesztési, formai-tartalmi
hagyományai
• Közös megbeszélés: az eddigiek során említett
konkrét újságok milyen címlappal jelennek
meg?
• Melyek az eltérések, melyek a szerkesztési konvenció?
• A bulvár és a politikai napilap látvány-eltérései

• A tanár a heti sajtótermékek közül kioszt a
diákoknak 3 bulvár és három politikai napilapot. (Az elemzés nem minősítheti az újságok
tartalmát, irányultságát.) A tanulók vizsgálják
meg a címlapokat tartalmi, esztétikai és logikai szempontból. Észrevételeiket vázlatban
rögzítsék. A lapok kézről kézre járva jussanak
el mindenkihez!
• Minden csoport egy-egy újsággal kapcsolatban indokolja, hogy szerintük mi a vonzó és
mi a taszítóbb elem a címlapokon számukra.

Feladat
• Saját újság címlapterve:
Közös megbeszélés: milyen esztétikai, formai
alapelveknek feleljen meg az iskola újságja,
miért?
• Az összeírtak alapján megállapítják, hogy
melyik témákat szeretnék mindenképp szerepeltetni, és milyen arányban a címlapon.
Beszéljük meg, hogy a rendelkezésre álló technikai
bázis birtokában milyen eszközöket kell használnunk, milyen szerkesztési és sokszorosítási módot
tudunk megvalósítani.
Maradjunk mindig reálisak, törekedjünk arra,
hogy a lap inkább készüljön el gyengébb minősében, mint professzionális külsővel – sehogyan.

• A diákok A/4 vagy A/5 formátumban üres
lapra szerkesszék meg a számukra ideális címlapot! Az első lépés a címlap cellákra osztása
legyen rovatok, hírtípusok szerint. A képek
és a szöveg arányának vázolását, egy esetleges tartalomjegyzék készítését követheti a
cím megválasztása. (Ne kezdjük ezzel, mert
terméketlen vitával sok hasznos időt veszthetünk!) Ha címpályázat formájában már
otthonról hoznak ötleteket a tanulók, akkor
pergő, lendületes, kreatív munkával haladhatunk. Felhasználhatjuk azonos tanulócsoportokban a 7. évfolyamos tapasztalatokat.
• Felkínálhatunk a II/1. feladatlapon 3 különböző címlapcella-tervet, ezekből választhat a
diák, és ott szerkeszti meg a címlapot.
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3. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK FELISMERÉSE: KÉPEK AZ ÚJSÁGBAN

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
• A kép és annak hírértéke:
A technikai kép tulajdonságai
A kép és a szenzáció viszonya – képek a bulvársajtóban
A kép jelentése vagy értelmezési lehetőségei
Differenciálási lehetőség:
 A diákok maguk indokolják, hogy az adott szöveg miért tartozik az általuk megadott képhez.
 A legjobb megoldást meg is szavaztathatjuk – a
nap képszerkesztője „díjjal”.
 A tanár vezetésével egyeztetik a publicisztikai és esztétikai elveket a képszerkesztés
menetében

• A munkalap III/1. feladatának megoldása.
Képekhez híreket írnak a diákok. Közös ellenőrzés: egy-egy diák felolvassa a megoldását, a
többiek javítják, ha ők nem azt írták. Több változat is elfogadható, a különböző értelmezéseket indokoltassuk meg!

Feladat
• Saját újság képi világának megtervezése, a grafika:
– A képi világ megalkotásához a rovatszerkezet
kialakítása is szükséges lehet, de ezen a ponton
még nem számottevő feltétele
– Állandó vagy alkalmi címlapterv – a képek
megkomponálásának feltételei és menete
– A képi szövegértés – rendeljünk különböző
címeket a képekhez.
Ügyeljünk arra, hogy ha lehet minden diák kapjon valamilyen szerepet az újság képszerkesztésében, még ha kicsit is. Lényeges továbbá, hogy
mindenki olyan feladatot kapjon, amit tényleg
kedvel (pl. a jó rajzos készítse az illusztrációkat,
nem feltétlenül szövegek megírását kell mindenkinek majd vállalnia.)

SAJTÓ I. – LAPSZERKESZTÉSI ISMERETEK

Gyűjtsenek a diákok az internetről képeket tanulás, humor, sport, szórakozás témakörökben.
Alakítsunk ki a feladatokhoz négy csoportot, az
egyenlő arányok kevésbé fontosak, mint az, hogy
mindenki a neki tetsző kategóriában gyűjthessen.
Egyéni munkatempóban 5-10 kép letöltése is kérhető, de a mennyiséget szabjuk a képességekhez!
Ha gondot okoz a digitális munka, „felszabdaltathatjuk” a korábban már felhasznált lapokat,
ekkor ollók szükségesek.
A számítástechnikai ismereteik ekkorra azonban
véleményünk szerint már lehetővé teszik a Neten
munkálkodást.
Beszéljük meg az egyes képekhez adható címeket!
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4. AZ ÚJSÁGOKHOZ TARTOZÓ FOGALMAK ÖSSZEFOGLALÁSA

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Fogalmi összefoglaló
A számonkérés közös megbeszéléssel történjen, a
legkiválóbb ezúttal a legpontosabb fogalomhasználattal egyenlő.
Differenciálási lehetőség:
A tartalmi és stilisztikai pontosságot külön-külön
is értékelhetjük, ez közelebb áll a feladat szelleméhez.
A feladat azért került erre a helyre a modulban,
mert az utolsó, 5. feladat a következő modul előkészítésére szolgál – a szerkesztőség megalakításához nem közömbös információ, hogy kik szerepeltek ezen a napon kiválóan.
A helyes válaszokat pontozzuk tehát a kettős
(tartalmi és stilisztikai) szempontok alapján, és
az összpontszám alapján emeljük ki a kiválóan
teljesítőket. A gyengébb munkákat semmiképpen ne „nevesítsük” Mindenkinél azt emeljük ki,
amiben az átlag fölé emelkedett.

• A munkalap IV/1. feladatának megoldása.
Összefoglaló jellegű feladatok a frissen megismert információk elmélyítésére, valamint az
órák hatékonyságának felmérése érdekében.
Az ellenőrzést a megoldások összehasonlításával végzik. A szövegértés-szövegalkotás megértésének egyszerű de hatásos módja lehet.
• Törekedjünk a fogalmak pontos használatára
– szövegértés! –, és a szabatos publicisztikai
stílben való megfogalmazások számonkérésére
– szövegértés!

Gondoljunk arra, hogy egy „szerkesztőséggé”
szerveződve ezeknek a diákoknak kell kooperatívan együtt dolgozniuk már a következő alkalommal.
A legfontosabb szempont tehát a leendő szerkesztőség szereposztásának, rovatvezetőinek megtalálása, pontosabban, hogy mindenki hasznos és
számára lehetőleg élvezetes, testre szabott munkát kapjon.
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5. AZ ÚJSÁGOK SZERKESZTÉSI ISMERETEI – SZERKESZTŐSÉG ALAKÍTÁSA – A KÖVETKEZŐ MODUL ELŐKÉSZÍTÉSE

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
• Az iskolaújság szerkesztőségének megalakítása
• Szövegalkotás: érvelési feladat.
A tanár az értékelés során a tanulói észrevételeket, véleményeket meghallgatva vezeti le azt a
vitát, amellyel szavazás után a diákok megalakítják a szerkesztőséget.
Mindenkinek legyen személyre szabott feladata,
senki nem maradhat értelmes munka nélkül!
Lényeges, hogy a diákok is elismerjék, hogy
demokratikus döntéshozatalban vesznek részt.
Érzékeny pontja a választásnak, ha a tanár látja,
hogy nem a legalkalmasabbak kerülnek a megfelelő pozíciókba, ezért nagyon lényeges a döntés
alapos előkészítése.

SAJTÓ I. – LAPSZERKESZTÉSI ISMERETEK

• Mindenki elmondhatja a vita során a véleményét: ki milyen feladatot kapjon a szerkesztés
során.
• Két típusú szöveg várható: önmenedzselő, és
másokért lobbizó szöveg.
• Szavaznak a tanulók – a feladatok: főszerkesztő
(lehet több tanuló is, akkor lapszámonként változhatnak a feladatok), rovatvezetők, képszerkesztők, grafika, újságírás, korrektor, fotós, stb.
• Titkos szavazás, az eredmény közös értékelése
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I/1. KÉSZÍTS RÖVID HÍRT AZ ALÁBBBI SZAVAK
FELHASZNÁLÁSÁVAL!
féknyom, rendőrség, szonda, színész

A hírt három stílusban fogalmazd meg: bulvárhír, belpolitikai hír és bűnügyi hír. Ügyelj a
stíluselemek és az információk következetes használatára!
Bulvár hír
Belpolitikai hír
Bűnügyi hír

Állapítsd meg a következő cikkekről, hogy egy újság mely rovatába illenek. Indokold válaszod
tematikai és stiláris jegyek alapján is!
CIKK

ROVAT, INDOKLÁS

Megsérült az új barcelonai futballkedvenc
Véget ért az idény Maxi Lopez, az FC Barcelona labdarúgócsapatának argentin csatára számára. A dél-amerikai légiós - aki januárban
hatmillió euróért érkezett a katalánokhoz - lábközépcsonttörést
szenvedett, és a mûtét után várhatóan három hónapig lábadozik
majd.
A spanyol éllovasnak ezzel Samuel Eto’o személyében mindössze
egy vérbeli támadója maradt a bajnoki hajrára, hiszen a svéd Henrik
Larsson november óta térdszalagszakadás miatt harcképtelen.
Huszonkétezer lejárt szavatosságú tojás egy nagyáruházban?
Az egyik ismert nagyáruház huszonkétezer lejárt szavatosságú
tojáson adott túl, adta hírül az RTL Klub híradója. Az áruházat nem
nevezték meg, de annyi látszott, hogy az épület maga kék színű, és
sárga felirattal tüntették fel rajta az áruházlánc nevét, amelyből csak
a ’tro’ végződés látszott. A híradó szerint a múlt héten arra utasítot�tak egy osztályvezetőt, hogy dátumozza át a lejárt szavatosságú
tojásokat. Majd arra hivatkozva, hogy szakszerűtlenül átcsmagolta a
tojásokat, kirúgták a férfit. A híradó szerint a tojásokat éttermeknek
és egy tésztagyárnak értékesítették, de egy napra így is kikerültek
a polcokra a tojások. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat vizsgálódik az ügyben.
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Népi kezdeményezés indul a lakhatáshoz való jogért
Népi kezdeményezést indít a Roma Polgárjogi Alapítvány annak
érdekében, hogy senkit ne lehessen az utcára tenni, mindenkinek
biztosítsák a lakhatáshoz való jogot – jelentette be Horváth Aladár,
az alapítvány elnöke szerdán Budapesten.
„Úgy gondoljuk, hogy senkit nem lehet utcára rakni egy egészséges
demokratikus országban, különösen akkor, ha ez egy jóléti demokrácia vagy az kíván lenni” – mondta Horváth Aladár a sajtótájékoz�tatón. Miután ez az alapjog nem illeti meg az embereket, nincs ilyen
törvényi rendelkezés – magyarázta, hozzátéve, még szerdán benyújtják
kezdeményezésüket az Országos Választási Irodához, kérve, hogy az
Országos Választási Bizottság hitelesítse azt soron kívül.
Horváth Aladár szerint két hónap alatt „simán” összegyűjtik a minimum ötvenezer aláírást, ami ahhoz szükséges, hogy az Országgyűlés már ősszel foglalkozhasson a témával.
Második nekifutásra temették el a maffiózót
Második nekifutásra szombaton Kassán sikerült eltemetni azt az
állítólagos maffiózót, akit a múlt héten a nyílt utcán ismeretlen tettesek lőttek agyon, s akinek a temetését csütörtökön vízágyú bevetésével, azzal az indoklással akadályozta meg a szlovák rendőrség,
hogy a félezres gyülekezet csoportosulása ellenkezik a gyülekezési
törvénnyel.
A mikor a luxusgépkocsiján utazó Estokot a múlt héten egy másik
gépkocsiból leadott száz géppisztolylövéssel megölték, a lövöldözésben egy kívülálló férfi is meghalt, feleségét pedig lőtt sebekkel azóta
is kórházban ápolják.
Estok csütörtöki temetésére a rendőrség hatszáz embere páncélozott járművel és vízágyúval vonult ki és oszoljt parancsolt a gyászolók félezres gyülekezetének, mert azok között számos alviláginak
minősülő alakot és még több bőrfejűt vélt felfedezni, amiből arra
következtetett, hogy a sok éve folyó bandaháborúk folytatásának
veszélye fenyeget. Miután a gyászolók nem engedelmeskedtek,
a rendőri kommandó – nem az emberekre célozva – vízágyúval
oszlatta szét őket.

SAJTÓ I. – LAPSZERKESZTÉSI ISMERETEK

55

Megvárakoztatják az INA kérőit
December végére csúszik az INA horvát állami olajipari konszern
privatizációjának második szakasza – döntött tegnap a horvát
kormány. A magánosítás első szakaszában, 2003-ban a Mol szerezte
meg az INA 25 százalékát plusz egy részvényét, 505 millió dollárért
– idézte az MTI-t az origo.hu. Az INA privatizálásáról szóló törvény
értelmében a második fázis legkorábban júniusban indulhatna. Az
előzetes tervek szerint az INA további privatizációja keretében legalább 15 százalékot vinnének a zágrábi tőzsdére, ám korábban azt
sem zárták ki a szakértők, hogy a kormány 25 százaléknyi részt is
elad stratégiai befektetőnek, mert igen nagy szüksége van a bevételekre. Most az eladás előkészítésére hivatkozva tolták ki a privatizáció folytatását (a tudósításokból nem derül ki, hogy ez tőzsdei vagy
más ügyletet jelentene).
Rendzavarás Berlinben
A körülbelül ezer fővel kivonuló rendőrség legalább harminc randalírozót vett őrizetbe a kelet-berlini városnegyedben, miután az
anarchiára hajló fiatalok nem hagyták abba az üvegdobálást, s összehordott ruhadarabokat és gerendákat is meggyújtottak.
A
 rendzavarásra a Walpurgis-éj, a tavaszünnep szolgáltatott ürü�gyet. A rendőrség viszonylag elégedett volt, mert az előző években erőszakosabb rendbontásokat volt kénytelen megfékezni. A
környéken a parkolást eleve megtiltották, nehogy autókat is felgyújtsanak.
Berlinben 1987 óta „szokás” a május elsejei rendbontás, de az egy
nappal korábbi Walpurgis-éj is alkalmat kínál a rendőrgyalázásra.
Az idén Berlinen kívül Lipcsére is figyelnek, a szászországi nagyvárosban szélsőjobboldaliak és ellentüntetők összecsapására számítanak.
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I/2. KÉSZÍTS RÖVID, KÉT-HÁROM MONDATOS
TUDÓSÍTÁSOKAT AZ ALÁBBI HÍREK ALAPJÁN! MINDEN
TUDÓSÍTÁSODAT ÍRD MEG EGY BULVÁRLAP, ÉS EGY
ISKOLAÚJSÁG KÖVETELMÉNYEI SZERINT IS!
HÍR

TUDÓSÍTÁSOK

Maradona mûtétje óta harminchárom kilót fogyott
Harminchárom kilót fogyott Diego
Maradona, az argentin labdarúgás élõ
legendája azóta, hogy március ötödikén gyomorszûkítõ mûtéten esett át.
A mindössze 167 centiméter magas
ex-futballista 122 kiló volt, amikor
befeküdt a kórházba.

Caramel nyerte a Megasztárt
A hatalmas felhajtással, a Papp László
Sportarénában rendezett döntőn
Molnár Ferenc Caramel szerezte meg
a szóló album készítésből, lakásból és
autóból álló díjat.

Talmácsi harmadik a kínai motoros
nagydíjon
Először állhatott a dobogóra Talmácsi Gábor a 125 kcm-esek között a
gyorsaságimotoros-világbajnokság
harmadik futamán, a vasárnapi Kínai
Nagydíjon.
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FELADATLAP

II/1. Készíts címlaptervet! Válassz egyet az alábbi sablonok közül, és jelöld meg, hogy melyik
cellába milyen rovatokat helyeznél el, vagy készíts saját sablont! A címlapon megszabhatod a
reklámok helyét is.
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III/1. Fogalmazz híreket a következő képekhez! Jelöld meg, hogy mely cikket mely rovatba
szánod!
KÉP
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IV/1 Határozd meg az alábbi fogalmak jelentését; esetleg írj egy-két mondatot a médiában
betöltött szerepükről.
FOGALOM

MEGHATÁROZÁS

Hír
Rovat
Szerkesztő
Képszerkesztő
Lead
Vezércikk
Periodika
Bulvár
Célcsoport
Tudósítás
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5. SAJTÓ I. – ISKOLAÚJSÁG
SZERKESZTÉSE

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály


A most vázolt modul szerves folytatása az előzőnek: a kettő
együtt alkot egyetlen projektet. Ezért számos kompetencia
fejlesztése megegyezik a Sajtó – I. moduléval. A vizuális és
verbális információhordozók által közvetített tudás együttes
értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Kreatív projektfeladat keretében a média szövegértés-szövegalkotás feladatainak gyakorlása csoportmunkában; iskolaújság szerkesztésével
csoportidentitás fejlesztése. A Médiaismeret tevékenység fontos gyakorlati részét képezi, hogy a tanulók valamilyen médiaterméket maguk is elkészíthessenek. A szövegértési fejlesztés
kapcsán itt elsősorban újságról lehet szó. Elsődleges cél, hogy
a diákokkal megismertessük a sajtótermékek főbb jellemzőit,
valamint azt, hogy azok függvényében hogyan változik meg
az egész lap, és a benne található szövegek struktúrája.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)

Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
 tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag:
• Sajtó – lapszerkesztési ismeretek I. (projekt)



Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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

Modulkapcsolódási
pontok

Követő tananyag:
• Alapvető médiaszöveg-típusok

Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon, irodalom
tantárgyban
• Magyar nyelv és irodalom: helyesírás, szerkesztési alapelvek elmélyítése
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 képességfejlesztés
A
fókuszai

 szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladaA
tai:
a különböző műfajú és formájú szövegek szerkesztése, megírása, a projektben résztvevők 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)

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. Célunk
az, hogy a diákokat rávezessük az olyan nagyobb összefüggések átlátására, mint egy újság címének, rovatainak, periodicitásának (időszakiságának) összefüggése az általa megcélzott közönségréteggel.
Fenti tevékenységek fejlesztése a 7. és a 8. évfolyamon is zajlik.
Mindennek során fejleszteni kívánjuk a tanulók azon képességét,
hogy a szövegek tartalmát átlátva azokat kategóriákba tudják sorolni, ami egyúttal választási szokásaikat is formálhatja.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A projekt – tekintettel arra, hogy 2 x 90 percre tervezünk, nagyobb előkészületeket, még pontosabb felkészülést igényel tanártól és diáktól egyaránt. Ezzel arányosan természetesen a projekt
szakmai és pedagógiai hozadéka is jóval nagyobb lehet. Lényeges, hogy a munka végén a tanulók
majd munkájuk termékét, egy lapot tarthatnak kezükben. 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 azonnali 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. 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 a kreatív és kooperatív csoportmunkával szinte az elérhető
legmagasabb „alkotási szintre” juthatunk, és főként maradandó, később is kézbe vehető „termék”,
egy lap jön létre, melynek a pozitív csoportidentitás kialakulásában nagy jelentősége lehet.
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A munkalapon található szövegeken és példákon kívül természetesen bevihetünk a foglalkozásra más sajtótermékeket is, sőt azt is kérhetjük, hogy a diákok otthonról hozzanak be néhányat,
ebből azt is láthatjuk, hogy milyenek a családok olvasási szokásai.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott lapok és folyóiratok: a lapszerkesztés során – pozitív vagy negatív előjellel – valamennyi
sajtótermék felhasználható
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Sullivan–Dutton–Rayner: Médiaismeret

ÉRTÉKELÉS
A projektfeladatok során a legfontosabb a kooperatív munka feltételeinek biztosítása. Ha mindenkinek sikerül képességeihez és ambíciójához mért feladatokat találni, akkor különösen igaz, hogy
a médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
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 gyerek másik választ. Ne
mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja
azt, ha kellően meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó
megoldás. A súlyos tévedéseket, tárgyi pontatlanságokat természetesen javítsuk határozottan. A
második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és azokat
egybevetve is vizsgálja.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. Az újság szerkesztése – a szerkesztőség felépítése, megszervezése
Szerkesztési
feladatok megismerése
Konkrét hírlapírói és szerkesztési feladatok
összekötése
médiaszövegekkel
A szerkesztőség
Feladatok, a felelősség megosztása, hierarchia
egy lap szerkesztőségében

szövegek tartalmának formaistilisztikai elemeinek felismerése,
összevetése

a munkaforma
egyéni
megválasztásában
(l. a mellékletben)

közös megbe- munkalap
szélés

az önálló és a
csoportmunka,
a munkamorál
fogalma

a munkaforma
egyéni és
megválasztásában csoportos

közös megbe- munkalap
szélés

Kinek készül a
lap?
Saját célcsoportjuk egy iskolaújság esetében
A célcsoport sajátos vonásai
Célcsoport és
nyelvi stílus, célcsoport és arculat
kapcsolata
A saját érdeklődés mennyire
tekinthető
reprezentatív
mintának – a
fenti fogalmak
magyarázata

a célközönség
a munkaforma
egyéni és
jellemzőinek felis- megválasztásában csoportos
merése, fogalmak (l. a mellékletben)
pontos értelmezése

beszámoló
munkalap
vagy
közös megbeszélés
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

II. Az újság szerkesztése – bonyolultabb műfaji struktúrák, az interjú
Az interjú
Kivel készítenének interjút és
miért?
Kik a mai világ
„hírértékkel rendelkező” emberei?

az ízlés fogalma,
tolerancia, hitelesség, szövegek
tartalmának
formai-stilisztikai
elemeinek felismerése

idő szerint

egyéni és
csoportos

megbeszélés

Interjú készítése
előre megadott
közszereplők
közül egy a diák
által kiválasztott,
személyiséggel

szövegalkotás,
empátia, tolerancia

idő szerint

egyéni és
csoportos

megbeszélés

munkalap

III. Az újság szerkesztése – bonyolultabb műfaji struktúrák, a riport
A riport
A riport műfaji
sajátosságai;
a tényfeltáróoknyomozó
riport
A média, a
negyedik
hatalmi ág
– a nyilvánosság szerepének
közös megvitatása
Riport készítése
– írása
– A riport műfaji
jellegzetességei
– a tényfeltáró
újságírás többszólamúsága
– A tényfeltáró
riport műfajának
és a média ellenőrző szerepének
megvitatása

a forma és tartalom egysége,
tolerancia, szociális kompetenciák

a munkaforma
egyéni és
megválasztásában csoportos
(l. a mellékletben)

beszámoló és munkalap
megbeszélés

szövegalkotásszövegértés,
tartalom és forma
egysége,
tolerancia

a munkaforma
megválasztásában, a feladatok
mennyiségében
(l. a mellékletben)

beszámoló és munkalap
megbeszélés
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

IV. Az újság szerkesztése – a terjesztés, olvasói visszajelzések
A lap financiális
kérdései

fogalmak használatának pontossága, a praktikus (gazdasági) és az elvont
fogalmak közötti
eltérések

idő szerint

egyéni
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. AZ ÚJSÁG SZERKESZTÉSE – A SZERKESZTŐSÉG FELÉPÍTÉSE, MEGSZERVEZÉSE

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
Meghatározott céllal írott szövegekkel és azok
összeszerkesztésének struktúrájával való ismerkedés egy saját újság szerkesztésének során.
A téma bevezetése a 7. és a 8. évfolyamon már
megtörtént, valamint a projekt az előző modul
folytatásaként annak eredményeire épül.
• Szerkesztési feladatok megismerése:
Konkrét hírlapírói és szerkesztési feladatok
összekötése médiaszövegekkel; felelevenítjük
a hírrel, hírszerkesztéssel, tudósítással kapcsolatos ismereteket is.
A munkalap kiosztása.

• A munkalap I/1. feladatának megoldása. A
tanulók először átnézik az I/1. feladatban
bemutatott szövegtípusokat, majd megoldják a
azokat!

Differenciálási lehetőség:
• Ha a diákok könnyen boldogulnak a csoportosítással, írjanak és mondjanak egyéb, a feladatban nem szereplő, példákat a feladat nyomán.
• Ha nehézséget okoz a megoldás, vegyük elő
az előző modul erre a tevékenységre felkészítő
anyagát, és ismételjük meg az ott tapasztaltakat.
Feladat
• A szerkesztőség
Feladatok, a felelősség megosztása, hierarchia egy
lap szerkesztőségében;
Az elmúlt foglakozás nyomán választás után
kialakult szerkesztői csapat ötletbörze keretében
kialakítja a lap, a rovatok, az arculat koncepcióját.
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• A munkalap I/2. feladatának megoldása
 egyes rovatok számára készült tartalmi és stiAz
láris szempontból számos hibát tartalmazó szöveget javítják (szövegértés).
Ekkor már mindenki a saját leendő feladatához
illeszkedő szöveget, képet kap.
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!
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• Kinek készül a lap?
Saját célcsoportjuk egy iskolaújság esetében
A célcsoport sajátos vonásai
Célcsoport és nyelvi stílus, célcsoport és arculat
kapcsolata
A saját érdeklődés mennyire tekinthető reprezentatív mintának – a fenti fogalmak magyarázata
Differenciálási lehetőség:
• Önálló feladatmegoldással készül el a beköszönő cikk. A megszületett változatokat közös
megbeszélés során értékelhetjük.
• A tanár kezdeményezzen vitát arról, hogy
a diákok véleménye szerint kit milyen téma
érdekel egy iskolaújságban.
• Értékeljék a közvéleménykutatásuk eredményét, és beszéljék meg, mennyiben reprezentálják ők az egész iskola diákságának ízlését,
véleményét.

• Beköszönő cikk írása; a célcsoport, célközönség érdeklődésének megfelelő szövegalkotási
feladat
• A munkalap I/3. feladatának megoldása.
Közvéleménykutatás a jelenlévő diákok körében;
az egyéni érdeklődés vizsgálata a csoport mintáján; a tapasztalatok megbeszélése – frontális
munka.

2. AZ ÚJSÁG SZERKESZTÉSE – BONYOLULTABB MŰFAJI STRUKTÚRÁK, AZ INTERJÚ

Tanári tevékenység
Feladat
• Az interjú
Kivel készítenének interjút és miért?
Kik a mai világ „hírértékkel rendelkező” emberei?
• Közös megbeszélés: az eddigiek során említett
konkrét újságok milyen címlappal jelennek
meg?
• Mik az eltérések, mi a szerkesztési konvenció?
• A bulvár és a politikai napilap látvány-eltérései
Feladat
• Interjú készítése a tanár által előre megadott
közszereplők közül egy, a diák által kiválasztott, személyiséggel.
• Az összeírtak alapján megállapítják, hogy
melyik témát szeretnék megoldani, és választásuk miért éppen arra a személyre esett.
Maradjunk mindig reálisak, törekedjünk arra,
hogy a diák véleményét egy általunk kevésbé
preferált személy esetében is tiszteletben tartsuk.
Fontosabb ennél, hogy indokolja meg mások
számára is érthetően választásának motivációit. Semmiképpen se tiltsuk meg, hogy a
választott személyről írjon – utólag értékeljük
a munkáját.

Tanulói tevékenység
A tanulók a napi sajtó vizsgálatával nevezzenek
meg „híres” embereket!
Különböztessék meg ismertségük oka, mértéke,
várható időtartama alapján ezeket a személyeket!
• Minden csoport egy-egy újsággal kapcsolatban
indokolja, hogy miért vonzó a megnevezett
személyiség számukra, kivel szeretnének azonosulni – és miért, kivel nem lennének képesek
– és miért.
• A válaszokat vitassuk meg közösen!
• A munkalap II/1. feladatának megoldása.
• A diákok A/4 vagy A/5 formátumban üres lapra
készítsék el a rövid villáminterjú szövegét!
• Közösen vitassuk meg a felolvasott munkák
után, hogy melyek a legfontosabb visszatérő
formák az interjúk során!
• Beszéljük meg az interjú formai közhelyeit, és
hogy miként lehet elkerülni azokat!
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3. AZ ÚJSÁG SZERKESZTÉSE – BONYOLULTABB MŰFAJI STRUKTÚRÁK, A RIPORT

Tanári tevékenység
Feladat
•	A riport
A riport műfaji sajátosságai; a tényfeltáró-oknyomozó riport
A média, a negyedik hatalmi ág – a nyilvánosság
szerepének közös megvitatása; érvek és ellenérvek, az eddig megszerzett történelmi ismeretek
beépítése a média moduljába

Tanulói tevékenység
• III/1. Egy riport szövegének elemzése:
A szöveg egy rövid kihagyott részének egyéni
kitöltése; az elkészült megoldások közös megbeszélése, értelmezése, véleményezése (Ismét:
nincs feltétlenül jó megoldás, de természetesen
van jó és jobb megoldás.)

Differenciálási lehetőség:
• A diákok maguk indokolják, hogy az adott szövegről miért éppen ezeket a kritikai megjegyzéseket tették.
• A tanár vezetésével egyeztetik a riport műfaji
sajátosságának legfontosabb ismérveit.
Feladat
• Riport készítése – írása
– A riport műfaji jellegzetességei – a tényfeltáró
újságírás többszólamúsága
– A téma érintettjeinek megszólaltatása
– Levonhatja-e a konklúziót a hírlapíró, avagy a
riport publicisztikai műfaja mennyiben objektív, illetve mennyiben szubjektív a hírlap/újság
műfajai közül?
– A tényfeltáró riport műfajának és a média
ellenőrző szerepének megvitatása

Oknyomozó riportok témáinak megadása:
• A munkalap III/2. feladatának megoldása.
A riport témájának meghatározása, milyen téma
érdekes egy iskolaújságban

4. AZ ÚJSÁG SZERKESZTÉSE – A TERJESZTÉS, OLVASÓI VISSZAJELZÉSEK

Tanári tevékenység
Feladat
A lap financiális kérdései
– Miből készül, mennyibe kerül egy iskolaújság,
miként jut el az olvasóihoz?
– Szervezzük meg az iskolán belül az olvasói visszajelzések kultúrált, mindenki által elérhető rendszerét!
(olvasói vélemény-rovat, gyűjtőláda, ötletbörze, emailes elérhetőség)
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Tanulói tevékenység
• A terjesztéssel kapcsolatos teendők megbeszélése
• Az újságszerkesztés kreatív és kevésbé kreatív
feladatai
Fontos tudatosítanunk, hogy bizonyos feladatok
ellátása nélkül nem készülhet újság – terjesztés,
propaganda stb.

73

MUNKALAP
5. SAJTÓ, LAPSZERKESZTÉSI ISMERETEK
– A SZERKESZTŐSÉG, SZÖVEGKORRIGÁLÁS, ÚJSÁG
TEMATIZÁLÁSA
I/1. A szerkesztőség: ki mit csinál egy lap szerkesztésekor? Válaszd szét a híreket, sorold rovatba
őket, és adj címet mindegyiknek!
Ideje volt, hogy Mariah Carey újra letegyen valamit az asztalra. Hallgassa meg a The Emancipation Of
Mimi című lemezt kedd déltől szerda délig az éterben.
Az öregedő Brinkmann professzor megszorongatta Győzikét, Hajóst legyűrte Gundel Takács, miközben Tilla és Görög Zita Gyurta Danit és a Berényiket fenyegetették.
Az új pápa testvére aggódik a 78 éves XVI. Benedek egészségi állapota miatt – közölte maga a három
évvel idősebb testvér, Georg Ratzinger szerdán Regensburgban. Joseph Ratzinger 275 év óta a legidősebb
bíboros, akit pápává választottak.
Ingyenes komplex vállalkozásindítási, -fejlesztési program indult fővárosi nők részére. A tizenöt millió forintos költségvetésű programra összesen száz nő pályázhat.
Kinyitottak a strandok, az [origo] utánajárt, hogy mit és mennyiért kaphatunk Budapest nagyobb
szabadtéri fürdőiben, hová érdemes menni egy kis hűsölésre.
Nagy nyomás nehezedik majd a PSV Eindhoven védelmére, ugyanis az AC Milan elleni Bajnokok
Ligája-elődöntőn egy bekapott gól a holland csapat búcsúját jelentheti.
I/2. Olvasd el az alábbi híreket, és keresd meg a bennük található tartalmi és stiláris hibákat,
majd javítsd ki azokat!

HOKI-VB: SZOROS MECCSEK A NYITÓNAPON
Ha szoros mérkőzéseken is, de a gyönyörű, kék-fehér szerkóban játszó orosz és az utóbbi
két évben aranyérmes kanadai válogatott is győzelemmel mutatkozott be az esélyesek közül
a bécsi jégkorong-világbajnokságon. Szoros meccseken nyert a finn és a 2002-ben első
csehszlovák válogatott is.
A MOTOROLA BŐVÍTI KRAKKÓI FEJLESZTŐ KÖZPONTJÁT
Az amerikai Motorola bővíti krakkói szoftverfejlesztő központját. Már az idén 300 új munkahelyet létesít egyebek között programozók számára is többek közt. A Motorola már hét
éve tart fenn fejlesztő központot Krakkóban, ahol jelenleg 400 fő áll foglalkoztatás alatt. A
helyszín kiválasztása a cseh informatikai szakemberek által kivívott hírnévnek köszönhető.
Az amerikai és ázsiai időzónák között nagyjából félúton elhelyezkedő közép-európai időzóna pedig lehetővé teszi a 24 órás programozói munkát.
ALÁÍRTÁK A ROMÁN ÉS A BOLGÁR CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉST
Ünnepélyesen aláírták hétfőn délután Luxembourgban Bulgária és Románia csatlakozási
szerződését az Európai Uniónak. A szerződések értelmében a két balkáni ország 2007. január
1-jével nyer teljes jogú tagságot az unióban. A dokumentum záradékai között mindazonáltal
szerepel az a kitétel is, amelynek alapján a csatlakozás egy évvel elhalasztható, ha a további
felkészülés üteme elmarad az EU urai által kívánatosnak vélttől.
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I/3. Képzeld el, hogy Te vagy az iskolaújság új főszerkesztője. Töltsd ki az alábbi táblázatot!
Gondold végig, hogy egy számodra megfelelő iskolaújságnak mivel és hogyan kell foglalkoznia!
Ha végeztél, vesd össze társaiddal a kitöltött tábltázatot, majd vitassátok meg, hogy a csoport
által összeállított igénylista fedi-e iskolatársaitok igényeit.
Célcsoport

összes
diák

diákok egy
csoportja

diákok és
tanárok

iskolán kívüli
olvasók

Munkatársak

csak
diákok

tanárok és
diákok

Megjelenés gyakorisága

naponta

hetente

havonta

online,
folyamatosan
frissül

A lap stílusa

hivatalos

laza, fiatalos

humoros

vegyes

Terjedelem

1-2 oldal

2-10 oldal

10-20 oldal

változhat

Információs rovat

nagyon
fontos

viszonylag
fontos

minél
kevesebbet

nem szükséges

Tanárokkal készített interjúk

nagyon
fontos

viszonylag
fontos

minél
kevesebbet

nem szükséges

Diákokkal készített interjúk

nagyon
fontos

viszonylag
fontos

minél
kevesebbet

nem szükséges

Ismert emberekkel készített
interjúk

nagyon
fontos

viszonylag
fontos

minél
kevesebbet

nem szükséges

Riportok iskolai
rendezvényekről

nagyon
fontos

viszonylag
fontos

minél
kevesebbet

nem szükséges

Riportok iskolán kívüli
rendezvényekről

nagyon
fontos

viszonylag
fontos

minél
kevesebbet

nem szükséges

Film-, lemezkritikák

nagyon
fontos

viszonylag
fontos

minél
kevesebbet

nem szükséges

Tudomány, ismeretterjesztés

nagyon
fontos

viszonylag
fontos

minél
kevesebbet

nem szükséges

II/1. Állítsd sorrendbe, hogy a következők közül kivel készítenél a legszívesebben interjút! Írj
öt kérdést, amit minden interjúalanynak feltehetnél, vagy feltennél, illetve írj ötöt, amelyeket
csak az első helyezettnek tennél fel! Végül írj öt olyan kérdést, amelyet úgy érzed, senkinek sem
tehetnél fel!
•
•
•
•
•
•

családtag
olimpiai bajnok sportoló
híres festő
ismert színész
hajléktalan
politikus
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Öt mindenkinek feltehető kérdés:
1.
2.
3.
4.
5.
Öt kérdés kedvenc alanyodhoz:
1.
2.
3.
4.
5.

Öt tabu kérdés:
1.
2.
3.
4.
5.

III/1. Olvasd el a következő riportot, majd vizsgáld meg, hogy milyen tartalmi és formai jegyek
határozzák meg legerősebben! A szegélyezett rész helyén folytasd magad a cikket úgy, hogy az
általad írt szöveg jól illeszkedjen az eredetibe!
Tea pirított cukorból
Mit vennék, ha hirtelen meggazdagodnék? – kérdezett vissza Gyöngyi. – Nem vágyom
semmire – válaszolta aztán. A tizenegy éves kislány eleinte azt mesélte, hogy a szülei
dolgoznak, szép házuk van, jól élnek. Később aztán elárulta, hogy az édesanyja évekig
munkanélküli volt, és hát az apja sem mindig dolgozik.
Ha nincs fizetés, akkor húst nem esznek. Ha a szülei pénze végképp elfogy, tőle kérnek kölcsön, neki ugyanis mindig van dugipénze. A nagymamájától kapja.
Gyöngyivel évekkel ezelőtt a Balatonnál találkoztam egy olyan táborban, ahová
munka nélküli szülők gyerekeit hívták meg. Mindenki pontosan tudta: hasonló sorsú,
szegény gyerekeket válogattak össze. Az mégis tabutéma volt, hogy ki hogyan él.
– Félek megkérdezni a szobatársaimtól, hogy mit csinálnak a szüleik, vagy milyen
lakásban élnek, mert akkor ők is visszakérdeznek – magyarázta a másik, tizenhárom
esztendős lány.
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Szobatársa számára nem probléma, hogy erről kérdezzen másokat:

A gyerekek inkább szépítették a valóságot, a szüleiknek kitaláltak valamilyen foglalkozást, és gyönyörű családi házakról, perzsaszőnyegekről, arany csillárokról meséltek,
meg legalább öt színes tévéről. Csak az óvatlanságból elejtett mondataik árulkodtak a
valóról: „Anyuék nem szoktak ruhát vásárolni maguknak, és nekünk is csak azt veszik
meg, ami nagyon fontos.”
Vagy: „Ha egyáltalán nem lenne pénzünk, akkor éheznénk.”
Aztán: „Kenyér mindig van, de a hónap vége felé előfordul, hogy nem veszünk felvágottat vacsorára.”
És: „Anyukám nem mer szerelőt hívni az elromlott mosógépünkhöz.”
Meg: „Ha én felnőtt leszek, szeretnék egy kicsit csinosabban járni, mint anyu.“
Végül: „Otthon ebédelek, nem az iskolában, levágok magamnak egy darab szalonnát
meg kenyeret, finom teát is főzök hozzá, előbb megpirítom a cukrot, aztán felengedem
vízzel.”
A pszichológus azt mondta a „hazudozásukról” – inkább álomvilágukról –, hogy természetes önvédelemről van szó. A gyerekek néha nagyon kegyetlenek egymással, a
jobb sorsúak megjegyzéseket tesznek a szegényebbekre, megszégyenítik őket. Aki
átélt már hasonlót, óvatossá válik, inkább nem vállalja a szegénységét.
A szegény gyerekek állítólag hozzáedződnek a nélkülözéshez. Vágyaik lassan leépülnek. Mivel képtelenek elfeledkezni valódi helyzetükről, nem tudják megmondani azt
sem, mihez kezdenének, ha lenne pénzük. („Ha nekem egyszer lenne pénzem, nem
költeném el, betenném inkább a bankba, és nagyon vigyáznék rá“, hallottam a balatoni
táborban egy tizenkét éves kislánytól.)
A szakemberek tapasztalatai szerint felnőttként sokuk életében a pénz lesz az egyetlen
értékmérő, mások túlzottan garasoskodóvá válnak közülük.
– Szégyen a szegénység? – kérdeztem annak idején Gyöngyit. Sokáig gondolkodott,
aztán rávágta:
Inkább kellemetlen.

III/2. Miről érdemes szerinted riportot készíteni? Mi a Te álomtémád? Adj címet képzeletbeli
riportodnak, és írd meg a leadjét!
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MEGOLDÁSOK
I/1.
A hírek az alábbi rovatokba sorolhatók:
1. szórakozás – bulvár
2. bulvár – TV
3. külpolitika
4. gazdaságpolitika
5. belpolitika
6. sport
A címek szubjektívek – a tárgyszerű, pontos címet fogadjuk el!
I/2.
Stiláris és nyelvtani hibák egyaránt találhatók a hírekben. A szleng javítandó, a nyelvi körülményesség és túlbiztosítás ugyancsak javításra szorul.
Javítsuk: 1. A kék-fehér szerkóban játszó orosz, és az utóbbi két évben aranyérmes kanadai válogatott is győzelemmel mutatkozott be az esélyesek közül a bécsi jégkorong-világbajnokságon; 2.
300 új munkahelyet létesít egyebek között programozók számára is többek közt; 3. Ünnepélyesen
aláírták hétfőn délután Luxemburgban Bulgária és Románia csatlakozási szerződését az Európai
Unióval.
I/3.
A táblázat kitöltése szubjektív – beszéljük meg a megoldásokat!
II/1.
A kérdések előre nem prognosztizálhatók. A legérdekesebb a tabu csoportja; mindenképpen
beszéljük meg közösen, ki miért tart tabunak egy kérdést.
III/1. és III/2.
A megoldások szubjektivitása miatt előre szerkesztett válaszokat nem tudunk biztosítani.
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6. ALAPVETŐ
MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
 tevékenység vagy ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

A modul célja, hogy megismertesse a diákokkal a média alapvető műfajait, a leggyakrabban használt, elérhető műsortípusokat, felmérjük a tanulók interaktív közreműködésével a
meghonosodott nézői szokásokat. A szövegértési kompetenciák fejlesztése a nézettség fogalmának még alaposabb megismerése útján történik, a vizuális és verbális információhordozók
által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés a célunk.
Forma és tartalom összefüggései a médiában – ennek megismerését segítő, kreativitást, gondolkodást fejlesztő feladatok
kerülnek a munkalapokba.
Az ismeretek átadásán kívül az alapvető cél természetesen
most sem más, mint értő és kritikusan szemlélődő befogadásra
szoktatni a tanulókat.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:
• Sajtó – iskolaújság szerkesztése II.
Követő tananyag:
• Képolvasás, képalkotás

Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon irodalom
tantárgyban
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A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése,
olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben résztvevők
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)

A képességfejlesztési fókuszok a médiában használt eszközrendszer, témák és műfajok, nézői szokások megismertetése
útján a szövegfajták felismerésével kezdődik, majd halad a
szövegértés és a médiaszöveg alkotása irányába.
Az elmélyült, értő és kritikus befogadói attitűd kialakítása a
legfontosabb célja ennek a modulnak – és magának a tárgynak is. A kreatív alkotási tevékenység, különösen kooperatív
keretek között, csak ezek után következik a képességfejlesztési
fókuszok sorában.
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és
személyi feltételeinek megteremtése valamint megőrzése; a
közösségi tolerancia igényének elmélyítése a tevékenységünk
célja.
Ebben a modulban tágabb értelemben tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének fejlesztésére. Fenti tevékenységek
fejlesztése a 7. és a 8. évfolyamon is zajlik.
Mindennek során fejleszteni kívánjuk a tanulók azon képességét, hogy szövegek tartalmát átlátva azokat kategóriákba tudják sorolni, ami egyúttal választási szokásaikat is formálhatja.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A hatodik modulban számos olyan ismeretre építünk, amelyek a tanulók „médiafogyasztási” szokásaiba öntudatlanul épültek be a média használata során. Itt ezeknek az ismereteknek a rendszerezése, tudatossá tétele történhet meg.
A modul főként a mozgóképi szövegeket és a médiatartalmakat vizsgálja azok szerkesztési,
formai-tartalmi szempontjai alapján. Kép és jelentés, hang-kép és jelentés viszonyát vizsgáljuk.
A média még nem ágyazódott be mélyen a magyar közoktatás rendszerébe. Mindez önmagában
nem jelenthet módszertani hátrányt – ellenkezőleg: nagyon fontos az azonnali motiváció, 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.
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. Az eredmény, a lap elkészülése után a beszélgetés az érzelmi ráhangolódás eszköze.
Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal.
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TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Sullivan–Dutton–Rayner: Médiaismeret
Hartai–Muhi: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés során nem támaszkodhatunk mereven a hagyományos ötfokú skála alkalmazására.
Ellenkezőleg: a feladatok során a legfontosabb a kooperatív munka feltételeinek biztosítása. A
médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt várjuk el a tanulóktól, és ezt értékeljük.
Ennek a modulnak a feladataiban – akár a többi médiaismeret modulban – jellemzően nincsenek kizárólagosan jó vagy rossz megoldások. Az értékelés általában két fázisban történik: először a
diákok egymást értékelik. Egymástól eltérő megoldások esetén a tanár segítsen, hogy kölcsönösen
megértsék, miért választott a másik gyerek másik választ.
Ne mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja azt; ha kellően meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó
megoldás. A hangsúlyt az érvelés logikájára helyezzük. A súlyos tévedéseket, tárgyi pontatlanságokat természetesen javítsuk határozottan. A második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi
feladatmegoldásokat külön-külön és azokat egybevetve is vizsgálja. Ismertethetjük a témában a
szakirodalom egyes – a diákok számára már érthető – álláspontjait is.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. A nézettség
Ismételjük át
közös beszélgetésben az
eddig megismert
legfontosabb
médiaelméleti
fogalmakat!

képi szövegek
tartalmának
formai-stilisztikai
elemeinek felismerése, összevetése, fogalmak
pontos jelentése

a munkaforma
egyéni és
megválasztásában csoportos
(l. a mellékletben)

közös megbeszélés

A nézettség
fogalma

az önálló és a
csoportmunka,
értelmi és érzelmi
motiváció

a munkaforma
egyéni és
megválasztásában csoportos

közös megbeszélés

munkalap

idő szerint

megbeszélés,
vita

munkalap

II. A média műfajai, műsortípusai
A médiaműfajok jellegzetes
vonásai
A műsorsávok
A tanulók nézői
szokásai

az önálló és a
csoportmunka,
szövegek tartalmának formaistilisztikai elemeinek felismerése,
a kulturált vita,
empátia és tolerancia a vitában
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

III. Médiaszöveg-típusok: műsor – néző – nézettség
Gyakorló feladatokkal mélyítsük el a modul
ismeretanyagát!

szövegek
tartalmának
formai-stilisztikai elemeinek
felismerése

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)

egyéni és
csoportos

megbeszélés

munkalap

a munkaforma
megválasztásában, a feladatok
mennyiségében
(l. a mellékletben)

csoportos

megbeszélés,
vita

munkalap

A cím
Műfaj
Műsoridő
– műsorsáv
Nézettség
Csatorna
A média mint
kommunikációs
és gazdasági
tevékenység
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A NÉZETTSÉG

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
A téma bevezetése a 7. és a 8. évfolyamon már
megtörtént, ismételjük át közös beszélgetésben,
melyek az eddig megismert legfontosabb médiaelméleti fogalmak!
A munkalap kiosztása
• Mit gondolsz, miért ezeket a műsorokat nézik a
legtöbben?
• Van összefüggés nézettség és színvonal
között?
• Mit miért néznek az emberek?

Differenciálási lehetőség:
• Ha a diákok könnyen boldogulnak a feladat
megoldásával, ne segítsünk!
• Ha nehézséget okoz a megoldás, adjunk szempontokat!
• Támaszkodjunk és utaljunk a 7–8. osztályban
médiából tanultakra!

Csoportmunkában válaszolnak a feltett kérdésekre.

• A munkalap I/1. feladatának megoldása.
Az elemzések közös megbeszélése, számos értelmezési lehetőség elfogadható!

• A munkalap I/2. feladatának megoldása
 teszi annyira népszerűvé ezt a filmet, hogy a
Mi
magyarok egyötöde megnézte? Ha láttad, mondd
el a véleményed a filmről is!

2. A MÉDIA MŰFAJAI, MŰSORTÍPUSAI

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
A nézettségi adatokon belül ki mit néz szívesen?
Az érdeklődési körök differenciáltságának mi
lehet az oka?

• A munkalap II/1. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:

 földi sugárzású adók egynapi televízióA
műsorát mutatjuk be. Ennek segítségével törekedjünk a műfajelméleti ismeretek közlésén
kívül a szövegértési kompetencia mellett a szóbeli szövegalkotás (vita) fejlesztésére is.

Te mely műsorokat nézed meg ezek közül?
Miért ezek a kedvenc műsoraid?
Mit gondolsz, melyik műsort kik nézik meg?

• A médiaműfajok jellegzetes vonásai
• A műsorsávok
• A műsorsávok jellegzetes nézői – a célcsoport –
célközönség fogalmának ismétlése
• A nézettség az egyes műsorsávokban

Kik mikor ülnek a tévékészülékek előtt?
Ti mikor tévéztek?
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A válaszokat beszéljük meg együtt, amennyiben
szembenállnak a tanulók álláspontjai, moderáljuk a vitát!
Differenciálási lehetőség:
A feladat értékelése során ügyeljünk arra, hogy
mivel nincs helyes megoldás, ezért inkább a kultúrált vita kereteit teremtsük meg a diákok által
megfogalmazott vélemények előadásakor.
A vitát, az abban való részvételt, a vitában megszólalók empatikus és toleráns magatartását értékeljük.

3. MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK: MŰSOR – NÉZŐ – NÉZETTSÉG

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
1. Gyakorló feladatokkal mélyítsük el a modul
ismeretanyagát!
A cím
Műfaj
Műsoridő – műsorsáv
Nézettség
Csatorna
2. A média mint kommunikációs és gazdasági
tevékenység
Differenciálási lehetőség:
• A diákok maguk indokolják, hogy az adott
képekről miért éppen ezeket a szövegeket
írták.
• Saját tapasztalataik vagy tanulmányaik alapján
döntöttek-e egyes nyelvi fordulat alkalmazásáról?
• A tanár vezetésével egyeztetik a filmes párbeszéd (dialóg) műfaji sajátosságának legfontosabb ismérveit.
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MUNKALAP
AZ ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK
I/1. A következőkben a magyar televíziócsatornák nézettségének egyheti toplistáját látod. Mit
gondolsz, miért ezeket a műsorokat nézik a legtöbben? Van összefüggés nézettség és színvonal
között? Mit miért néznek az emberek?

(forrás: Index.hu)
I/2. Az első tíz helyezett között csak egy egész estés játékfilm található. Mit gondolsz, miért?
Olvasd el a film ismertetőjét! Mi teszi annyira népszerűvé ezt a filmet, hogy a magyarok egyötöde
megnézte?

RESZKESSETEK, BETÖRŐK (Home Alone)
(magyarul beszélő, színes amerikai vígjáték, 98 perc, 1990)
Kevin szülei egy igazi nagy családi karácsonyra készülnek – Párizsban. Az utazás
körüli felfordulásban végül csak egyvalamit felejtenek otthon: Kevint. A hatalmas
házban magára maradó kisfiú azonban cseppet sem bánkódik. Éppen amikor már
unatkozni kezdene, két ügyefogyott betörő mászik be hozzá az ablakon. A srác nem
ijed meg tőlük: százféle ravaszsággal és furfanggal úgy elbánik a rablókkal, hogy
nemsokára ők is azt kívánják, bár utaztak volna inkább Párizsba!
(forrás: port.hu)
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II/1. Az alábbiakban a földi sugárzású adók egynapi televízióműsorát látod. Mely műsorokat
nézed meg ezek közül? Mit gondolsz, mely műsort kik néznek meg?

MTV
05:35
Hajnali gondolatok 3’
05:38
Agrárhíradó 8’
05:50
Nap-kelte
Közéleti információs magazin
Benne: Híradó, Körzeti
híradó, Hírek, Kékfény hírek
09:05
Napi mozaik
Benne:
9:40-kor Hol-mi? Szabadidős
programajánló műsor
11:05
A sivatag szerelmesei
(mexikói–kolumbiai
tévéfilmsorozat, 2001 - 117.)
(12)
12:00
Déli harangszó
12:01
Híradó délben
Benne: Híradó délben,
Időjárás-jelentés, Uniós hírek,
Kulturális híradó, Sporthírek,
Körzeti
híradók, Kárpáti krónika
13:04
Kívül – Belül 1’
Tárgykultúra magazin
13:05
Rondó
Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel,
örményekkel, ruszinokkal és
ukránokkal
14:00
Az ígéret földje
(amerikai tévéfilmsorozat,
1996, ism. - 38.) (12)
A régi ház titka

RTL KLUB
06:00
Ármány és szenvedély
(amerikai filmsorozat,
2000 - 217.) 60’ (12)
06:30
Reggeli
Ébresztőshow
Információ, zene, sztárok
és humor - minden hétköznap
reggel!
09:00
Recept Klub (ism.)
09:15
Top Shop
10:15
Delelő
Vidám magazinműsor
11:45
Recept Klub
12:00
RTL Klub Híradó
12:10
Bugyuta kísértet
(brazil családi film, 1998) 80’
(12)
A csinos fiatal lány fantasztikus álmokat dédelget, ahogy
az már csak lenni szokott
egy tini esetében.
13:50
06-81-601-601
15:10
Disney-rajzfilmsorozat:
Timon és Pumba
15:40
Csacska angyal
(argentin filmsorozat,
2004 - 59.) 50’
16:35
Balázs (12)
Mónika (talk show) (12)
A kibeszélő show
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TV2
06:00
TotalCar
06:30
Jó reggelt, Magyarország!
Hírmagazin
07:00
Mokka
A TV2 reggeli
magazinműsora
08:50
Stahl konyhája
09:00
Latin pofonok
(amerikai filmsorozat,
2000 - 33.) 55’ (12)
10:00
Teleshop
11:25
Providence
(amerikai tévéfilmsorozat,
1999 - 61.) (12)
12:20
Szigetek az áramlatban
(amerikai filmdráma, 1977)
104’ (12) Ernest Hemingway
regénye alapján!
Thomas a II. világháború
zajában a brit koronához tartozó Bahamákon talál nyugalmat. Három fia, Tom, David
és Andrew meglátogatják őt.
A nyár, a tenger, a halászat
csodálatos élmény, s bár a fiúk
...
14:20
Norbi titok
Az egészséges életkód
14:25
Játékidő
Telefonos vetélkedő
15:25
Beverly Hills 90210
(amerikai filmsorozat,
1990 - 290.) 50’
A szerelem vak
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MTV

RTL KLUB

TV2

14:50
Kachorra - az ártatlan
szökevény
(argentin tévéfilmsorozat,
2002 - 97.) 43’
15:40
Telitalálat
Telefonos játék
16:23
12+
Ifjúsági híradó
16:30
Kolumbusz (olasz-amerikai
filmsorozat, 1985 - 3.)
17:25
József Attila 100
Versek, visszaemlékezések
17:30
Híradó
17:33
Gazdasági híradó
17:40
Kultúrpercek 4’
17:45
Körzeti híradók
17:55
Kívül – Belül 1’
Tárgykultúra magazin
18:00
12+
Ifjúsági híradó
18:15
Híradó
18:25
Pláza (olasz filmsorozat, 1999
– 61.) (12)
18:50
Pláza (olasz filmsorozat, 1999
– 62.) (12)

18:30
RTL Klub Híradó
19:00
Fókusz (12)
Közszolgálati magazin
19:35
Legyen Ön is Milliomos!
Magyarország legnépszerűbb
kvízjátéka Vágó Istvánnal,
melyben akár 40 millió
forintot is nyerhet!
20:15
Barátok közt (magyar
tévéfilmsorozat, 1998) 15’
2918-2919.
20:55
Gálvölgyi-show (magyar
szórakoztató műsor) (12)
21:30
Kész átverés Show
(show-műsor) (12)
22:45
Házon kívül
Heti magazin
23:15
Kemény zsaruk
(amerikai krimisorozat, 2002
- 2.) 50’ (16) Stereo

16:25
A szerelem ösvényei
(mexikói filmsorozat, 2002
- 81.) 60’ (12)
17:25
Jóbarátok (amerikai
vígjátéksorozat, 1994 - 93.) 25’
Az esküvői ruhák
18:00
Jóbarátok (amerikai
vígjátéksorozat, 1994 - 94.) 25’
A meghívó
18:30
Tények
Hírműsor
19:00
Jóban Rosszban (magyar
filmsorozat - 69.)
19:30
Aktív (12)
A tv2 magazinja
20:15
Multimilliomos
Kvíz-show
21:00
A méret a lényeg 2. (német
vígjáték, 2004) 90’ (16)
23:00
Bennfentes (12)
Sztármagazin
23:35
Dragnet - Gyilkossági akták
(amerikai krimisorozat, 2003
- 8.) 60’ (16) Botok és kövek
Közben: Kenósorsolás
00:35
Strucc (12)
Esélyegyenlőségi magazin
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MTV
19:22
12+
Ifjúsági híradó
19:30
Híradó este
19:53
Sporthírek
Időjárás-jelentés
20:05
Frank Riva (francia minisorozat, 2003 - 6.) 47’ (12)
21:05
Rejtélyes bűnügyek:
Egy jóravaló lány halála
(olasz krimi, 1999 - 4.) (12)
22:05
Csütörtök este
22:34
Kívül - Belül 1’
Tárgykultúra magazin
22:35
Híradó, időjárás-jelentés
22:45
Sporthírek
22:50
VilágKép
Nemzetközi kitekintő
23:35
Kárpáti krónika
23:50
A félelem ára (amerikai
thriller, 1977, ism.) 116’ (16)
01:50
Gazdagodj okosan!
Telefonos interaktív játék

RTL KLUB
00:15
Találkozások (12)
Sztármagazin
00:25
Moziklub (12)
00:55
Infómánia
Multimédia-magazin
01:25
Fókusz (ism.) (12)
Közszolgálati magazin

SZÖVEGÉRTÉS – SZÖVEGALKOTÁS, MÉDIAISMERET • 9. ÉVFOLYAM

TV2
01:05
Jó estét, Magyarország!
Téma, Tények, Tényező
– a tények hátterében,
Közelkép, Sporthírek, Időjárás
01:30
Norbi titok (ism.)
Az egészséges életkód
01:35
Drága testek (amerikai
krimisorozat, 1991 - 50.) 60’
(12)

90

III/1. Válassz ki minden csatorna kínálatából egy-egy műsort, majd töltsd ki hozzájuk az alábbi
táblázatot! Beszéljétek meg közösen, hogy az egyes szempontok mennyire függnek össze,
mennyire befolyásolják egymást!
Amennyiben valamiben nem vagy biztos, hagyatkozz megérzéseidre, tapasztalataidra!
Műsor címe:

Tények

Műfaja:
Hossz:
Műsorvezető:
Téma:
Csatorna:
Célcsoport:
Nézettség:
Időpont:
Műsor címe:
Műfaja:

Napi magazinműsor

Hossz:
Műsorvezető:

Fiatal, sokaknak szimpatikus műsorvezető,
aki előre megírt szövegeket olvas fel.

Téma:
Csatorna:
Célcsoport:
Nézettség:
Időpont:
Műsor címe:
Műfaja:
Hossz:
Műsorvezető:
Téma:
Csatorna:
Célcsoport:

Filmek iránt érdeklődők

Nézettség:
Időpont:
III/2. Milyen műfajú műsorokat jövedelmező indítani? Milyen időben? Milyen műsorvezetőkkel?
Milyen bevételi forrásokkal?
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MEGOLDÁSOK
I/1.
A cél, hogy a diákok rájöjjenek: az igényesség és a nézettség sem egyenesen, sem fordítottan nem
arányosak. A tömegízlés fogalmakor fontos, hogy rájöjjenek: a legkedveltebb műsorok mindig
közérthetőek és könnyen emészthetők, kevés ismeretet igényelnek, hogy így a társadalom minél
szélesebb rétegeihez szólhassanak.
Ugyanakkor le kell szögezni, hogy a műsorok komoly tervező-szervező munkát igényelnek; a
közérthetőség nem azonos az alpárisággal, igénytelenséggel stb.
I/2.
A magyarázatkor a következő fogalmak számítanak helyes megközelítésnek: közérthető, vidám,
könnyen emészthető, minden korosztály tud azonosulni valamely szereplővel, jó időpontban
sugározhatta egy nagy nézettségű csatorna.
II/1.
A diákokat rá kell vezetni, hogy személyes ízlésük nem feltétlenül esik egybe a népesség ízlésével
(összehasonlítás az előző feladat toplistájával). Emellett meg kell állapítani, hogy választásaik tükrözik értékeiket, világnézetüket, társadalmi státusukat stb.
III/1.
Műsor címe:

Tények

Műfaja:

Napi hírműsor

Hossz:

Kb. 20 perc

Műsorvezető:

A jellegük kihangsúlyozása a fontos!
Hiteles, szimpatikus stb

Téma:

A nap fontosabb eseményei, politikára súlyozva

Csatorna:

TV2

Célcsoport:

Alapvetően a felnőtt lakosság

Nézettség:

Rá kell jönniük, hogy a híradók
nem döntenek nézettségi csúcsokat,
közepesen nézett, ún. rétegműsorok.

Időpont:

18.30 Főműsoridő. Tükrözi, hogy a csatorna
fontosnak tartja, presztízsértéke van.
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Műsor címe:

Aktív / Fókusz

Műfaja:

Napi magazinműsor

Hossz:

Kb. 30 perc

Műsorvezető:

Fiatal, sokaknak szimpatikus műsorvezető, aki
előre megírt szövegeket olvas fel.

Téma:

Érdekes, bizarr „álhírek”

Csatorna:

TV2 / RTL Klub

Célcsoport:

Teljes lakosság

Nézettség:

Mindig magas

Időpont:

Főműsoridő

Műsor címe:

Moziklub

Műfaja:

Moziajánló műsor

Hossz:

Kb. 25 perc

Műsorvezető:

Fiatal, vonzó lány

Téma:

Heti mozipremierek, filmes hírek

Csatorna:

RTL KLUB

Célcsoport:

A filmek iránt érdeklődő közönség (és akik
ébren vannak)

Nézettség:

Változó, nagyban függ a többi csatorna
kínálatától

Időpont:

Éjfél körül
A kései időpont miatt a közönség nem állandó,
kevés a „törzsnéző“

ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK
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7. KÉPOLVASÁS, KÉPALKOTÁS

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
 tevékenység vagy ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

A vázolt modul arra készíti fel a tanulót az előző két 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 megoldásokat igénylő feladatok keretében a média szövegértés-szövegalkotás feladatainak gyakorlása csoportmunkában, páros tevékenységben is történhet.
A média szöveges és képi-mozgóképi információk összessége.
Ezúttal az állóképek értelmezésétől haladunk a mozgóképi
szövegértés irányába. Fotókat, fotósorozatokat, irodalmi szövegeket és saját szerkesztésű szövegeket kapcsolunk össze, értelmezünk közösen. Elsődleges cél, hogy a diákokat felkészítsük
egy mozgóképes 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 válhassanak.
A modulban a feladatlap képi anyagát használhatjuk, de a tanulók maguk is készíthetnek hasonló sorozatokat.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:
• Alapvető médiaszöveg-típusok
Követő tananyag:
• A fotó, fotózás

Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a magyar és
világi irodalom tantárgyban
• Magyar nyelv és irodalom: szerkesztési alapelvek elmélyítése
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A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése,
olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben résztvevők
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)

A képességfejlesztési fókuszok az előző modulokból is következnek.
Ez a tevékenység egyéni munkát, csoportmunkát és kooperációt egyaránt igényel.
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és
személyi feltételeinek megteremtése, valamint megőrzése; a
közösségi tolerancia igényének elmélyítése a feladat. Ebben
a modulban tágabb értelemben tekintünk a szövegstruktúrák
felismerésének fejlesztésére, hiszen ezúttal nem szövegközpontú anyagokkal, hanem vizuális információhordozókkal
dolgozunk. A szövegértés kompetenciájáról a vizuális szövegek megértésére helyeződik a hangsúly.
Fenti tevékenységekre a 7. és a 8. évfolyamon kezdődött meg
a tanulók felkészítése.
A szövegértési kompetencián kívül a művészeti-esztétikai nevelés alkalmas területe is ez a modul.
Ez az új típusú szövegértés a véleményalkotás szabadságához
való viszonyukat alapvetően határozhatja meg majd más hasonló helyzetekben is.
A vitakészség, a másik véleményének tisztelete, a közösségi
tolerancia fejlesztése egyaránt a képzés fókuszába kerülhet.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul főként a képi szövegeket vizsgálja azok szerkesztési, „szövegolvasási” szempontjai alapján. Kép és jelentés, hang-kép és jelentés viszonyát vizsgáljuk. A munka egyes fázisainak végén
– feladatonként – a tanulók közös megbeszélés, esetleg vita során kapnak részletes, a tanár által
moderált formában kialakított véleményt, értékelést.
A megbeszélés, a csoportos megbeszélés és a vita nem csupán oktatási módszertani eszköz,
hanem a differenciáláshoz, az értékeléshez is fontos szempontokat ad.
A munkaformák megválasztásánál a tanár számára a tanulók egyéni haladási tempója legyen
a legfőbb szempont, csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése.
Törekedjünk a kooperatív tanulási módszerek valamelyikének alkalmazására, ahol ez lehetséges,
tehát a feladat jellege megengedi.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz és
a csoporthoz igazított alkalmazásával – indokolt lehet.
Ennek a modulnak tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt
képességfejlesztési céllal.
Távlati célunk a pozitív csoportidentitás kialakítása lehet; a későbbi modulokban a mozgóképes szövegalkotás során, tehát a forgatási gyakorlatok alkalmával, egy ilyen motivált, együttműködő csoporttal sokkal könnyebb és eredményesebb lesz a projektfeladatokon dolgozni.
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TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Hartai–Muhi: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

ÉRTÉKELÉS
Amint azt már korábban említettük, a tevékenység kötetlenebb és gyakran projektekben végződő
feladatokra készíti fel a tanulókat. Ezért az értékelésnek és a tanítás módszertanának szabadabb,
kötöttségektől mentesebb lehetőségeit engedi meg a modul – tulajdonképpen valamennyi média
modul – tanítása. A megbeszélés, a csoportos megbeszélés és a vita – mint azt már érintettük
– nem csupán oktatási módszertani eszköz, hanem a differenciáláshoz, az értékeléshez is fontos
szempontokat ad.
A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ennek a modulnak a feladataiban – akár a többi médiaismeret modulban – jellemzően nincsenek kizárólagosan jó vagy rossz megoldások. Az értékelés két fázisa: először a diákok egymást
értékelik. Fontos azonban, hogy ha eltérőek a megoldásaik, akkor a tanár azonnal segítsen, hogy
kölcsönösen megértsék, miért választott a másik gyerek másik választ. Ne mondjuk egyértelműen
egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja azt, ha kellően meggyőzőek
az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó megoldás.
A hangsúlyt tehát – a művészeti és társadalomtudományi tárgyak korszerű értékelési rendjéhez igazodva – a helyes érvelés kialakítására helyezzük. A súlyos tévedéseket, tárgyi pontatlanságokat természetesen javítsuk határozottan.
A második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és
azokat egybevetve is vizsgálja. Ismertethetjük a témában a szakirodalom egyes – a diákok számára már érthető – álláspontjait is.
A modul során kikerülhetetlenül áll majd elő vitahelyzet tartalmi-formai, esztétikai és ízlésbeli kérdésekben egyaránt. Ügyeljünk arra, hogy ezek a kategóriák világosan váljanak el egymástól. A vita kultúrájának szabatos nyelvi elemeit hangsúlyozzuk, azok helyes használatát mindenkor értékeljük is.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. Képi szövegek értelmezése
Az eddig megismert legfontosabb képolvasási-képalkotási
fogalmak
Kompozíció, a
kép jelentése,
a képolvasás
menete, a képek
jelentősége mai
világunkban
– a művészettől a
reklámon keresztül az amatőr
fotózásig – a
képek szerepe a
médiában
Képelemzés
Képek értelmezése képaláírásokkal
A képek alkotta
történet megszerkesztése
A lineáris cselekményvezetés – később:
narratíva – szabályainak meghatározása

képi szövegek
tartalmának
formai-stilisztikai
elemeinek felismerése, összevetése, fogalmak
pontos jelentése

a munkaforma
egyéni,
megválasztásában csoportos
(l. a mellékletben)

vizuális szövegidő szerint
értés – verbális
szövegalkotás,
asszociációs készségek fejlesztése,
művészeti nevelés

közös megbeszélés

egyéni és
csoportos

közös megbe- munkalap
szélés,
vita

idő szerint

egyéni

megbeszélés

munkalap

képi szövegek
idő szerint
tartalmának
formai elemeinek
felismerése, összevetése

egyéni

megbeszélés

munkalap

II. A képi szövegalkotás logikája
Kép és szöveg
kapcsolata
Kompozíciós elemek a fotókon
– a képi világ
elrendezése
Elvont fogalmak
képi ábrázolása
A képi szövegalkotás nem
elbeszélő jellegű
szövegek kifejezésére

képi szövegek
tartalmában a
formai-stilisztikai
elemek felismerése
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. KÉPI SZÖVEGEK ÉRTELMEZÉSE

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
• Ismételjük át közös beszélgetésben, melyek
az eddig megismert legfontosabb képolvasásiképalkotási fogalmak!
Az ismétlő feladatok megoldását azonnal értékeljük. Itt nem sok tere van a kreatív szárnyalásnak,
a tanulók törekedjenek a fogalmi pontosságra!

Határozzátok meg szóban – ismétlésképpen –
a következő fogalmak pontos jelentését!
• Kompozíció, a kép jelentése, a képolvasás
menete
• A képek jelentősége mai világunkban – a
művészettől a reklámon keresztül az amatőr
fotózásig
• A képek szerepe a médiában

Képek értelmezése képaláírásokkal
A képek alkotta történet megszerkesztése

• A munkalap I/1. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:
I/1. Készíts képaláírást az alábbi képekhez!
Foglald össze, hogy az egyes képek mit ábrázolnak, majd írj róla egy rövid jelenetet!

Az értékelés során törekedjünk a legeredetibb,
de a valóságtól nem elrugaszkodott történeteket
kiemelni.
Ezúttal a pontos, tényszerű reprodukció fontosabb a művészkedő „szárnyalásnál”.

• Milyen információk alpján rendelted éppen ezt
a történetet a képekhez?
• Mi tehát szerinted a kép-szöveg viszony
lényege?
• Milyen eszközökkel jelentheti ugyanazt egy
kép, mint egy szöveg?

Feladat
A feladat előkészíti a filmkészítés moduloknak a
forgatókönyv témájához tartozó fejezetét.

• A munkalap I/2. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:

Miként áll össze az epizódokból – képekből –
a cselekmény?
A lineáris cselekményvezetés – később:
narratíva – szabályainak meghatározása.
Mitől „jó” egy kép?

I/2. A következő cselekménymotívumokat rendezd logikus sorrendbe, majd írd meg fél oldalnyi
terjedelemben a belőlük összeálló jelenetet!
• A jelenetet add elő szóban!

A fotó, a vizuális művészetek esztétikai alapfogalmaira támaszkodjunk: a szimmetria, a kompozíció, az aranymetszés szabályai, a formai szabályok
felrúgása – és annak esztétikai magyarázata
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• Mi a különbség az élőbeszéd, a leírt szöveg és
ugyanannak vizuális ábrázolása között?
• Melyikben mozogsz otthonosabban?
• Melyik a legegyértelműbb, és melyik a legsejtelmesebb, leginkább többjelentésű ábrázolási
forma?
• Véleményedet indokold is meg!
• Melyik az általad technikailag legjobbnak ítélt
fotó vagy fotók – és miért?
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Differenciálási lehetőség:
A feladat jellege nehezen enged számunkra első
pillantásra differenciálást.
A vélemények kifejtettsége és logikus indoklása
alapján tehetünk mégis különbségeket.
Ügyeljünk a nyelvi igényességre a diákok által
megfogalmazott vélemények kifejtésekor!

2. A KÉPI SZÖVEGALKOTÁS LOGIKÁJA

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Kép és szöveg kapcsolata – gyakorlás
• Kompozíciós elemek a fotókon – a képi világ
elrendezése
• Elvont fogalmak képi ábrázolása

• A munkalap II/1. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:

• A képi szövegalkotás nem elbeszélő jellegű
szövegek kifejezésére

II/1. Keresd meg a kakukktojást az alábbi képek
között!
A szempontot te szabod meg!
Válassz ki három lehetséges kakukktojást, és írd
le, mely szempont szerint nem tartozik az adott
kép a többi közé!
• Nevezd meg, hogy melyik kép kompozíciós
elrendezése tetszett a legjobban – és miért?
• Mitől jó egy kép kompozíciója?
• A munkalap II/2. feladatának megoldása.
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:

Differenciálási lehetőség:
• A diákok maguk indokolják, hogy miért ezeket
a megoldásokat választották.
• Az itt szerzett ismereteket majd a művészeti
tárgyak, elsősorban az irodalom tantárgy tudja
hasznosítani és továbbfejleszteni a műértelmezések során.
• Az indoklások logikája, az érvelés meggyőző
ereje alapján differenciálhatunk.

II/2. Ábrázold egy képzeletbeli fotón a következő
fogalmakat, jelenségeket! Hogyan nézne ki az ezt
jelentő kép (mit ábrázol, milyen világítást használnál, milyen színek lennének meghatározóak,
stb)?
Beszéljük meg közösen a megoldási változatokat!
Minden megoldás mellett álljanak ott a tanulók
érvei!
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MUNKALAP
7. KÉPOLVASÁS, KÉPALKOTÁS
I/1. Készíts képaláírást az alábbi képekhez! Foglald össze, hogy az egyes képek mit ábrázolnak,
majd írj róluk egy rövid jelenetet!

KÉPOLVASÁS, KÉPALKOTÁS
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Képaláírások:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rövid történet:
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I/2. A következő cselekménymotívumokat rendezd logikus sorrendbe, majd írd meg legfeljebb
fél oldalnyi terjedelemben a belőlük összeálló jelenetet!

CSELEKMÉNY

SORSZÁM

Az osztály feszült csendben néz egy irányba.
Későn érkező kisgyerek arcközelije: gondolkozik.
Tanárnő még mindig a táblára ír.
Egy iskolaépületet látunk, délelőtti fényekben.
Ketyegő óra a tanterem falán: öt perccel múlt nyolc óra.
Kisgyerek fején sapka, ahogy ül a padban ártatlan arccal.
Kisgyerek halkan behúzza maga mögött az ajtót.
Kisgyerek leül a padjába, majd megkönnyebbülten felsóhajt.
Tanárnő fenyegetően megrázza az öklét.
Tanárnő hátra fordul az osztály felé, majd meghökken.
Kisgyerek lábujjhegyen lépked a padja felé.
Kisgyerek lábujjhegyre áll.
Tanárnő háttal az osztálynak a táblára ír.
Tanterem ajtaja kinyílik. Egy kisgyerek lép be rajta.
Tanterem padsorai. Egy hely kivételével az összes hely foglalt.

A jelenet:
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II/1. Keresd meg a kakukktojást az alábbi képek között! A szempontot te szabod meg! Válassz
ki három lehetséges kakukktojást, és írd le, mely szempont szerint lóg ki az adott kép a többi
közül!

1.

2.

3.
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4.

5.
Szempont:
Kakukktojás:

Szempont:
Kakukktojás:

Szempont:

Kakukktojás:
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II/2. Ábrázold egy képzeletbeli fotón a következő fogalmakat, jelenségeket! Hogyan nézne
ki az ezt jelentő kép (mit ábrázol, milyen világítást használnál, milyen színek lennének
meghatározóak, stb)?
Irigység:

Fájdalom:

Szerelem:
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MEGOLDÁSOK
I/1.
A képsor könnyen értelmezhető, így a feladat megoldásánál arra kell figyelnie a diáknak, hogy
minél pontosabban írja le az egyes mozzanatokat, megragadja azok lényegét, majd az így kapott
alapinformációknak megfelelő történetet alkosson.
I/2.

CSELEKMÉNY

SORSZÁM

Az osztály feszült csendben néz egy irányba.

10.

Későn érkező kisgyerek arcközelije: gondolkozik.

6.

Tanárnő még mindig a táblára ír.

8.

Egy iskolaépületet látunk, délelőtti fényekben.

1.

Ketyegő óra a tanterem falán: öt perccel múlt nyolc óra.

2. v. 3.

Kisgyerek fején sapka, ahogy ül a padban, miközben ártatlan arcot vág.

14.

Kisgyerek halkan behúzza maga mögött az ajtót.

7.

Kisgyerek leül a padjába, majd megkönnyebbülten felsóhajt.

12.

Tanárnő fenyegetően megrázza az öklét.

15.

Tanárnő hátra fordul az osztály felé, majd meghökken.

13.

Kisgyerek lábujjhegyen lépked a padja felé.

11.

Kisgyerek lábujjhegyre áll.

9.

Tanárnő háttal az osztálynak a táblára ír.

4.

Tanterem ajtaja kinyílik. Egy kisgyerek lép be rajta.

5.

Tanterem padsorai. Egy hely kivételével az összes hely foglalt.

2. v 3.

A cél a kronológia felismertetése, majd a snittekből összeálló történet pontos visszaadása. Díjazandó, ha a már közölt információk mellé újakat is kitalál a diák.
II/1.
Bármilyen megoldás elfogadható, ha azzal valóban egyértelműen kiemelhető egy kép a többi
közül (pl. az 1-es kép az egyetlen közeli, csak a 2-es helyszíne azonosítható egyértelműen, csak a
4-es készült vakuval, stb.)
II/2.
Ennél a feladatnál az a lényeges, hogy a diák rájöjjön: egy képben egy ilyen összetett érzést ábrázolni igen nehéz. Feltétlenül cselekményt kell generálnia, melyet a formanyelvi eszközök megfelelő használata tovább erősíthet.
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8. A FOTÓ, FOTÓZÁS

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
 tevékenység vagy ismeret)


Modulkapcsolódási
pontok

A fotó, fotózás témáját a 7. és 8. évfolyamon már előkészítettük, a 8. modul csatlakozik a képolvasás-képalkotás (7. modul)
ismereteihez. A modul arra készíti fel a tanulót az előző két
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 a célunk. Kreatív megoldásokat
igénylő feladatok keretében a média szövegértés-szövegalkotás feladatainak gyakorlása csoportmunkában, páros tevékenységben is történhet.
A média szöveges és képi-mozgóképi információk összessége. Ezúttal az állóképek értelmezésétől haladunk a mozgóképi
szövegértés irányába. Fotókat, fotósorozatokat, rajzokat, irodalmi szövegeket és saját szerkesztésű szövegeket kapcsolunk
össze most és az elkövetkező modulokban, és ezeket értelmezzük közösen.
Elsődleges cél, hogy a diákokat felkészítsük egy mozgóképes
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 válhassanak.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:

• Képolvasás, képalkotás

Követő tananyag:

• Tematikus fotósorozat

Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon, irodalom
tantárgyban
• Magyar nyelv és irodalom: szerkesztési alapelvek elmélyítése
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A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése,
olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben résztvevők
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)

A 8. modul a vizuális szövegek értelmezése felé nyit utat a tanulók számára.
A kreatív szövegalkotás első lépése az elemi összefüggések felismerése különböző tartalmak és eltérő szövegtípusok között.
Kép és szöveg kapcsolatának vizsgálata – egyéb kompetenciák
mellett – a mozgóképi szövegalkotás, a forgatókönyv témái felé
nyit utat az oktatásban.
A képességfejlesztési fókuszok az előző modulokból is következnek.
Ez a tevékenység főként egyéni munkát igényel, csoportmunkát és kooperációt csupán a feladatok némi átszervezésével érhetünk el ebben a modulban.
A modul során tágabb értelemben tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének fejlesztésére, hiszen ezúttal nem csupán
szövegközpontú anyagokkal, hanem vizuális információhordozókkal is dolgozunk. A szövegértés kompetenciájáról – mint
azt már említettük – a vizuális szövegek megértésére helyeződik a hangsúly.
Fenti tevékenységekre a 7. és a 8. évfolyamon kezdődött meg
a tanulók felkészítése.
A szövegértési kompetencián kívül a művészeti-esztétikai nevelés területe is ez a modul.
Ez az új típusú szövegértés a véleményalkotás szabadságához
való viszonyukat alapvetően határozhatja meg majd más hasonló helyzetekben is.
A vitakészség, a másik véleményének tisztelete, a közösségi
tolerancia fejlesztése egyaránt a tevékenység fókuszába kerülhet.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A Fotó, fotózás modulja során – bár ez eddig kevéssé volt jellemző – főként egyéni munkát végeznek a tanulók. A megbeszélés és értékelés természetesen már közösen, a csoport nyilvánossága
előtt történjen. A modul a képi szövegeket vizsgálja azok szerkesztési, „szövegolvasási” szempontjai alapján. Kép és jelentés viszonyát vizsgáljuk. Közben tekintettel vagyunk a tevékenységünk
címére – Média – is.
A munka egyes fázisainak végén – feladatonként – a tanulók közös megbeszélés, esetleg vita
során kapnak részletes, a tanár által moderált formában kialakított véleményt, értékelést.
A megbeszélés, a csoportos megbeszélés és a vita nem csupán oktatási módszertani eszköz,
hanem a differenciáláshoz, az értékeléshez is fontos szempontokat ad.
A munkaformák megválasztásánál a tanár számára a tanulók egyéni haladási tempója legyen
a legfőbb szempont, csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz.
Az egyéni munka dominanciája mellett – ahol ez lehetséges, tehát a feladat jellege megengedi
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– a kooperatív tanulási módszerek valamelyikének alkalmazására is törekedjünk, bár ez a tevékenység nem következik ezúttal a modul jellegéből.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz és
a csoporthoz igazított alkalmazásával – indokolt lehet.
Ennek a modulnak tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt
képességfejlesztési céllal.
Távlati célunk a pozitív csoportidentitás kialakítása; egy ilyen motivált, együttműködő csoporttal sokkal könnyebb és eredményesebb lesz a projektfeladatokon dolgozni.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Hartai–Muhi: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelési szempontok – a 8. modulban is – nagyon hasonlatosak a média moduljaiban megszokottakhoz. Az aktív részvétel, a toleráns, objektív véleményalkotás számít alapvető értéknek.
Amint azt már korábban említettük, a tevékenység kötetlenebb és gyakran projektekben végződő
feladatokra készíti fel a tanulókat. Ezért az értékelésnek és a tanítás módszertanának szabadabb,
kötöttségektől mentesebb lehetőségeit engedi meg a modul – tulajdonképpen valamennyi média
modul – tanítása. A megbeszélés, a csoportos megbeszélés és a vita – mint azt már érintettük
– nem csupán oktatási módszertani eszköz, hanem a differenciáláshoz, az értékeléshez is fontos
szempontokat ad.
A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ennek a modulnak a feladataiban – akár a többi médiaismeret modulban – jellemzően nincsenek
kizárólagosan jó vagy rossz megoldások. Az értékelés két fázisban történik, először a diákok egymást értékelik. Fontos azonban, hogy ha eltérőek a megoldásaik, akkor a tanár azonnal segítsen,
hogy kölcsönösen megértsék, miért választott a másik gyerek másik választ. Ne mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja azt, ha kellően
meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó megoldás.
A hangsúlyt tehát – a művészeti és társadalomtudományi tárgyak korszerű értékelési rendjéhez
igazodva – a helyes érvelés kialakítására helyezzük. A súlyos tévedéseket, tárgyi pontatlanságokat
természetesen javítsuk határozottan.
A második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és
azokat egybevetve is vizsgálja. Ismertethetjük a témában a szakirodalom egyes – a diákok számára már érthető – álláspontjait is.
A modul során kikerülhetetlenül áll majd elő vitahelyzet tartalmi-formai, esztétikai és ízlésbeli kérdésekben egyaránt. Ügyeljünk arra, hogy ezek a kategóriák világosan váljanak el egymástól. A vita kultúrájának szabatos nyelvi elemeit hangsúlyozzuk, azok helyes használatát mindenkor értékeljük is.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. A képek jelentése
A képek jelentése
A kép a világ
bekeretezése
A portré – a személyiségjegyek
ábrázolása képen
• A képek szerepe a modern
világban, a
tájékoztatásban,
a médiában és a
szórakoztatásban
• A képi ábrázolás terjedésének
tendenciái

képi szövegek
tartalmának
formai-stilisztikai
elemeinek felismerése, összevetése, fogalmak
pontos jelentése

a munkaforma
egyéni,
megválasztásában csoportos
(l. a mellékletben)

közös megbeszélés

munkalap

megbeszélés

munkalap,
digitális
fényképezőgép,
számítógép;
nem
szükséges,
de hasznos:
színes
nyomtató

II. A képek jelentésstruktúrája
A kép és téma
kapcsolata
– portrésorozatok
• Kompozíciós
elemek a portrékon – a képi világ
elrendezése
• A személyiség lényegének
kiemelése fényképen
• A reális ábrázolás elemei
• Az elvont gondolkodás, absztrakció
a képi ábrázolásban

képi szövegek
idő szerint
tartalmában a
formai-stilisztikai
elemek felismerése, vizuális
szövegalkotás,
asszociációs készségek fejlesztése,
művészeti nevelés

egyéni
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

III. A kép mint médiatartalom
A képi ábrázolás
a médiában
A médiaműfajokra jellemző
képi világ
• A hírműsor
vizuális tere
• A show vizuális
tere
• A talk-show
vizuális tere

fogalmak pontos értelmezése,
önálló véleményalkotás,
mozgóképi szöveg
értelmezése,
műfajismeret

a munkaforma
megválasztásában (l.: a mellékletben)

egyéni és
csoportos

megbeszélés

munkalap

A képi dokumentálás és értelmezés (hírműsor),
a mágikus tér
(show) és a valóság felmutatása
(talk-show) a
médiában
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A KÉPEK JELENTÉSE

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
A képek jelentése
A kép a világ bekeretezése – jelentéssel bír,
ami bekerül, és az is, ami kimarad a keretből.
A portré – a személyiségjegyek ábrázolása képen
A képek szerepe a modern világban, a tájékoztatásban, a médiában és a szórakoztatásban
• A képi motívum, a kompozíció, a színek és formák, a világ bekeretezésének fogalmai
• Mi a tendencia a képi ábrázolás alkalmazása
terén? Szűkül vagy tágul a képi ábrázolás mozgástere napjainkba?
• Mi az oka a fent jelzett tendenciának?

• A munkalap I/1. feladatának megoldása.
• A diákok válaszolnak a kérdésekre.
I/1. Vizsgáld meg a következő
portrésorozatot!
Mit tudunk meg a képen szereplő férfiról?
Írj fél oldalas terjedelemben életrajzot a képek
szereplőjéről!
Vitassátok meg, hogy milyen információkra lehet
szert tenni a képek alapján!
Mi a kapcsolat a kép és a szöveg között?
Mik a különbségek?
• Beszéljük meg a felolvasott megoldásokat!
• Melyek az életrajz legfontosabb egyező és
eltérő elemei – és miért?

2. A KÉPEK JELENTÉSSTRUKTÚRÁJA

Tanári tevékenység
Feladat
A kép és téma kapcsolata – portrésorozatok
• Kompozíciós elemek a portrékon – a képi világ
elrendezése
• A személyiség lényegének kiemelése fényképen
• A reális ábrázolás elemei
• A második sorozatban az eredeti képi látásmód
iránti igény felkeltése az elérendő cél
• Absztrakció a képi ábrázolásban

Tanulói tevékenység
• A munkalap II/1. feladatának megoldása.
• A diákok válaszolnak a kérdésekre.
II/1. Készíts két egyenként háromdarabos fotósorozatot valamelyik osztálytársadról!
Az egyiken ábrázold hitelesen, hogy azok, akik
a képeket nézik, olyannak lássák alanyodat, mint
te!
Ezután készíts egy olyan sorozatot, mely rá nem
jellemző tulajdonságokat enged sejteni!
Vitassátok meg, hogy ezt milyen eszközökkel
lehet elérni!
Beszéljük meg közösen a megoldási változatokat!
Minden megoldás mellett álljanak ott a tanulók
érvei!
• Kérdezzük meg az ábrázolt személyt, mennyire
érzi találónak az elkészült képeket!
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Differenciálási lehetőség:
• A differenciálás során az ábrázolás eredetiségét, a konvencióktól való – eredményes – eltérést értékeljük!
• A diákok maguk indokolják, hogy miért ezeket
a megoldásokat választották.
• Az itt szerzett ismereteket a művészeti tárgyak,
elsősorban az irodalom tantárgy tudja majd
hasznosítani és továbbfejleszteni a műértelmezések során.
• Az indoklások logikája, az érvelés meggyőző
ereje alapján differenciálhatunk.

3. A KÉP MINT MÉDIATARTALOM

Tanári tevékenység
Feladat
A képi ábrázolás a médiában
• A médiaműfajokra jellemző képi világ
• A hírműsor vizuális tere
• A show vizuális tere
• A talk-show vizuális tere
A képi dokumentálás és értelmezés (hírműsor), a
mágikus tér (show) és a valóság felmutatása (talkshow) a médiában
Differenciálási lehetőség:
• Az itt szerzett ismereteket a művészeti tárgyak,
az irodalom és a képzőművészeti tantárgy
tudja majd hasznosítani és továbbfejleszteni.
• Az indoklások logikája, az érvelés meggyőző
ereje alapján differenciálhatunk.
• A vitát, az abban való részvételt, a vitában megszólalók empatikus és toleráns magatartását
értékeljük.

A FOTÓ – FOTÓZÁS

Tanulói tevékenység
• A munkalap III/1. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:
III/1. A következőkben három televíziós műsor
(egy hírműsor, egy showműsor és egy talk-show)
díszleteit látod.
Írj minden képhez öt-hat mondatos fogalmazást
„Hát persze, hogy itt ez történt“ címmel!
Vitassátok meg közösen, hogy mennyiben határozza meg a díszlet egy-egy műsor történéseit,
jellegét, és hogy a műsorvezetőnek és a közönségnek hogyan kell illeszkednie ebbe a rendszerbe!
Melyek a a legfontosabb jellemzői a szereplőknek
és a körülöttük látható tér berendezésének?
• Melyek a közös és melyek az eltérő elemek
a három műfaj képi világában?
• Miért éppen ezek a képi konvenciók alakultak
ki az egyes média műfajokban?
• Kiket céloznak meg ezek a külsőségek?

117

MUNKALAP
A FOTÓ, FOTÓZÁS
I/1. Vizsgáld meg a következő portrésorozatot! Mit tudunk meg a képen szereplő férfiról?
Írj fél oldalas terjedelemben életrajzot a képek szereplőjéről! Vitassátok meg, hogy milyen
információkra lehet szert tenni a képek alapján!
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II/1. Készíts két egyenként háromdarabos fotósorozatot valamelyik osztálytársadról! Az egyiken
ábrázold hitelesen, hogy azok, akik a képeket nézik, olyannak lássák alanyodat, mint te! Ezután
készíts egy olyan sorozatot, mely rá nem jellemző tulajdonságokat enged sejteni! Vitassátok
meg, hogy ezt milyen eszközökkel lehet elérni!
1. sorozat:

KÉP

A FOTÓ – FOTÓZÁS

MEGJEGYZÉSEK
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2. sorozat:

KÉP

SZÖVEGÉRTÉS – SZÖVEGALKOTÁS, MÉDIAISMERET • 9. ÉVFOLYAM

MEGJEGYZÉSEK

122

III/1. A következőkben három televíziós műsor (egy hírműsor, egy showműsor és egy talkshow) díszleteit látod. Írj minden képhez öt-hat mondatos fogalmazást „Hát persze, hogy itt
ez történt“ címmel! Vitassátok meg közösen, hogy mennyiben határozza meg a díszlet egy-egy
műsor történéseit, jellegét, és hogy a műsorvezetőnek és a közönségnek hogyan kell illeszkednie
ebbe a rendszerbe! Melyek a a legfontosabb jellemzői a szereplőknek és a körülöttük látható tér
berendezésének?

Hírműsor

A FOTÓ – FOTÓZÁS
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Show

Talk-show
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MEGOLDÁSOK
I/1.
A képen szereplő férfi D. J., nyugodt, társasági ember, szélsőséges érzelemnyilvánítás még munkája közben sem látható rajta. Az életrajzának megírása szubjektív feladat, itt elsősorban a kirívó
szélsőségekre figyeljünk, hiszen ezeket a képek nem indokolják. A bemutatott szállodai szoba
utazó életmódról árulkodik.
II/1.
A két fotósorozat elkészítése szintén egyéni ábrázolást igényel, a legfontosabb, hogy a „realista” és
a „személyes” bemutatás képi világában valóban különbözzön egymástól. A második képsorozat
szokatlan beállításaival, szűk plánjaival, újszerű szituációival különbözzön az elsőtől! A hagyományos portré az első sorozatba kerüljön!
III/1.
A három műfaj jellegzetes térben kerül a nézők elé. A hírműsor a glóbusz ügyeiben egyedül tájékozott férfi-nő párost hozza a lakásunkba. A show mágikus világképe azt sugallja, hogy egyszeri
és megismételhetetlen produkció részesei vagyunk. A talk-show valamivel személyesebb, hiszen a
bemutatott alanyát valóban közelebb akarja hozni a nézőhöz. Dekorativitásába több intim elem is
vegyül. A külsőségek valamennyi műsortípusban döntő módon befolyásolják a tartalmi elemeket
is.

A FOTÓ – FOTÓZÁS
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9. TEMATIKUS FOTÓSOROZAT

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
 tevékenység vagy ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

A tematikus fotósorozat modulja a fotózásról tanultakat (8. modul) ötvözi a képolvasás-képalkotás (7. modul) ismereteivel. A
modul arra készíti fel a tanulót az előző két 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 megoldásokat igénylő feladatok keretében a
média szövegértés-szövegalkotás feladatainak gyakorlása csoportmunkában, páros tevékenységben is történhet. A média
szöveges és képi-mozgóképi információk összessége. Ezúttal
az állóképek értelmezésétől haladunk a mozgóképi szövegértés irányába. Fotókat, fotósorozatokat, rajzokat, irodalmi szövegeket és saját szerkesztésű szövegeket kapcsolunk össze, értelmezünk közösen. Elsődleges cél, hogy a diákokat felkészítsük
egy mozgóképes 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 válhassanak.
A modulban a feladatlap képi anyagát használhatjuk, de a tanulók maguk is készíthetnek hasonló sorozatokat.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:
• A fotó, fotózás
Követő tananyag:
• Mozgókép-alkotás I. (projekt)

Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon, irodalom
tantárgyban
• Magyar nyelv és irodalom: szerkesztési alapelvek elmélyítése
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A képességfejlesztés
fókuszai

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: „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)

A kreatív szövegalkotás első lépése az elemi összefüggések felismerése különböző tartalmak és eltérő szövegtípusok között.
Kép és szöveg kapcsolatának vizsgálata – egyéb kompetenciák
mellett – a mozgóképi szövegalkotás, a forgatókönyv témái felé
nyit utat az oktatásban.
A képességfejlesztési fókuszok az előző modulokból is következnek.
Ez a tevékenység elsősorban egyéni munkát igényel, csoportmunkát és kooperációt csupán a feladatok némi átszervezésével érhetünk el ebben a modulban.
Ebben a modulban tágabb értelemben tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének fejlesztésére, hiszen ezúttal nem
csupán szövegközpontú anyagokkal, hanem vizuális információhordozókkal is dolgozunk. A szövegértés kompetenciájáról
a vizuális szövegek megértésére helyeződik a hangsúly.
Fenti tevékenységekre a 7. és a 8. évfolyamon kezdődött meg
a tanulók felkészítése.
A szövegértési kompetencián kívül a művészeti-esztétikai nevelés alkalmas területe is ez a modul.
Ez az új típusú szövegértés a véleményalkotás szabadságához
való viszonyukat alapvetően határozhatja meg majd más hasonló helyzetekben is.
A vitakészség, a másik véleményének tisztelete, a közösségi
tolerancia fejlesztése egyaránt a képzés fókuszába kerülhet.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A tematikus fotósorozat modulja során – bár ez eddig kevéssé volt jellemző – főként egyéni munkát végeznek a tanulók. A megbeszélés és értékelés természetesen már közösen, a csoport nyilvánossága előtt történjen. A modul a képi – és rajzos – szövegeket vizsgálja azok szerkesztési, „szövegolvasási” szempontjai alapján. Kép és jelentés viszonyát vizsgáljuk. A munka egyes fázisainak
végén – feladatonként – a tanulók közös megbeszélés, esetleg vita során kapnak részletes, a tanár
által moderált formában kialakított véleményt, értékelést.
A megbeszélés, a csoportos megbeszélés és a vita nem csupán oktatási módszertani eszköz,
hanem a differenciáláshoz, az értékeléshez is fontos szempontokat ad.
A munkaformák megválasztásánál a tanár számára a tanulók egyéni haladási tempója legyen
a legfőbb szempont, csoportmunka esetében is igazodjunk a lassabban haladókhoz.
Az egyéni munka dominanciája mellett – ahol ez lehetséges, tehát a feladat jellege esetleg
megengedi – a kooperatív tanulási módszerek valamelyikének alkalmazására is törekedjünk, bár
ez a tevékenység nem következik ezúttal a modul jellegéből.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz és
a csoporthoz igazított alkalmazása – indokolt lehet.
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Ennek a modulnak tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt
képességfejlesztési céllal.
Távlati célunk a pozitív csoportidentitás kialakítása; egy ilyen motivált, együttműködő csoporttal sokkal könnyebb és eredményesebb lesz a projektfeladatokon dolgozni. A kreatív, kézügyességet igénylő feladatnál ügyeljünk arra, hogy a törekvő hozzáállást emeljük ki, és ne a rajztudás domináljon.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Hartai–Muhi: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelési szempontok nagyon hasonlatosak a média moduljaiban. Az aktív részvétel, a toleráns, objektív véleményalkotás számít alapvető értéknek. Amint azt már korábban említettük,
a tevékenység kötetlenebb és gyakran projektekben végződő feladatokra készíti fel a tanulókat.
Ezért az értékelésnek és a tanítás módszertanának szabadabb, kötöttségektől mentesebb lehetőségeit engedi meg a modul – tulajdonképpen valamennyi média modul – tanítása. A megbeszélés,
a csoportos megbeszélés és a vita – mint azt már érintettük – nem csupán oktatási módszertani
eszköz, hanem a differenciáláshoz, az értékeléshez is fontos szempontokat ad.
A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
A kreatív, kézügyességet igénylő feladatnál ügyeljünk arra, hogy a törekvő hozzáállást emeljük ki,
és ne a rajztudás domináljon.
Ennek a modulnak a feladataiban – akár a többi médiaismeret modulban – jellemzően nincsenek kizárólagosan jó vagy rossz megoldások. Az értékelés két fázisban történik, először a diákok
egymást értékelik. Fontos azonban, hogy ha eltérőek a megoldásaik, akkor a tanár azonnal segítsen, hogy kölcsönösen megértsék, miért választott a másik gyerek másik választ. Ne mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja azt, ha kellően
meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó megoldás.
A hangsúlyt tehát – a művészeti és társadalomtudományi tárgyak korszerű értékelési rendjéhez igazodva – a helyes érvelés kialakítására helyezzük. A súlyos tévedéseket, tárgyi pontatlanságokat természetesen javítsuk határozottan.
A második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és
azokat egybevetve is vizsgálja. Ismertethetjük a témában a szakirodalom egyes – a diákok számára már érthető – álláspontjait is.
A modul során kikerülhetetlenül áll majd elő vitahelyzet tartalmi-formai, esztétikai és ízlésbeli kérdésekben egyaránt. Ügyeljünk arra, hogy ezek a kategóriák világosan váljanak el egymástól. A vita kultúrájának szabatos nyelvi elemeit hangsúlyozzuk, azok helyes használatát mindenkor értékeljük is.

TEMATIKUS FOTÓSOROZAT

129

MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. A képi és az írott szövegek jelentésstruktúrája
Ábrázolás az
irodalomban
– szövegértés
–, és ábrázolás
kép segítségével
– vizuális szövegértés
A képi és a
szöveges jelentés
kapcsolata – ezek
eltérései
A motívum, a
kompozíció, a
színek és formák,
a világ bekeretezésének fogalmai
A lineáris cselekményvezetés
szabályainak
meghatározása
A leírt szöveg – a
vizuális ábrázolás
kapcsolata, azok
különbségei

képi és irodalmi
szövegek tartalmának formai-stilisztikai
elemeinek felismerése, összevetése, fogalmak
pontos jelentése

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)

egyéni, csoportos

közös
megbeszélés

munkalap
Móricz
Zsigmond:
Tragédia c.
novellájának
részlete

vizuális szövegértés – verbális
szövegalkotás,
asszociációs készségek fejlesztése,
művészeti nevelés

idő szerint

egyéni és
csoportos

közös megbeszélés,
vita

munkalap

egyéni

megbeszélés

munkalap

II. Vizuális szövegalkotás és narráció saját képregénnyel
Rajz és szöveg
kapcsolata
A lényeg kiemelése rajzban
A karikatúra
jellemző vonásai – a lényegi
elemek komikus
eltúlzása

képi-rajzos szöve- idő szerint
gek tartalmában a
formaistilisztikai elemek
felismerése, vizuális szövegalkotás,
asszociációs készségek fejlesztése,
művészeti nevelés
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A KÉPI ÉS AZ ÍROTT SZÖVEGEK JELENTÉSSTRUKTÚRÁJA

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Ábrázolás az irodalomban – szövegértés –, és
ábrázolás kép segítségével – vizuális szövegértés
• A képi és a szöveges jelentés kapcsolata – ezek
eltérései
• Milyen jelentéshordozó eszközei vannak az
írott szövegnek, milyen eszközöket használ a
kép?
A jelentés szerepe a két ábrázolásban
A nyelv struktúrája – a vizualitás jelentéstani
alapjai

Olvasd el Móricz Zsigmond: Tragédia c. novellájának alábbi részletét, majd vizsgáld meg az alatta
elhelyezett képet!

Ebben a modulban a magyar nyelv tantárgyból
tanult jelentéstani ismeretekre támaszkodhatunk.
Az a kérdés, hogy mi felel meg a képek értelmezésekor a „szó” vagy a „szöveg” már
a nyelvből eddig megismert fogalmának.

Miután ezzel elkészültél, néhány mondatban
folytasd a szöveget!
• Beszéljük meg, ki miért így folytatta a történetet?
• Milyen jellemző vonásokat sikerült megőrizned a szövegből?

• A munkalap I/1. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:

Mi a kapcsolat a kép és a szöveg között?
Mik a különbségek?
Hol készülhetett a kép?
Miből következtetsz erre?

• A motívum, a kompozíció, a színek és formák,
a világ bekeretezésének fogalmai
Feladat
A feladat előkészíti a filmkészítés moduloknak a
forgatókönyv témájához tartozó fejezetét.
 iként áll össze az epizódokból – képekből – a
M
cselekmény?
A lineáris cselekményvezetés – később: narratíva
– szabályainak meghatározása.
A leírt szöveg – a vizuális ábrázolás kapcsolata,
azok különbségei
• Többjelentésű szövegek: képben és írásban
• Az elsődleges jelentés fogalma
• A jelentés rétegei
• A jelentésrétegek asszociatív kapcsolata a
nyelvhasználatban és a képi ábrázolás során
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• A munkalap I/2. feladatának megoldása.
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:
I/2. A következő képek alapján írj két történetet,
törekedve arra, hogy minél inkább különbözzenek egymástól!
Ezután vitassátok meg, hogy hogyan lehetséges
azonos képekből más-más cselekménysort felépíteni!
• Miként lehet több jelentése egy képnek, képsorozatnak?
• Milyen elemek hordozzák az eltérő jelentés
lehetőségét, és melyek nem adnak rá módot?
• Milyen metakommunikációs eszközökre ismersz a képeken látható szereplőkön?
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• Tudnád-e jellemezni a szereplőket?
• Miben térhet el helyzetük, jellemük egymástól
a látott képsorozat alapján?
• Te kivel tudsz inkább azonosulni – a képek és a
megalkotott történetek nyomán?
Differenciálási lehetőség:
A feladat jellegéből adódóan nehéz differenciálni.
A vélemények kifejtettsége és logikus indoklása
alapján tehetünk mégis különbségeket. A szellemes, eredeti, egymástól leginkább eltérő két szövegváltozatot érdemes kiemelni a tanulók előtt
nyilvánosan.
Ügyeljünk a nyelvi igényességre a diákok által
megfogalmazott vélemények kifejtésekor!

2. VIZUÁLIS SZÖVEGALKOTÁS ÉS NARRÁCIÓ SAJÁT KÉPREGÉNNYEL

Tanári tevékenység
Feladat
Kép és szöveg kapcsolata – képregényben
• Kompozíciós elemek a rajzokon – a képi világ
elrendezése
• A lényeg kiemelése rajzban
• A karikatúra jellemző vonásai – a lényegi elemek komikus eltúlzása

Differenciálási lehetőség:
• A differenciálás során ne a rajztudást értékeljük elsősorban, bár a kiemelkedően ügyes rajzokat mutassuk körbe mindenkinek!
• A diákok maguk indokolják, hogy miért ezeket
a megoldásokat választották.
• Az itt szerzett ismereteket a művészeti tárgyak,
elsősorban az irodalom tantárgy tudja majd
hasznosítani és továbbfejleszteni a műértelmezések során.
• Az indoklások logikája, az érvelés meggyőző
ereje alapján differenciálhatunk.

Tanulói tevékenység
• A munkalap II/1. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:
II/2. Rajzolj sematikus képregényt „Megment a
bajból“ címmel!
• A rajzok mellett használhatsz szövegbuborékokat a szereplők párbeszédeihez és a narrátori
funkció ellátáshoz.
• Mi alapján szerkesztetted meg rajzaidat?
• Írd a képek mellé, hogy mit és miért közöltél
képaláírásban, miből készítettél dialógust, és
mi az, amit képekkel el tudtál mondani!
• Szereted a képregény műfaját? Nem tartod
elavult műfajnak a számítógépek korában?
Véleményedet indokold!
Beszéljük meg közösen a megoldási változatokat!
Minden megoldás mellett álljanak ott a tanulók
érvei!
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MUNKALAP
9. MODUL: TEMATIKUS FOTÓSOROZAT
I/1. Olvasd el Móricz Zsigmond: Tragédia c. novellájának alábbi részletét, majd vizsgáld meg az
alatta elhelyezett képet! Mi a kapcsolat a kép és a szöveg között? Mik a különbségek? Miután
ezzel elkészültél, néhány mondatban folytasd a szöveget!
Egész nap rosszkedvű volt. Észre se vette senki. Kis János amolyan láthatatlan ember volt, akit
senki sem lát meg. Így élte le az egész életét, sohase volt egy percig sem érdekes ember. Se nem
erős, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy; nem sánta, nem begyes; mi lett volna, ami feltűnt vón
rajta. Olyan volt, mint egy ember; két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt. És sohasem jutott
eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt; mikor eljött az ideje, megházasodott. Akkor
lakott utoljára jól, beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból tízszer se volt kinn, akkor is csak a
vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jóízűen, akkor, amikor az apja le akarta őt ütni,
amért megette az egész tál galuskát, s amint feléje sújtott, a saját ütésétől megtántorodott, felbukott s falba vágta a fejét. Bele is halt.
Még ez az egy érdekelte: az evés. A feleségét emiatt szokta elverni, s ha gondolt valaha valamire, arra, hogy mit volna jó enni. De ezt nem tudott sokat elképzelni. Hiába, a tapasztalat nem
segítette.
Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek, – az ő falujokban mindenki a maga kosztján dolgozott –, azt mondta a vén Sarudy:
– Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyühet a lyányom lakodalmára. Annyit ehettek, amennyi belétek fér.
Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd megfelelni a feladatnak. A többiek ujjongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul, setétedő este
volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult nehézkes léptekkel hazafelé.
Otthon megette a vacsorát; korpacibere volt. Csendesen, szótlanul. Felrúgta a macskát, amely
a lábaszárába kapaszkodott s nyávogott. Nem gondolt semmit. De igen különösen érezte magát.
Mintha nagy-nagy feladat várna reá, a legnagyobb életében. Nem volt tisztában vele, de félve gondolt a holnapi lakodalomra.
Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzáfogott
arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el.
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Kép és szöveg kapcsolata:

A történet folytatása:
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I/2. A következő képek alapján írj két történetet törekedve arra, hogy minél inkább különbözzenek egymástól. Ezután vitassátok meg, hogy hogyan lehetséges azonos képekből másmás cselekménysort felépíteni!
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1. történet:

2. történet:
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II/1. Rajzolj sematikus képregényt „Megment a bajból“ címmel! A rajzok mellett használhatsz
szövegbuborékokat a szereplők párbeszédeihez és a narrátori funkció ellátáshoz. Mi alapján
szerkesztetted meg rajzaidat? Írd a képek mellé, hogy mit és miért közöltél képaláírásban, miből
készítettél dialógust, és mi az, amit képekkel el tudtál mondani!

KÉP

TEMATIKUS FOTÓSOROZAT

LEÍRÁS
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MEGOLDÁSOK
I/1.
Az eltérés kép és szöveg között leginkább a környezeti elemekben figyelhető meg.
A szövegben leírt ember jellegzetesen magyar. Név, táj, szokások, tájnyelv használata. A képen
látható férfi öltözete, a turbán viselete keleti, muzulmán jelleget kölcsönöz neki.
A szöveg folytatása meglehetősen egyedi; aki nem olvasta a történetet, annál a logikus folytatást,
a realisztikus ábrázolást kérhetjük számon. Külön erény, ha a szöveg nyelvi stílusa sem változik
meg a folytatás során.
I/2.
A fotók alapján alapvetően két történet körvonalazható: vagy egy betörést látunk, vagy egy otthon
felejtett kulcscsomó visszaszerzésének történetét. Fontos, hogy a diákok felismerjék, hogy kizárólag képi kommunikációnál több a bizonytalan tényező, így több szerep jut az egyéni asszociációknak (ld. az előzőekben tárgyalt Az andalúziai kutyát). Amennyiben más történet is az eszükbe
jut, szükséges, hogy meg tudják védeni azt, és sehol ne ütközzenek ellentmondásba a vizuálisan
közölt információkkal.
II/1.
A képregény megrajzolásakor a fő feladat, hogy a diákok megértsék: más és más jellegű információkat lehetséges és célszerű vizuálisan, illetve verbálisan közölni. Míg az akciókat, cselekményeket csupán alátámasztani szükséges szavakkal, addig motivációkat, extradiegetikus motívumokat
ezen a szinten szinte kizárólag verbálisan lehetséges visszaadni. A szövegbuborékok használatánál ellenőrizendő, hogy a tanuló mennyire konzekvensen szabja meg a narrátori szerep határait,
illetve mennyi és milyen jellegű szöveget hagy meg dialógusnak.
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10. MOZGÓKÉPALKOTÁS I.
(PROJEKT)

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret

A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Kreatív
projektfeladat keretében a média szövegértés-szövegalkotás
feladatainak gyakorlása csoportmunkában; a forgatási gyakorlatokkal csoportidentitás fejlesztése. A Médiaismeret tevékenység fontos gyakorlati részét képezi, hogy a tanulók valamilyen
maradandót, korábban újságot, ezúttal mozgóképes szöveget,
maguk is elkészíthessenek. Elsődleges cél, hogy a diákokkal
megismertessük a mozgókép készítésének főbb jellemzőit, a
forgatás legfontosabb fázisait, a csoportmunkában végzett tevékenység során a munkamegosztás speciális formáit.
90 perc

Ajánlott korosztály

14–15 év (9. évfolyam)

Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
tevékenység
vagy ismeret)

Megelőző tananyag:
• Tematikus fotósorozat

Modulkapcsolódási
pontok

Követő tananyag:
• Mozgóképalkotás II. (projekt)

Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a magyar
irodalom tantárgyban
• Magyar nyelv és irodalom: helyesírás, szerkesztési alapelvek elmélyítése
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A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző formájú mozgóképi szövegek egymáshoz illesztése,
forgatókönyv megírása, a projektben részt vevők szövegeinek
közös és egyéni értelmezése. 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)

Információgyűjtés- és szerkesztés, a lehetséges nézői 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; a közösségi tolerancia
igényének elmélyítése. Ebben a modulban tágabb értelemben
tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének fejlesztésére. A
mozgókép, a képi gondolkodás – a képekben való gondolkodás – speciális szabályszerűségeinek alapjait rakjuk le a média
tevékenységével a három esztendő alatt.
Fenti tevékenységek fejlesztése a 7. és a 8. évfolyamon is zajlik.
Mindennek során fejleszteni kívánjuk a tanulók azon képességét, hogy mozgóképi szövegek tartalmát átlátva azokat kategóriákba tudják sorolni, ami egyúttal választási szokásaikat is
formálhatja.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A „C” modulok közé szerkesztett tevékenység újdonsága 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 az azonnali motiváció, 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.
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 forgatás esetében személyre szabott feladatokban határozhatjuk meg, hogy a stábban ki milyen
feladatokat lásson el. Úgy merülhet el a tevékenység egy részletében, hogy közben a rálátása megmarad a készülő film egészéről.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz és
a csoporthoz igazított – alkalmazása indokolt lehet. Az eredmény, a film elkészülése után a beszélgetés az érzelmi ráhangolódás eszköze.
Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal. E feladat során a kreatív csoport és kooperatív csoportmunkával szinte az
elérhető legmagasabb „alkotási szintre” juthatunk, és főként maradandó, később is kézbe vehető
„termék”, egy film jön létre, melynek a pozitív csoportidentitás kialakulásában nagy jelentősége
lehet.
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TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Sullivan–Dutton–Rayner: Médiaismeret

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
A forgatási gyakorlatok moduljaiban a tanár a munkát ellenőrző, az ötleteket mederben tartó
szerepet tölt be, és értékelése is leginkább arra vonatkozik, hogy a munka a feladat megvalósulása
felé haladjon. Valódi értékelésre majd a projektek elkészülése után lesz lehetőség, ezeket külön
modulok tartalmazzák a most következő modulok után.
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 gyerek másik választ. Ne
mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja azt,
ha kellően meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó megoldás. A második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön, és
azokat egybevetve is vizsgálja.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. Szövegből film
Irodalmi céllal
írott szövegek
mozgóképen való
megjelenítése

szövegek tartalmának formai
elemeinek felismerése, összevetése

Szöveges tartalmak visszaadása
csak képek segítségével

szövegek tartala munkaforma
mának formai
megválasztásáelemeinek felisme- ban
rése, összevetése,
az alkotói szabadság problematikája

Irodalmi részlet
átkomponálása mozgóképi
szövegformára a
verbális elemek
használata nélkül

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)

egyéni és/
vagy csoportos
(l. a mellékletben)
egyéni és
csoportos

közös
megbeszélés

munkalap

közös
megbeszélés

munkalap

idő szerint

páros és
csoportos

megbeszélés

munkalap

közös esztétikai,
idő szerint
formai alapelvek
formálása, mozgóképi
szövegszerkesztési
alapelvek

egyéni és
csoportos

megbeszélés

munkalap

egyéni és
csoportos

beszámoló és
megbeszélés

munkalap

II. A forgatókönyv – elmélet és gyakorlat
• A szinopszis
A szinopszis egyszerre szolgálja
az alkotó érdekeit
és a leendő film
értékesítését.
• A forgatókönyv
A film írásos előképe, az irodalmi
forgatókönyv és a
technikai forgatókönyv
A story board

formai, esztétikai,
véleményalkotási
készségek, tolerancia

III. Eredeti forgatókönyv
Eredeti forgatókönyv készítése
egy markáns
hangulatot megragadó filmetűdhöz.
• A forgatókönyv
formai-tartalmi
ismérvei

esztétikum és
ízlés fogalma, a
vizuális kommunikációs szövegértés, mozgóképi szövegszerkesztési alapelvek

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. SZÖVEGBŐL FILM

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
Irodalmi céllal írott szövegek mozgóképen való
megjelenítése a feladat.
A téma bevezetése a 7. és a 8. évfolyamon már megtörtént, itt tehát célirányosabban haladhatunk egy
konkrét film „megszerkesztésének” irányába.
Feladat
Az irodalmi szöveg és a mozgókép kapcsolata
A munkalap kiosztása
(Típushiba szokott lenni jelen feladatnál, hogy a
diák által beállított jelenet csak az ő képzeletében
fonódik össze a tartalommal, a megalkotott képi
világ már nem ugyanazt jelenti a néző számára.)

Differenciálási lehetőség:
• Ha úgy látjuk, hogy nehezen megy a képek
beállítása, ismételjük meg a plánokról tanult
legfontosabb információkat. Akik gyorsabban
haladnak, azok dolgozzanak tovább egyénileg,
a lemaradókkal haladhatunk csoportmunkában.
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• A munkalap I/1. feladatának megoldása
Írj vázlatot arról, milyen képekben mutatnád
be az alábbi párbeszédet! Sorold fel snittenként
a beállításokat, tegyél utalásokat a világítás, a
kameramozgás irányítására is!
Miért ezeket a beállításokat választottad?
Milyen többlet információt hordoznak a képek a
szöveghez képest?
A megoldásokat közösen elemezzük a diákokkal,
beszéljük meg, elegendő-e a képi jelzés a „rendezői szándék” visszaadására!
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Feladat
Szöveges tartalmak visszaadása csak képek segítségével

• Irodalmi részlet átkomponálása mozgóképi
szövegformára a verbális elemek használata
nélkül
• Szerepjáték és forgatókönyv
• A hang szerepének meghatározása – a hang
nélkülözésekor

• A munkalap I/2. feladatának megoldása
Írd meg az alábbi jelenet forgatókönyvét úgy,
hogy a szereplők nem beszélhetnek!
Milyen beállításokat, effektusokat használnál a
tartalom lehető legpontosabb visszaadására?
A tanulók a közös megbeszélés során minden
alkalommal indokolják is a megoldásaikat!

A feladat megoldása során csoportban dolgozhatnak a diákok; a jelenetek megírása könnyebb, ha a
társaik statisztákként „eljátsszák” a forgatókönyv
írója számára a szituációt.
Beszéljük meg, hogy a szerepeket eljátszóktól
milyen speciális technikát igényelt a néma szerepjáték!
Idézzük fel, milyen megoldásokat tartalmaznak
a némafilmek; mennyiben más ilyen filmet rendezni és ilyen filmben játszani.

Differenciálási lehetőség:
• Önálló feladatmegoldással készül el a forgatókönyv, de értelemszerűen a csoport segítsége
nélkül nehéz „elképzelni” egy-egy jelenetet.
• Ebben a helyzetben hívhatjuk segítségül a
szerepjátékot; szituációs feladatként a többiek
által eljátszva könnyebben készíthető el a jelenet forgatókönyve.

2. A FORGATÓKÖNYV – ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

Tanári tevékenység
Feladat
• A szinopszis
A szinopszis egyszerre szolgálja az alkotó érdekeit, mert kordában tartja a filmötlettől – a szinopszison keresztül – a forgatókönyvig terjedő
filmalkotási tervezési fázis sokirányú szellemi
tevékenységét, valamint szolgálja egyúttal a
leendő film értékesítését is.

Tanulói tevékenység
Írj filmötletet 10-12 sorban egy dohányzás elleni
kampány filmjéhez!
(tanulói párban végzett tevékenység)
• Minden pár indokolja meg, hogy szerintük mi
az a taszító elem, amire ebben a „kampányfilmben” a nézők érdeklődését fókuszálni lehet.
• A képi meggyőzésnek milyen elemei fordulnak
elő a szinopszisban?
• Hatással lesz-e az ilyen üzenet a dohányosok
szokásaira?
• Használd fel a munkalap II/1. sorszámú szövegét a szinopszis elkészítésére
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Feladat
• A forgatókönyv

• A munkalap II/2. feladatának megoldása.

A film írásos előképe, az irodalmi forgatókönyv
és a technikai forgatókönyv
A story board

Differenciálási lehetőség:
• A story board elkészítésében a fogalmi pontosságot, a felismerhetőséget értékeljük, és semmiképpen se a megvalósítás grafikai-rajzos
színvonalát!

II/2. Írd meg az alább olvasható forgatókönyv
részlete alapján a rövid filmötletet!
Szerinted miről szól majd a film, miként folytatódik a történet?
• A munkalap II/3. feladatának megoldása.
Rajzold le az első öt beállítás story boardját!
Mennyiben segít ez a módszer a technikai forgatókönyv elkészítésében?

3. EREDETI FORGATÓKÖNYV

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
• Eredeti forgatókönyv készítése egy markáns
hangulatot megragadó filmetűdhöz.

• A munkalap III/1. feladatának megoldása

Valamennyi szempontot tüntessék fel a diákok:
környezet, helyszín, világítás, beállítások, kameramozgás, aláfestő zene, esetleg hangalámondás,
vágás, egyéb képi és hanghatások.

III/1. Készíts egy 10 snittből álló filmetűdhöz forgatókönyvet! A film az alább látható két motívumot is tartalmazza, használd fel ezeket szabadon,
módosíthatsz is rajtuk. Szereplőket csak a legindokoltabb esetben és csak jelzés értékkel használj!
A tájra, a hangulatra összpontosíts!
Adj címet a filmnek! Hangulatában a két kép látványvilágát idézze!
• Milyen címváltozatok születtek?
Beszéljük meg közösen, hogyan lehet szavakba önteni
egy hangulatfilm mondandóját!
Szövegalkotás képi előzmények nyomán – mozgóképek „fordítása” szövegre
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MUNKALAP
10. MOZGÓKÉPALKOTÁS I. (PROJEKT)
I/1. Írj vázlatot arról, milyen képekben mutatnád be az alábbi párbeszédet! Sorold fel snittenként
a beállításokat, tegyél utalásokat a világítás, a kameramozgás irányítására is!
A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, tömpe orrú, vizslató szemű.
Szíjta a pipáját, odanézett, de nem szólt.
- Itt vót.
- Mikor?
- Van egy hete.
- Mikor gyün megint?
- Majd elgyün.
- Van eleség?
- Van valami.
- Elég lesz két hétre?
- Tíz napra.
- Tíz nap.
Újra hallgattak.
Most mán a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva,
és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek
jöttek, de nem mert szólni. Meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős.
Mán lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert, a se
tudta, kik ezek s mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki mán el kell menni a maga
nyájával az akolba. Vajjon odáig kisül-e?
(Móricz Zsigmond: Barbárok, részlet)

I/2. Írd meg az alábbi jelenet forgatókönyvét úgy, hogy a szereplők nem beszélhetnek! Milyen
beállításokat, effektusokat használnál a tartalom lehető legpontosabb visszaadására?
A leányka most összeszedte minden erejét, lerángatta a varázslóról a szemfedőt,
kihúzta a feje alól a párnát, nekifeküdt a koporsónak, és kifordította belőle a
varázslót. Egészen kifáradt szegényke a nagy erőlködésben.
- Édes szerelmesem - mondta a varázsló csendes és meghatott hangon -, te
megtettél értem mindent, amit csak egy nő tehet egy férfiért. És már szívesen
fölkeltem volna - tekintet nélkül arra, hogy drága koporsóm ki van fizetve -,
mert szeretlek, de nem bírok. Veszem észre, hogy nem bírok. Igazítsd hát helyre
a fekhelyemet.
A dulakodásban leesett a varázsló szeméről fekete szemüvege, amelyet azért
viselt, hogy mások ne lássanak a szemébe, ami tudvalevőleg ártalmas; mondom,
leesett a szemüveg, és a leány most meglátta a varázsló szemében, hogy nagyon
szereti őt, és csakugyan fölkelne, ha még tudna. Helyre igazította hát a koporsót,
és a varázsló nagy nehezen visszamászott.
(Csáth Géza: A varázsló halála)
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II/1. Krigler Gábor: Treatment és szinopszis
Használd fel a szövegben olvasottakat a saját filmötleted megírásához!
A legelső kérdés egyértelmű: egyáltalán, mi az a treatment, hogyan kell megírni, és mi a
célja? Van valami köze a szinopszishoz? Bár a kérdések nyilvánvalóak, mint ahogyan utaltam rá, a válaszok még véletlenül sem azok. Maga a treatment a film történetének rövid,
néhány oldalas összefoglalója, amiből megtudhatjuk magát a sztorit (azaz mi történik és
kivel), illetőleg a cselekményt (vagyis miért és hogyan). Ennek megfelelően ki kell derülnie
belőle, hogy kik a film fő karakterei, mi történik velük, ők mit cselekszenek erre válaszul,
nagy vonalakban le kell írni a felmerülő főbb akadályokat és számottevő konfliktusokat,
végül pedig a történet megoldását. Ez bár egyszerűen hangzik, aki már próbálta belesűríteni másfél óra történéseit és fordulatait ötoldalnyi szövegbe, könnyedén tanúsíthatja,
hogy távolról sem az.
Lényeges kérdés, hogy mire való a treatment. Alapvetően két célt szolgál: az egyik, hogy
magát az írót segítse, a másik, hogy a filmötlet eladását. Egyik sem elhanyagolható cél,
hiszen forgatókönyvet általában azért írunk, hogy eladjuk, és abból film készüljön, ugyanakkor a saját munkánkat könnyíti meg hihetetlen mértékben egy világosan megírt, sallangoktól mentes öt, legfeljebb hatoldalas treatment.
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II/2. Írd meg az alább olvasható forgatókönyv részlete alapján a rövid filmötletet! Szerinted
miről szól majd a film, miként folytatódik a történet?

MINDJÁRT MEGHALOK
1. totál
Egy nemzetközi buszpályaudvar várótermét látjuk. Páran lézengenek, páran a földön
ülnek, várnak a torinói járatra. A kép közepén egy 26 éves fiatalember energikusan
rohan a kamera irányába. Belső monológját halljuk.
Hang:
Kasza András vagyok, 33 éves buszsofőr a Budapest-Torino járaton. Mindjárt
meghalok.
András lendületet vesz, hogy átugorja az útjában lévő bőröndhalmot. Lába beakad
az egyik bőrönd fülébe, vízszintesen elnyúlik a levegőbe, arcára meglepetés és
félelem ül ki. A kép kimerevedik.
(Innentől kezdve a film kockánként halad, lassan. Egy kocka akár 10 másodpercet
is kitart. Az egy kameraállásban felvett kép egyes részleteibe utómunkában
belezúmolunk, és durván raszteresen láttatjuk a fontos dolgokat. Végig real time
helyi atmoszférát hallunk, melyben domináns egy kutya ugatása.)
2. András arcközeli
Arcán rémület.
Hang:
(Mert az utasok mindig széthagyják a csomagjaikat.)
Ma reggel egy kicsit tovább maradtunk az ágyban Eszterrel. Ezért kell most
sietnem.
3. András arcközeli, egy kockával tovább
Rémület.
Hang:
Eszterrel két éve lakunk együtt. Még szakközépbe jártunk, amikor megismerkedtünk.
Az egyik meccsem után jött oda hozzám.
4. András arcközeli, egy kockával tovább
Rémület.
Focizni azóta is szeretek, de csak hetente egyszer jön össze a régi csapat.
5. tágabb kép,
András közelebb került a földhöz, keze a levegőt markolja. A bőröndhalom két
oldalán ülő társaság – három 30 körüli poszthippi meg a másik oldalon egy 4 éves
kisfiú – nem mozdul, talán észre sem vették a készülődő balesetet.
Hang:
Apám is pont így ismerkedett meg anyámmal. Apám válogatott volt. Anyám kozmetikus,
ami akkor nagyon menő volt.
6. közeli – gyerek
A gyerek döbbenten figyeli András esését.
A bátyám négy évvel idősebb nálam. Már két gyereke van. Egy fiú és egy lány. A
lány nagyon szeplős.
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7. közeli – András arca
András rémültebb, közelebb a földhöz.
Hang:
Eszterrel reggel elhatároztuk, hogy összeházasodunk. Mert kiderült, hogy gyerekünk lesz. Ezért maradtunk tovább az ágyban.
8. utómunka svenk képen belül: arc közeliből lesvenkelünk a földre, ahol az
egyik poszthippi kinyújtott lábán hegyes orrú western csizma bök agresszíven
András arca felé.
Hang:
Mindjárt meghalok. Halálomat ez a hegyes orrú csizma okozza. A csizma orra a
bal szemembe fúródik, átszakítja a szemgödör hátsó falát, és behatol az agyamba. Azonnal meghalok.
9. tág – András közelebb a földhöz
10. közeli
András közelebb a földhöz.
Hang:
Eszterrel azt beszéltük, hogy ha fiú lesz, akkor Balázsnak, ha lány, akkor Lucának fogjuk hívni.
11. Tág.
András közelebb a földhöz.
12. közeli
András arcán rémület.
Hang:
Lehet, hogy még se most halok meg. Ezt a képen nem látható kutyának köszönhetem. A kutya nyilván a csizma tulajdonosához tartozik, aki hirtelen feláll,
hogy megnézze, miért ugat.

II/3. Rajzold le az első öt beállítás story boardját! Használd fel az alább olvasható információkat
a feladat megoldásához!
A film írásos előképe, amely (jelenetekbe) rendezve rögzíti annak cselekményét, a párbeszédeket, utal
a szereplők jellemére, a környezetre, a napszakra, a film stílusára. A forgatókönyvre épül a filmben dolgozó munkatársak (színész, operatőr, díszlettervező stb.) együttműködése. A producert a forgatókönyv
alapján bízzák meg a finanszírozók (alapítványok, tévétársaságok, befektetők, bankok) a film megvalósításával, s a producer is többnyire a forgatókönyv alapján kéri fel a film fontosabb munkatársait.
A forgatókönyv nyomán készülő ún. technikai forgatókönyv a párbeszédeken kívül utalásokat
tartalmaz az egyes beállításokra (a kamera pozíciójára -plán- és a felvevőgép mozgására kameramozgás).
A forgatókönyv nem ritkán valamely irodalmi mű adaptációja.
A forgatókönyvet sokszor megelőzi a szinopszis, a filmötlet rövid vázlata, illetve a treatment,
amely a szinopszis 12-15 oldalban kibontott formája vagy a filmnovella, a filmötlet irodalmi kidolgozása. Ezek a szövegek a cselekmény, a karakterek, a konfliktusok illetve a majdani film stílusának érzékeltetésére szolgálnak, dialógust nem feltétlenül tartalmaznak. Olykor készül ún. story
board is, amely a film jellemző beállításainak rajzos sorozata.
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4.

5.
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III/1. Készíts egy 10 snittből álló filmetűdhöz forgatókönyvet! A film az alább látható két
motívumot is tartalmazza, használd fel ezeket szabadon, módosíthatsz is rajtuk. Adj címet a
filmnek! Hangulatában a két kép látványvilágát idézze!
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MEGOLDÁSOK
I/1.
A jelenet képi ábrázolása egyéni lehet, bár célszerű sok közelit alkalmazni, természetes külső helyszínen forgatni. Lassú kameramozgással érhető el a feszültség megteremtése, de alkalmazhatunk
állóképeket is. Kezdhetünk totállal, vághatunk szuper közeliket is.
I/2.
A Csáth-jelenet megírása során sok közelit, egyáltalán, nagyon szűk beállításokat alkalmazzunk.
Bátran nyúlhatunk a lassítás eszközéhez. A különleges, nem szokványos kameraállások tovább
feszíthetik a húrt, elmélyíthetik a történet jelentését.
II/1.
A filmötlet megírásakor az eredetiséget értékeljük, előre citálható szempontot itt nehéz lenne említeni.
II/2.
A filmötlet és a film folytatásának értékelésekor annak az előzményekből következő logikájára
ügyeljünk. Az irracionális folytatásokat ne bátorítsuk! Előzetes szempontrendszer ennél a feladatnál sem határozható meg.
II/3.
A story board elkészítésekor a beállítások, plánok egyértelműsége a cél, ne a grafikus megvalósítás
bravúrját értékeljük, hiszen ez itt nem lehet célunk.
III/1.
A filmetűd forgatókönyve az ősz, a magány, a lehangoltság, a spleen hangulatát ábrázolhatja.
Lehetőleg szereplők nélkül, lassú kameramozgással, egységnyi idő alatt kevés vágással, hosszú
snittekkel operáljanak a tanulók. A hangulatot aláhúzó zene, lassan úsztatott technikai trükkök
is alkalmazhatók. Címként sok minden szerepeltethető, bármelyik imént említett fogalom – vagy
annak jelentésköre.
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11. MOZGÓKÉPALKOTÁS II.
(PROJEKT)

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
tevékenység
vagy ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

A modul egy három részből álló sorozat második eleme, így
nagyban támaszkodik a 10. modul ismeretanyagára. A vizuális
és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes
értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Kreatív projektfeladat keretében a média szövegértés-szövegalkotás feladatainak
gyakorlása csoportmunkában; a forgatási gyakorlatokkal csoportidentitás fejlesztése. A Médiaismeret tevékenység fontos
gyakorlati részét képezi, hogy a tanulók valamilyen maradandót, korábban újságot, ezúttal mozgóképes szöveget, maguk is
elkészíthessenek. Elsődleges cél, hogy a diákokkal megismertessük a mozgókép készítésének főbb jellemzőit, a forgatás
legfontosabb fázisait, elméleti és gyakorlati módszereit, a csoportmunkában végzett tevékenység során a munkamegosztás
speciális formáit.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:
• Mozgóképalkotás I. (projekt)
Követő tananyag:
• Mozgóképalkotás III. (projekt)

Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a magyar
irodalom tantárgyban
• Magyar nyelv és irodalom: helyesírás, szerkesztési alapelvek elmélyítése

SZÖVEGÉRTÉS – SZÖVEGALKOTÁS, MÉDIAISMERET • 9. ÉVFOLYAM

156

A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző formájú mozgóképi szövegek egymáshoz illesztése,
forgatókönyv megírása, a projektben részt vevők szövegeinek
közös és egyéni értelmezése. 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)

Anyaggyűjtés- és szerkesztés, a lehetséges nézői 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; a közösségi tolerancia
igényének elmélyítése.. Ebben a modulban tágabb értelemben
tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének fejlesztésére. A
mozgókép, a képi gondolkodás – a képekben való gondolkodás – speciális szabályszerűségeinek alapjait rakjuk le a média
tevékenységével a három esztendő alatt.
Fenti tevékenységek fejlesztése a 7. és a 8. évfolyamon is zajlik.
Mindennek során fejleszteni kívánjuk a tanulók azon képességét, hogy mozgóképi szövegek tartalmát átlátva azokat kategóriákba tudják sorolni, ami egyúttal választási szokásaikat is
formálhatja.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Egy több részből álló modul tanítása során különösen fontos feladat, hogy a tanulók mindvégig
motiváltak legyenek. Egy kreatív projekt elkészítése közben természetesen könnyebb dolga van
a tanárnak, hiszen a végeredmény – itt egy mozgóképi szöveg – maradandó alkotás. Ezért fontos
a kooperatív csoportmunka alkalmazása, mert így mindenki úgy érezheti, hogy a maga tudását,
ötleteit is viszontláthatja a filmben.
A „C” modulok közé szerkesztett tevékenység újdonsága 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 az azonnali motiváció, 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.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése is.
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 forgatáskor személyre szabott feladatokban határozhatjuk meg, hogy a stábban ki
milyen feladatokat lásson el. Úgy merülhet el a tevékenység egy részletében, hogy közben a rálátása megmarad a készülő film egészéről.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz és
a csoporthoz igazított – alkalmazása indokolt lehet. Az eredmény, a film elkészülése után a beszél-
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getés az érzelmi ráhangolódás eszköze. Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon
összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal. E feladat során a kreatív és kooperatív csoportmunkával, ahogy azt már korábban említettük, juthatunk a legjobb eredményre, melynek a
pozitív csoportidentitás kialakulásában is nagy jelentősége lehet.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Hartai–Muhi: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Korona Kiadó

ÉRTÉKELÉS
A 11. modul során – lévén ez középső része egy három modulból álló alkotási sorozatnak – az
előző, a projektet bevezető anyagunk értékelési módjaihoz igazodjunk.
A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
A forgatási gyakorlatok moduljaiban a tanár a munkát ellenőrző, az ötleteket mederben tartó szerepet tölt be, és értékelése is leginkább arra vonatkozik, hogy a munka a feladat megvalósulása
felé haladjon. Valódi értékelésre majd a projektek elkészülése után lesz lehetőség, ezeket külön
modulok tartalmazzák.
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 azonnal
segítsen, hogy kölcsönösen megértsék, miért választott a másik gyerek másik választ. Ne mondjuk
egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja azt, ha kellően meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó megoldás. A
második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és azokat
egybevetve is vizsgálja.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. A mozgóképi szöveg alkotása – bevezetés
Ismételjük át az
előző modulban tanultakat
a mozgóképi
szöveg megkomponálásáról, a
szinopszisról, a
forgatókönyvről
Szövegalkotási
feladat: a kép és a
mozgókép kronológiája a szöveget
alapvetően meghatározó tényező

mozgóképi szövegek tartalmiformai elemeinek
felismerése,
összevetése, kép
és szöveg kapcsolata

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)

az időrend, szera munkaforma
kesztés időben
megválasztásáés térben, szöveban
gek tartalmának
formai elemeinek
felismerése, összevetése, az alkotói
szabadság problematikája

egyéni vagy
csoportos
(l. a mellékletben)

közös
megbeszélés

egyéni és
csoportos

közös
megbeszélés

munkalap

II. A mozgóképi szöveg alkotása – a film struktúrája
A mozgókép
struktúrája
• A jelenet
• A jelenet
alkotóelemei: a
plánok
• A történetmondás – a narratíva
– belső logikája
• A mozgókép
struktúrája
– párbeszédek
rögzítése
A szöveg és a
figura kapcsolata
a mozgóképben. Mennyire
jellemez egy
szereplőt az
általa elmondott
szöveg?

formai, esztétikai,
véleményalkotási
készségek, tér és
idő fogalmának
pontos használat

idő szerint

egyéni és
csoportos

megbeszélés

munkalap

mozgóképi szövegszerkesztési
alapelvek

idő szerint

egyéni és
csoportos

megbeszélés

munkalap
videokamera,
videó,
televízió
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

III. Eredeti forgatókönyv
• Eredeti forgatókönyv készítése
• Tervezd meg
saját rövidfilmedet, melyet
a következő
modulban készíthetsz el (lásd 12.
modul)

a vizuális kommunikációs szövegértés, mozgóképi szövegszerkesztési
alapelvek

a munkaforma
egyéni és
megválasztásában csoportos
(l. a mellékletben)

beszámoló és
megbeszélés

munkalap

Munkanapló
készítése
• A munkanapló
szerepe, funkciói,
szerkezete
• A tervezés
fázisa: szinopszis,
forgatókönyv
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A MOZGÓKÉPI SZÖVEG ALKOTÁSA – BEVEZETÉS

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
Ismételjük át az előző modulban tanultakat a
mozgóképi szöveg megkomponálásáról, a szinopszisról, a forgatókönyvről!
A téma bevezetése a 7. és a 8. évfolyamon már
megtörtént, itt tehát célirányosabban haladhatunk egy konkrét film „megszerkesztésének” irányába.
Feladat
Szövegalkotási feladat: a kép és a mozgókép kronológiája a szöveget alapvetően meghatározó
tényező
(Gyakori hibaforrás ennél a feladatnál, hogy a
diák által beállított jelenet csak az ő képzeletében
fonódik össze a megírt történettel, a befogadó
számára mást jelent. Hívjuk fel erre a tanulók
figyelmét!)
Differenciálási lehetőség:
• Ha úgy látjuk, hogy nehezen megy a képek
sorrendbe állítása, a történet megírása, ismételjük meg a szinopszisról tanult legfontosabb
információkat. Akik gyorsabban haladnak,
azok dolgozzanak tovább egyénileg, a lemaradókkal haladhatunk csoportmunkában.
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• A munkalap I/1. feladatának megoldása.
I/1. Írj rövid jelenetet a három kép felhasználásával! Határozd meg a képek sorrendjét, és abból
alkosd meg a történeted vázlatát!
Milyen többlet információt hordoznak a képek az
általad írt szöveghez képest?
Elképzelhetőnek tartod-e, hogy a képek más sorrendben álljanak?
A megoldásokat közösen elemezzük a diákokkal,
beszéljük meg, miként változik a szöveg a képek
sorrendjének megváltozásával! Mi az összefüggés
alapja?
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2. A MOZGÓKÉPI SZÖVEG ALKOTÁSA – A FILM STRUKTÚRÁJA

Tanári tevékenység
Feladat
A mozgókép struktúrája
• A jelenet
• A jelenet alkotóelemei: a plánok
• A történetmondás – a narratíva – belső logikája
A gyakorlat a logikus történetvezetés elmélyítésére szolgál.
Differenciálási lehetőség:
• Ennél a feladatnál a megoldás időtartama alapján differenciálhatunk, hiszen az előzmények
alapján az efféle erőpróbák nem jelenthetnek
komoly nehézséget a 9. évfolyamon.

Feladat
A mozgókép struktúrája – párbeszédek rögzítése
A szöveg és a figura kapcsolata a mozgóképben.
Mennyire jellemez egy szereplőt az általa elmondott szöveg. Milyen mozgástere marad a mozgókép alkotójának a szöveges jelenetek rögzítésekor.
Differenciálási lehetőség:
• Az eredeti, a képi ábrázolás sémáitól elrugaszkodó megoldásokat értékeljük elsősorban;
szempont még a pontosság, a szöveg jelentésének hű visszaadása.

Tanulói tevékenység
A munkalap II/1. feladatának megoldása
II/1. Egy számháború képeit látod.
Helyezd általad logikusnak vélt sorrendbe a
képeket!
Nevezd meg a beállítások típusait!
Az egyik kép kevésbé illik a többi közé, szerinted
melyik az?
Ha mégis a történet része, akkor hová helyeznéd?
Írd a képek mellé, mi történik éppen!
A válaszodat indokold meg!
Közösen vitassuk meg a megoldásokat, különösen az egyedi – meglepő – szerkesztést értékeljük
együtt, hiszen itt korántsem minden megoldás
fogadható el.
• A munkalap II/2. feladatának megoldása
II/2. Hogyan vennéd fel az alábbi párbeszédet?
Írd le a vágási pontokat, és jelezd mellettük a
beállítások típusait is!
(A filmekben nem azt látjuk mindig a képen, aki
beszél.)
Célszerű a szöveg mellé lejegyezni, hogy ki mikor
beszél.
• A feladat megoldásában – szerepjáték formájában – segítsenek egymásnak a tanulók.
• A kamera mögött álló diákok cserélődnek, mindenki „leköveti” a beszélgetést, amit a csoport
tagjai adnak elő.
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3. MOZGÓKÉPI SZÖVEG ALKOTÁSA – A MUNKANAPLÓ

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
• Eredeti forgatókönyv készítése
• Tervezd meg saját rövidfilmedet, melyet a
következő modulban készíthetsz el!

• A munkalap III/1. feladatának megoldása

Munkanapló készítése: a munkanapló a film tervezési és megvalósítási fázisában készül, és azokat
a feljegyzéseket tartalmazza, amelyek a szerzői
szándéktól a forgatókönyvön – esetleg szinopszison – keresztül a megvalósítás tapasztalataiig
minden lényeges elemet magukban foglalnak.
Valamennyi szempontot tüntessék fel a diákok:
környezet, helyszín, világítás, beállítások, kameramozgás, aláfestő zene, esetleg hangalámondás,
vágás, egyéb képi és hanghatások.
A diákok filmterveit mindenképpen egyeztessük
még a szinopszisok megszületése előtt! Amennyiben lehetőség van rá, akkor a lehető legkevésbé
szóljunk bele a tervezésbe.

III/1. Töltsd ki a munkanapló „Tervezés” fejezetét
az általad leforgatni kívánt filmötlet alapján!
A másik két rovatot a forgatás alatt és után töltheted ki.
Ha kevés a hely, a minta nyomán írhatsz külön
lapokra is.
Beszéljük meg közösen a filmterveket!
• Milyen műfajok érdekelnek, és melyek valósíthatók meg iskolai körülmények között?
• Kiknek készül a film?
• Kikkel dolgoznátok együtt szívesen a csoportból?
• Milyen előkészületeket igényel pontosan a filmed elkészítése?

Az ízlés, a korosztályi sajátosságok, a választott
műfaj határolják be a filmetűdök tervezését.
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MUNKALAP
11. MOZGÓKÉPALKOTÁS II. (PROJEKT)
I/1. Írj rövid jelenetet a három kép felhasználásával! Határozd meg a képek sorrendjét, és abból
alkosd meg a történeted vázlatát!
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II/1. Egy számháború képeit látod. Helyezd általad logikusnak vélt sorrendbe a képeket!
Nevezd meg a beállítások típusait! Az egyik kép kevésbé illik a többi közé, szerinted melyik
az? Ha mégis a történet része, akkor hová helyeznéd? Írd a képek mellé, mi történik éppen! A
válaszodat indokold meg!
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

1.

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

2.

..........................................................................................................
..........................................................................................................
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3.

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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..........................................................................................................

4.

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

5.
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II/2. Hogyan vennéd fel az alábbi párbeszédet? Írd le a vágási pontokat, és jelezd mellettük a
beállítások típusait is! (A filmben nem azt látjuk a képen, aki beszél.)
Boka jött Cselével és Gerébbel.
Nemecsek alig várta, hogy elmondhassa nekik a félelmetes újságot, de azért nem
feledkezett meg arról, hogy ő közlegény, s hogy mivel tartozik a főhadnagyoknak
és a kapitányoknak. Tehát haptákba állott, és feszesen szalutált.
- Szervusz! - mondták az újonjöttek. - Mi újság?
Nemecsek a levegőbe kapkodott, és szeretett volna mindent egyszerre,
egy szuszra elmondani.
- Borzasztó! - kiáltotta.
- Micsoda?
- Rettenetes! Nem fogjátok elhinni!
- De micsoda?
- Áts Feri itt volt!
Most a másik három legényen volt a sor. Hirtelen elkomolyodtak.
- Nem igaz! - mondta Geréb.
Nemecsek a mellére tette a kezét.
- Isten bizony!
- Ne esküdözzél! - szólt rá Boka, s hogy nagyobb nyomatékot adjon a szavának,
rákiáltott: - Hapták!
Nemecsek összecsapta a sarkát. Boka odalépett hozzá.
- Részletesen mondd el, mit láttál.
- Mikor odamentem az utcák közé - mondta -, a kutya ugatott.
Utánamentem, és valami recsegést hallottam a középső citadellában.
Fölmásztam rá, és fönn állott Áts Feri vörös ingben.
- Fönn állott? A citadellán?
- Fönn! - mondta a kis szőke, és majdnem megesküdött megint. Már a mellén volt
a keze, de Boka szigorú pillantására visszakapta. És hozzátette: - A zászlót is
elvitte.
Csele fölszisszent.
- A zászlót?
- Azt.
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III/1. Töltsd ki a munkanapló „Tervezés” fejezetét az általad leforgatni kívánt filmötlet alapján!
A másik két rovatot a forgatás alatt és után töltheted ki. Ha kevés a hely, a minta nyomán írhatsz
külön lapokra is.

MUNKANAPLÓ
A TERVEZÉS
• szinopszis:

• helyszín:
• eszközigény:
• képi világ:

A FORGATÁS
• plánok:

• jelenetek:

• előre nem látható problémák:

UTÓMUNKA
• vágás:

• zene:
• mit csináltam volna másként:
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MEGOLDÁSOK
I/1.
A három kép tetszőleges sorrendbe állítható attól függően, hogy a tanuló a lineáris narrációt
választja vagy visszafelé halad az időben. Természetesen a szövegnek illeszkednie kell a választott képi sorrendhez. A történetben a következő motívumok bukkanhatnak fel: gyász, emlékezés,
háború, forradalom, öregség, elmúlás, halál, részvét stb.
II/1.
A javasolt sorrend: 1-2-4-3 vagy 1-4-2-3, de az ötödik kép is illeszkedhet a sorozatba a legelső
helyen. A képek történetének leírásakor a pontosságra ügyeljünk.
II/2.
A legegyszerűbb megoldás, ha a vágási pontokat a szövegek határpontjaihoz tesszük, tehát mindig
arra vágunk, aki éppen beszél. Ennél jóval szellemesebb, ha időnként azt mutatja a kép, akihez
beszélnek, és a reakcióját látjuk. A beszélgetés elején és végén ragaszkodjunk a képi konvenciókhoz, a beszélőt mutassuk!
III/1.
A munkanapló kitöltésekor az arányokra figyeljünk; a téma meghatározása után egyetlen rovat
se maradjon üresen. Az eszközigényt az iskola felszereltsége befolyásolhatja. A vágásnál célszerű
lenne digitális programon dolgozni. A képi világnál követeljük meg a gondos tervezést, a beállításokat, a világítást, a kameramozgást tartalmazza ez a fejezet.
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12. MOZGÓKÉPALKOTÁS III.
(PROJEKT)

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
tevékenység
vagy ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

A modul egy három részből álló sorozat harmadik, utolsó eleme, így nagyban támaszkodik a 10. és a 11. modul ismeretanyagára. A vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés a
cél. Kreatív projektfeladat keretében a média szövegértés-szövegalkotás feladatainak gyakorlása csoportmunkában; a forgatási gyakorlatokkal csoportidentitás fejlesztése történik. A Médiaismeret tevékenység fontos gyakorlati részét képezi, hogy
a tanulók valamilyen maradandót, korábban újságot, ezúttal
mozgóképes szöveget, filmet, maguk is elkészíthessenek. Elsődleges cél, hogy a diákokkal megismertessük a mozgókép
készítésének főbb jellemzőit, a forgatás legfontosabb fázisait,
elméleti és gyakorlati módszereit, a csoportmunkában végzett
tevékenység során a munkamegosztás speciális formáit. A most
elkészített mozgóképi szövegek részletes és közös vizsgálata
képezi – egyebek mellett – a következő két modul témáját, így
egy öt modulból álló komplex tevékenységfolyamatban vesznek részt a tanulók.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:
• Mozgóképalkotás II. (projekt)
Követő tananyag:
• Műértés I.

Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a 9. évfolyamon a magyar
és világirodalom tantárgyban
• Magyar nyelv és irodalom: helyesírás, szerkesztési alapelvek elmélyítése
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A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző formájú mozgóképi szövegek egymáshoz illesztése,
forgatókönyv megírása, a projektben részt vevők szövegeinek
közös és egyéni értelmezése. 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)

Csoportépítés, kooperáció, a lehetséges nézői 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; a közösségi tolerancia
igényének elmélyítése. A 12. modulban tágabb értelemben
tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének fejlesztésére. A
mozgókép, a képi – képekben való – gondolkodás speciális szabályszerűségeinek alapjait rakjuk le a média tevékenységével a
három esztendő alatt.
Fenti tevékenységek fejlesztése a 7. és a 8. évfolyamon is zajlik.
Mindennek során fejleszteni kívánjuk a tanulók azon képességét, hogy mozgóképi szövegek tartalmát átlátva azokat kategóriákba tudják sorolni, ami egyúttal választási szokásaikat is
formálhatja.
A modulban a praktikus, gyakorlati ismeretekre fókuszálunk a
forgatási gyakorlatok során.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Egy több részből álló modul tanítása során – ez már a harmadik hasonló témájú projekt – különösen fontos feladat, hogy a tanulók mindvégig motiváltak legyenek. Egy kreatív projekt elkészítése
közben természetesen könnyebb dolga van a tanárnak, hiszen a végeredmény – itt egy mozgóképi
szöveg – maradandó alkotás. Ezért fontos a kooperatív csoportmunka alkalmazása, mert így mindenki úgy érezheti, hogy a maga tudását, ötleteit is viszontláthatja a filmben.
Mindez tehát önmagában nem jelenthet módszertani hátrányt – ellenkezőleg: mint friss tevékenység (média), nagyon fontos az azonnali motiváció, 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.
Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése
is. 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 forgatáson személyre szabott feladatokban határozhatjuk meg, hogy a stábban
ki milyen feladatokat lásson el. Úgy merülhet el a tevékenység egy részletében, hogy közben a
rálátása megmarad a készülő film egészéről.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz és
a csoporthoz igazított alkalmazása – indokolt lehet. Az eredmény, a film elkészülése után a beszélgetés az érzelmi ráhangolódás eszköze. Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon
összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal. E feladat során a kreatív csoport és kooperaMOZGÓKÉPALKOTÁS III.
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tív csoportmunkával, ahogy azt már korábban említettük, juthatunk a legjobb eredményre, és a
pozitív csoportidentitás kialakulásában is nagy jelentősége lehet.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Hartai–Muhi: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Korona Kiadó

ÉRTÉKELÉS
A 12. modul során – lévén ez befejező része egy három modulból álló alkotási sorozatnak – az
előző két projekt értékelési módjaihoz igazodjunk. A részletes értékelésre – hiszen ezúttal terepmunkán dolgoznak a tanulók – a következő modulokban lesz lehetőség.
A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
A forgatási gyakorlatok moduljaiban a tanár a munkát ellenőrző, az ötleteket mederben tartó
„moderátor” szerepet tölt be, és értékelése is leginkább arra vonatkozik, hogy a munka a feladat
megvalósulása felé haladjon. Kimerítő értékelésre majd a projektek elkészülése után lesz lehetőség, ezeket külön modulok tartalmazzák a most következő után.
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 gyerek másik választ. Ne
mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja azt,
ha kellően meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó megoldás. A második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és
azokat egybevetve is vizsgálja.
A 12. modul valódi, végső értékelése a műértés modulokban történik majd, ott lesz mód és idő
ízekre szedni a tanulók által készített mozgóképi szövegeket.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. A mozgóképi szöveg alkotása, forgatás - bevezetés
Ismételjük át az
előző modulban
tanultakat a mozgóképi szöveg
megkomponálásáról, a szinopszisról, a forgatókönyvről, a
stábról és annak
feladatairól
Forgatási előkészületek

mozgóképi szövegek tartalmiformai elemeinek
felismerése,
összevetése, kép
és szöveg kapcsolata

idő szerint

csoportos

megbeszélés,
vita

idő szerint

egyéni és
csoportos

megbeszélés

videókamera,
statív,
nyersanyag,
munkalap
használata
utólag

mozgóképi szöidő szerint
vegszerkesztési
alapelvek, tolerancia a kooperatív
munka során

egyéni és
csoportos

megbeszélés

videókamera,
statív,
nyersanyag,
munkalap
használata
utólag

I. A mozgóképi szöveg alkotása, forgatás - bevezetés
A mozgóképi szöveg forgatása
• Külső helyszín
• Kiscsoportos
munka tanári
koordinálással
• A szinopszis
szerint haladjunk
A mozgóképi szöveg forgatása
• A mozgóképi
szöveg struktúrája; történetmesélés mozgóképben
• A terv – szinopszis – és a valós
forgatási környezet találkozása
• Problémamegoldás – nem
várt szituációk
kezelése tanári
segítséggel

formai, esztétikai,
véleményalkotási
készségek, tér és idő
fogalmának pontos használata
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

III. A mozgóképi szöveg alkotása – a forgatás fázisai
A diákok filmterveit folyamatosan
kövessük a megvalósítás során.
• Az önálló
alkotás örömét
kell érezniük, azt,
hogy ez a film az
övék.
Az ízlés, a korosztályi sajátosságok,
a választott műfaj
határolják be a
filmetűdök elkészítését.
• A rendező és az
operatőr munkája
A forgatást befolyásoló tényezők lehetnek: a
csoport létszáma,
a rendelkezésre
álló kamerák
száma, a forgatásig elkészült
szinopszisok,
forgatókönyvek
száma
• Ellenőrzés

a vizuális kommunikációs szövegértés, mozgóképi szövegszerkesztési alapelvek, kooperáció,
tolerancia

idő szerint

egyéni és
csoportos
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videókamera,
statív,
nyersanyag,
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A MOZGÓKÉPI SZÖVEG ALKOTÁSA, FORGATÁS – BEVEZETÉS

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:

Forgatási előkészületek:

• A 12. modul – a forgatás – külső helyszínen
zajlik. Készíthetünk belső helyszínen felvett
anyagot, például az iskolában, ekkor azonban
sok gondunk lesz a világítással.
• Valamennyi modul közül ez a leggyakorlatiasabb, a szövegalkotási-szövegértési kompetenciák itt annyira vehetők figyelembe,
hogy majd az itt elkészült filmetűdöket fogjuk
a következőkben felhasználni gyakorlatainkban.
• Ismételjük át az előző modulban tanultakat a
mozgóképi szöveg megkomponálásáról, a szinopszisról, a forgatókönyvről, stábról, annak
feladatairól, munkamegosztásáról.
• A külső helyszíneken gyakorlati munka folyik;
a feladatlap tehát ezúttal az ottani tevékenység
illusztrációja, és nem írásban megoldandó kérdéseket tartalmaz.

A helyszíneken a tanulók felkészülnek csoportokban a már korábban megírt szinopszisaik, forgatókönyveik megvalósítására.

A téma bevezetése a 7. és a 8. évfolyamon már
megtörtént, itt tehát célirányosabban haladhatunk egy konkrét film „megszerkesztésének” irányába.

• Mindez csoportmunkában történik.
• Egy tanuló vállalja az operatőri tevékenységet, a szinopszis „gazdája” irányítja a forgatást
– rendez.
• Ha szükséges, a többiek egy része statisztálhat
a filmben, bár az előző modulban azt kértük,
hogy lehetőleg szereplő nélküli hangulatfilm
készüljön.
• Célszerű lenne, ha a filmek helyszínei nagyjából egybeesnének, ekkor ugyanis a tanár kön�nyebben tud segíteni praktikus kérdések megoldásában.
• A csoport létszámától függően – 2-4 tanuló dolgozzon egy filmen – feltételezhető, hogy egyetlen 90 perces foglakozás nem lesz elegendő
valamennyi film elkészítéséhez. Ebben az esetben ezt a modult többször is megismételhetjük
egészen addig, amíg mindenkinek dobozba
kerül a filmje.

2. A MOZGÓKÉPI SZÖVEG ALKOTÁSA – A FORGATÁS

Tanári tevékenység
Feladat
A mozgóképi szöveg forgatása
• Külső helyszín
• Kiscsoportos munka tanári koordinálással
A szinopszis szerint haladjunk

MOZGÓKÉPALKOTÁS III.

Tanulói tevékenység
A munkalap II/1. feladata - csak a forgatás előtt
vagy annak befejezése után töltendő ki
• Információk a stáblistához – egyben segítség
a feladatok felosztásához forgatás előtt és közben.
• A forgatás során mindenki a saját feladatára
koncentráljon, csak egyféle tevékenységet
végezzen!
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Differenciálási lehetőség:
• A forgatási feladatnál a megoldás időtartama
alapján differenciálhatunk majd, de ezt a forgatás ideje alatt óvatosan tegyük, hiszen nem
célunk megzavarni a kreatív munkát, továbbá
a következő két modult a műértés témájának
szenteltük, ahol lehetőség lesz az elkészült
művek értelmezésére.
Feladat
A mozgóképi szöveg forgatása
• Lehetőség szerint a jelenetek sorrendjében
készüljenek a felvételek – a mozgóképi szöveg
struktúrája; történetmesélés mozgóképben
• Problémamegoldás – nem várt szituációk kezelése tanári segítséggel

A munkalap II/2. feladata (csak a forgatás előtt
vagy annak befejezése után töltendő ki)
II/2. A for es vágási utasításokat.
• Ügyeljetek arra, hogy egy jelenetet akár két
beállításból is felvegyetek, így több lehetőségből választhattok az utómunka alkalmával!

3. MOZGÓKÉPI SZÖVEG ALKOTÁSA – A FORGATÁS FÁZISAI

Tanári tevékenység
Feladat
A diákok filmterveit folyamatosan kövessük a
megvalósítás során, mert a le nem forgatott anyagok pótlására aligha lesz lehetőség.
Amennyiben valamit elmulasztottak felvenni,
vagy láthatóan megelégszenek egy rosszul sikerült felvétellel, figyelmeztessük őket.
Segíthetünk tanácsainkkal a forgatáskor, de ne
vegyük el a tanulóktól az önálló alkotás örömét;
azt kell érezniük, hogy ez a film az övék.
Az ízlés, a korosztályi sajátosságok, a választott
műfaj határolják be a filmetűdök elkészítését.
• A rendező és az operatőr munkája
• Az idézetek csak orientálnak e tevékenységi
körökben, legjobb, ha előre megbeszéljük,
milyen nehézségekkel kerülhetnek szembe
a filmtervük megvalósítása során – immár a
helyszínen.
• Amennyiben több csoport dolgozik egymástól
függetlenül, lehetőleg tartsuk a kapcsolatot az
éppen nem a felügyeletünk alatt dolgozó csoportokkal is (telefon).
• Próbáljuk befejezni egy-egy film forgatását
egyetlen alkalommal. Ne sajnáljuk az időt, ezt
a tevékenységet nem lehet elkapkodni.

Tanulói tevékenység
• A munkalap III/1. feladata
III/1. A forgatás során ügyeljetek arra, hogy mindenki a saját tevékenységi körében dolgozzon!
• Lehetsz egyszerre operatőre is saját filmednek,
így akár egyedül is dolgozhatsz!
• Ilyenkor is segítse a munkádat egy scripter!
• Dolgozhattok más munkamegosztásban is: a
filmet egy csoporttársad fényképezi, és te rendezed.
Miben különbözik a szerzői filmed, ha te vagy az
operatőr is, vagy ha te „csupán” rendezed a filmet?
• A munkalap III/2. feladata
III/2. Ellenőrzés
• Vizsgáld meg a forgatás befejezése előtt, hogy
minden képet, jelenetet rögzítettél-e?
• Nézd át a forgatási napló, illetve a script jegyzeteit!

Valószínűleg valamennyi film leforgatása nem
fér bele egyetlen modulba, de ez függ a csoport
létszámától, a rendelkezésre álló kamerák számától, és a forgatásig elkészült szinopszisok,
forgatókönyvek számától is.
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MUNKALAP
12. MOZGÓKÉP ALKOTÁS III. (PROJEKT)
II/1. A forgatás után készítsd el a film stáblistáját; formájában illeszkedjen a film képi világához!
A filmedben kiket sorolnál fel a film végén?
Stáb, stáblista
Stáb, stáblista (a német „törzs” szóból) a film előkészítésénél, a forgatásnál és a film utómunkálatainál közreműködő munkatársak, illetve a forgatócsoport alkotják a stábot: a rendező, az operatőr, a gyártásvezető, az
asszisztens, a díszlet- és jelmeztervezők, a maszkmester, a berendező, a kellékesek, a technikus, a hangmérnök , a hangfelvevő, a felvételvezetők, a világosítók, a vágó , a fénymegadó, a trükkmester, illetve a műszaki
és adminisztratív személyzet.

A színészek és a producer nem tartoznak a stábhoz. A stáblista a közreműködők listája a film
végén vagy elején.
II/2. A forgatás során vagy az előző modulban már megismert munkanaplóban vagy egy részletes
scriptben jegyezzétek fel a snitteket, esetleges vágási utasításokat, mert így sokkal könnyebb
lesz az utómunka során a kész filmet összeállítani!

/www.media.ars-wonderland.hu – illusztráció
Ügyeljetek arra, hogy egy jelenetet akár két beállításból is felvegyetek, így több lehetőségből
választhattok az utómunka alkalmával! Egy elrontott jelenetet annyiszor vegyetek fel, amíg
úgy nem érzitek, hogy mindenben megfelel az elképzeléseiteknek.

/
/www.media.ars-wonderland.hu
– illusztráció
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III/1. A forgatás során ügyeljetek arra, hogy mindenki a saját tevékenységi körében dolgozzon!
• Lehetsz egyszerre operatőre is saját filmednek, így akár egyedül is dolgozhatsz!
Ilyenkor is segítse a munkádat egy scripter!
• Dolgozhattok más munkamegosztásban is: a filmet egy csoporttársad fényképezi, és te rendezed.
• Ha szükséges, amatőr színészeket – a társaidat – is használhatsz a munkádban.

A RENDEZŐ

www.bibl.u-szeged.hu – illusztráció

A filmrendező az alkotási folyamatban változó szerepet töltött be. A filmek készítésében a filmgyártás
megszerveződési periódusában a rendezőnek nem jutott szerep, majd az ősfilm filmtörténeti korszaka
után, az alkotás elkészítésekor, a szintetizáló szerep jutott neki. Ekkor a filmkészítés karmestere volt,
aki a még nem önálló filmbe a különböző művészetekből módszereket, témákat stb. vett át, és ezeket
úgy illesztette az alkotásba, hogy a filmvalóság hiteles legyen. A színházi (díszlettervezés, kosztümtervezés, ruhatervezés), a zenei (ritmus, építkezés), az irodalmi (mese, történetmondás, narráció), a
képzőművészeti, a vizuális (kompozíció, tárgykultúra) elemek, összeszervezésével hozta létre a filmalkotást. A szintetizáló szerep nemcsak a filmnyelvi elemek arányainak a helyes megtalálását jelentette,
hanem a stáb munkájának az összehangolását is. A filmrendezőnek a stábot, a film elkészítésében
résztvevő csoportokat működtetnie kellett. Művészeti érzékenységgel, ipari termék előállításához
szükséges szervezőkészséggel egyaránt rendelkeznie kellett. Modern értelmiségi foglalkozás volt az
övé, melyben a régi értelmiségi foglalkozások készségei, jellegzetességei, műveltsége is megjelentek,
vagy legalábbis jelen kellett, hogy legyenek.
(www.kodolanyi.hu)
Mit tudsz felhasználni a fenti idézetből a mostani munkádban?
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AZ OPERATŐR
Operatőrök képzése, akik a mozgóképi kifejezés valamennyi felvevő és képrögzítő technikai eljárásával
– film, televízió, videó – egyaránt képesek művészi alkotások létrehozására, rendelkeznek az ehhez
szükséges képi látásmóddal, vizuális fantáziával, kompozíciós érzékkel, valamint a képi ábrázolás stílusjegyeinek, hatáselemeinek ismeretével, a rendezői szándékhoz alkalmazkodva bármely műfajban
meg tudják teremteni a film vagy televíziós játék képi világát, továbbá elsajátították a fényhatások létrehozását, a képszögek és gépmozgások, az optikák, és expozíciók alkalmazását, a játéktér kialakítását,
a színdramaturgiát, a laboratóriumi ismereteket, folyamatosan követni tudják a film- és videotechnika
műszaki fejlődését.
(www.felvi.hu)

illusztráció
Melyik képességre van szükséged egy amatőr filmetűd forgatása közben? Milyen technikai
eszközökkel dolgoztál, és mi jellemzi ezeket?
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III/2. Ellenőrzés
a) Vizsgáld meg a forgatás befejezése előtt, hogy minden képet, jelenetet rögzítettél-e?
b)Nézd át a forgatási napló, illetve a script jegyzeteit!

MUNKANAPLÓ
A FORGATÁS
• Plánok, a beállítások hossza:

• Jelenetek a felvétel sorrendjében:

UTÓMUNKA TERVEZÉSE
• Vágás:

• Zene:

• Mit csináltam volna másként, milyen akadályokba ütköztem a forgatás során:

(Megoldásokat ez a modul – jellegénél fogva nem tartalmaz.)
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13. MŰÉRTÉS I.

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
 tevékenység vagy ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

A vázolt modul az ebben a tanévben már elsajátított 2. modul
ismeretanyagát is felhasználva arra készíti fel a tanulót – az
előző két esztendő hasonló típusú feladataira is 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 mozgóképkultúra – itt film – szövegértés-szövegalkotás feladatainak gyakorlása csoportmunkában, páros tevékenységben is történhet. A médiaismeret tevékenység fontos
gyakorlati részét képezi, hogy a tanulók valamilyen maguk
tervezte és maguk készítette mozgóképi szöveget is megalkothassanak. A szövegértési fejlesztés kapcsán itt elsősorban egy
néhány snittből vagy jelenetből álló filmetűdről lehet szó. Elsődleges, hogy a tanulók egy ilyen projekt elkészítése nyomán
egymás munkáit elemezve, összevetve tanulják meg a mozgóképi szövegalkotás örömeit, értelmezési buktatóit. Ismerjék
meg a kritika fogalmának jelentését, a kultúrált kritika és vita
formáit, egymás tolerálását – ízlésben, gondolkozásban egyaránt. Mindeközben a szövegértés és szövegalkotás kompetenciája mellett a műértés, értő olvasás, a vizuális- és médiaszövegek értő befogadóivá segítsük válni őket.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:
• Mozgóképalkotás III. (projekt)
Követő tananyag:
• Műértés II.

Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a 9. évfolyamon a magyar
irodalom tantárgyban
• Magyar nyelv és irodalom: szerkesztési alapelvek elmélyítése
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A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése, olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben
résztvevők 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)
A képességfejlesztési fókuszok az előző projektből következnek, hiszen az ott elkészített projektmunkák – filmetűdök
– megtekintése nyomán azok közös elemzése történik meg.
Ez a tevékenység más kooperációt igényel, mint a forgatás előkészítése és a forgatás az előző modulokban. Ott kevés embernek
kellett szoros, alkotó együttműködésben dolgoznia, itt pedig
az egész csoport értékeli majd egymás – és a saját – teljesítményét.
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, hiszen itt egy általuk eddig még nem művelt művészet, a film
formanyelvén szólalnak meg a diákok. Fenti tevékenységekre
a 7. és a 8. évfolyamon kezdődött meg a tanulók felkészítése.
A szövegértési kompetencián kívül a művészeti-esztétikai
nevelés alkalmas „terepe” ez a modul. Továbbá, amíg eddig
többnyire egy harmadik, egy kívülálló személy vagy csoport
tevékenységéről, szellemi termékéről mondtak véleményt a
tanulók, addig most saját munkáik képezik az elemzések, a kritika tárgyát.
Ez a szokatlan helyzet a tolerancia, a véleményalkotás szabadságához való viszonyukat alapvetően határozhatja meg majd
más hasonló helyzetekben is.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul főként a mozgóképi szövegeket elemzi azok szerkesztési, „szövegolvasási” szempontjai
alapján. Kép és jelentés, hang-kép és jelentés viszonyát vizsgáljuk. A munka végén a tanulók majd
projektjeik eredményéről kapnak részletes, a tanár által moderált vitában kialakított véleményt,
értékelést.
A média mint tevékenység és 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 azonnali megerősítése bennük. A tevékenység kötetlenebb és gyakran
projektekben megjelenő formája az értékelésnek és a tanítás módszertanának szabadabb, kötöttségektől mentesebb lehetőségeit engedi meg. A megbeszélés, a csoportos megbeszélés és a vita
nem csupán oktatási módszertani eszköz, hanem a differenciáláshoz, az értékeléshez is fontos
szempontokat ad.
MŰÉRTÉS I.
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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.
A közös megbeszéléstől a frontális munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz
és a csoporthoz igazított alkalmazása indokolt lehet. Az eredmény, a kisfilmek elkészülése után a
beszélgetés az érzelmi ráhangolódás eszköze.
Ennek a modulnak tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt
képességfejlesztési céllal.
A pozitív csoportidentitás kialakulásában nagy jelentősége lehet, hogy a modul az előzőekben több közösen készített film csoportépítést elősegítő tevékenységén alapszik.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Hartai–Muhi: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

ÉRTÉKELÉS
Amint azt már korábban említettük, a tevékenység kötetlenebb és gyakran projektekben megjelenő formája az értékelésnek és a tanítás módszertanának szabadabb, kötöttségektől mentesebb
lehetőségeit engedi meg. A megbeszélés, a csoportos megbeszélés és a vita nem csupán oktatási
módszertani eszköz, hanem a differenciáláshoz, az értékeléshez is fontos szempontokat ad.
A feladatok során a legfontosabb a kooperatív munka feltételeinek biztosítása. A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ennek a modulnak a feladataiban – 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 gyerek másik választ. Ne
mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja
azt, ha kellően meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó
megoldás. A súlyos tévedéseket, tárgyi pontatlanságokat természetesen javítsuk határozottan. A
második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és azokat
egybevetve is vizsgálja. Ismertethetjük a témában a szakirodalom egyes – a diákok számára már
érthető – álláspontjait is.
A modul során kikerülhetetlenül áll majd elő vitahelyzet tartalmi-formai, esztétikai és ízlésbeli kérdésekben egyaránt. Ügyeljünk arra, hogy ezek a kategóriák világosan váljanak el egymástól.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. A mozgóképkultúra alapfogalmai
Az elkészült projektek levetítése
előtt ismételjük át
közös beszélgetésben, melyek az
eddig megismert
legfontosabb
filmelméleti
fogalmak!
A beállítások,
kameramozgások, a snitt, a
vágás, a montázs
stb.
Vetítés
Az elkészült
projektmunkák
közös megtekintése – felkészülés
az értékelésre.

képi szövegek tartalmának formaistilisztikai elemeinek felismerése,
összevetése,
fogalmak pontos
jelentése

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)

egyéni, csoportos

közös
megbeszélés

az önálló és a
csoportmunka,
értelmi és érzelmi
motiváció, művészeti nevelés

idő szerint

egyéni és
csoportos

közös
megtekintés,
jegyzetelés

CD- vagy
DVD-lejátszó,
a filmek
formátumától
függően

idő szerint

egyéni

megbeszélés

munkalap,
CD- vagy
DVD-lejátszó,
a filmek
formátumától
függően

képi szövegek
idő szerint
tartalmának
formai elemeinek
felismerése, összevetése

egyéni

megbeszélés

munkalap

II. Mozgóképi szövegek elemzése, értelmezése
A filmelemzés
(értelmezés)
szempontjai
Határozzuk meg
a legfontosabb
objektív kritériumokat egy mozgóképi szöveg
értelmezéséhez!
Szavazás a megadott kategóriákban
a legjobb filmekre
és teljesítményekre

MŰÉRTÉS I.
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tartalmának
formai-stilisztikai
elemeinek felismerése
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

III. A mozgóképi szövegek kritikája
A kritika műfaji
meghatározása
Objektív szempontok a kritikában
Kritika és szubjektivitás
A műbírálat
szempontjaiban
objektív (műfaji,
esztétikai, szerkesztési) elemzési
szempontok
érvényesítése

fogalmak pontos értelmezése,
önálló véleményalkotás

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)

egyéni és
csoportos
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A MOZGÓKÉPKULTÚRA ALAPFOGALMAI

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
• Az elkészült projektek levetítése előtt ismételjük át közös beszélgetésben, melyek az eddig
megismert legfontosabb filmelméleti fogalmak!
A beállítások, kameramozgások, a snitt, a vágás,
a képek megvilágítása, hang és kép viszonya, a
montázs, stb.
Vetítés
Az elkészült projektmunkák közös megtekintése
• Legalább két alkalommal vetítsük le a rövidfilmeket!
• A tanulók jegyzeteket készíthetnek, sőt: sarkalljuk őket erre, mert későbbi véleményalkotásuknak ez lehet az alapja.
• Ha bárki kéri, álljunk meg egy képnél, akár
játsszuk le újra!
• Ne mi hívjuk fel a figyelmet a projektmunka
hibáira és erényeire, alkossanak önálló véleményt!

Csoportmunkában válaszolnak a feltett kérdésekre.
Határozzátok meg szóban – ismétlésképpen –
a következő fogalmak pontos jelentését!
• Beállítások, kameramozgások, a snitt, a vágás,
a képek megvilágítása, hang és kép viszonya, a
montázs
• Fontos lesz-e a filmek értékelésekor az amatőr
szereplők játékának bírálata?
Nézzük meg együtt az elkészült munkákat!
Szóljatok, ha a második megtekintéskor újra meg
szeretnétek nézni egy jelenetet, mert van rá lehetőség!
Készítsetek jegyzeteket!
• Mi lehetett a filmkészítő szándéka a filmmel,
mi lehetett a nekünk szánt üzenet?
• A formai és a tartalmi erényekre ugyanúgy fordítsatok figyelmet, mint az esteleges hibákra!
• Nektek melyik film tetszett a legjobban?
• Véleményedet részletesen fejtsd ki, és indokold
meg!
• Ha saját filmeteket nézitek, próbáljatok akkor is
kritikus – ezúttal önkritikus – szemmel nézni rá.
• A filmek után szavazni fogtok a legjobb
film(ek)ről.

2. MOZGÓKÉPI SZÖVEGEK ELEMZÉSE, ÉRTELMEZÉSE

Tanári tevékenység
Feladat
A filmelemzés (értelmezés) szempontjai
Határozzuk meg a legfontosabb objektív kritériumokat egy mozgóképi szöveg értelmezéséhez!
A feladatlapok kitöltésének időtartama a filmek
számától függ. Egy 20 fős csoportban maximum
4-5 film készüljön, mert így lehet differenciáltan
feladatokat osztani a forgatás során a tanulók számára.

MŰÉRTÉS I.

Tanulói tevékenység
• A munkalap II/1. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:
A cím melletti rovatba gyűjtsd ki a szempontnak
megfelelő erényeit, esetleges fogyatékosságait a
filmnek!
A „Szerintem” rovatba írd be, te hogyan csináltad
volna!
A munkaidő filmenként 5-10 perc.
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Az sem baj, ha csak 2-3 film készül el, és a diákok
nagyobb létszámú csoportokban dolgoztak. Az
alkotás örömén van a hangsúly.
Ha a tanulók igénylik, vetítsünk le újra egyes kisfilmeket. Ilyenkor ez nem időveszteség, hanem az
alapos elemzés érdekeit szolgálja.
Feladat
Szavazás a megadott kategóriákban a legjobb filmekre és teljesítményekre
Differenciálási lehetőség:
A feladat jellege nehezen enged számunkra első
pillantásra differenciálást.
A vélemények kifejtettsége és logikus indoklása
alapján tehetünk mégis különbségeket.
Ügyeljünk a nyelvi igényességre a diákok által
megfogalmazott vélemények kifejtésekor!

• A munkalap II/2. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:
Szavazás:
A legjobb film, a legszebb képi világú film, a legjobb vágás, a legeredetibb ötlet díjait szavazzátok
meg; a díjak odaítélését indokoljátok meg részletesebben!
A győztesek kapjanak oklevelet, melyet rögtön át
is ad a tanár a csoport előtt. (Oklevél helyett bármely „filmes tárgy” adható.)

3. A MOZGÓKÉPI SZÖVEGEK KRITIKÁJA

Tanári tevékenység
Feladat
A kritika műfaji meghatározása
• Objektív szempontok a kritikában
• Kritika és szubjektivitás
A műbírálat szempontjaiban objektív (műfaji,
esztétikai, szerkesztési) elemzési szempontok
érvényesítése; műfaj és műforma összefüggése,
a legfontosabb esztétikai minőségek, jellegzetes
filmkritikai szempontok, eltérések egy irodalmi
alkotás és egy mozgóképi szöveg értelmezésében,
és a kritika szempontjaiban.

Tanulói tevékenység
Írj néhány sorban kritikát az általad legjobbnak
ítélt filmről!
• Törekedj figyelembe venni az előző feladatokban már használt szempontokat!
• A munkalap III/1. feladatának megoldása.
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:
Egy filmkritikát olvasol.
• Fejtsd ki róla néhány mondatban a véleményed!
• Mennyiben felel meg a kritikával szemben
támasztott követelményeknek?

Differenciálási lehetőség:
• A diákok maguk indokolják, hogy az adott
kritikáról miért éppen ezeket a véleményeket
írták.
• A „kritika kritikája” – a választott szöveg szándékosan csak „álcázott” kritika. Ebben az életkorban az objektív kritikai szempontoknak
csak a bevezetéséig juthatunk el.
• Az itt szerzett ismereteket majd a művészeti
tárgyak, és elsősorban az irodalom tantárgy
tudja majd hasznosítani és továbbfejleszteni.
• Az indoklások logikája, az érvelés meggyőző
ereje alapján differenciálhatunk.
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MUNKALAP
13. MŰÉRTÉS – I.
II/1. A cím melletti rovatba gyűjtsd ki a szempontnak megfelelő erényeit, esetleges fogyatékosságait a filmnek! A „Szerintem” rovatba írd be, te hogyan csináltad volna!
(Annyi feladatlap készüljön, ahány filmet készített a csoport, tehát filmenként egy.)

MŰ CÍME

ERÉNYEI, ILLETVE HIBÁI

SZERINTEM

Szerzői
szándék

Film hossza

A film
ritmusa,
a vágás

Beállítások

Kameramozgás

Világítás

Zene

Effektek

MŰÉRTÉS I.
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II/2. Szavazás – szavazzátok meg az alábbi kategóriák győzteseit! A véleményeteket indokoljátok
meg!

SZAVAZÓLAP
KATEGÓRIA

A FILM CÍME

INDOKLÁS

Legjobb film

Legszebb képi világ

Legjobb vágás

Legeredetibb ötlet
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III/1.

STAR WARS III. – A SITH-EK BOSSZÚJA
Nos, mindig ez van. Hogy ilyet még eddig sohasem, hogy felülmúlhatatlan, hogy megismételhetetlen
és utolérhetetlen, aztán mindig jön az újabb, és újabb, majd még újabb... De azért ami a Star Wars III.
elején lezajló csatajelenetben átélhető, az nagyon nem semmi. Szegény pattogatott kukorica-darabkák
nem is nagyon tudják, mi merre van abban a nagy diétáskóla-tengerben, amit a vetítés kezdetére való
izgatott várakozás közepette teremtettünk gyomrunkban. Fogalmam sincs, milyen hosszú ez a jelenet, két kézzel kapaszkodtam a szék karfájába, így nem tudtam az órámra pillantani, de abban biztos
vagyok, hogy magát a szoftvert, amellyel ezt előállították, nyugodtan fel lehet ajánlani mind a NASAnak, mind a bajkonuri űrközpontnak kiképzési feladatokra. Aki ebben lenyom mondjuk napi két órát,
egy héten belül mehet a csillagokba. Abszolút tökéletes háromdimenziós térhatás, elképzelhetetlenül
részletgazdag már maga a háttér is, olyan távlatok, perspektívák, amelyet valóban csak Földön kívüli
szituációban élhetünk át. Ezernyi repülő bizgenytű, lézerágyúk tömkelegének vijjogása keresztül-kasul
a szuperszéles vásznon, olyan bukófordulók, hogy a pattogatott kukorica ekkor nem tudja, kint van-é
avagy bent. Szóval, ez nagyon ott van, ahogyan az ismert frontember mondaná.
Mindazonáltal nyilván a verseny folytatódik, az erre hivatott emberek agya pörög tovább, és elő fognak
állni még ennél is szédítőbb kiállítású filmmel. Csak utalok rá, hogy készül az Asimov-féle Alapítvány
filmváltozata is... Most azonban minden kétséget kizáróan a Star Wars III. a csúcs. Amit nemrégen el
sem tudtunk volna képzelni, a Gyűrűk urának elképesztő csatajelenetei szerény pofozkodások az e
filmben látható képi armageddonhoz képest. Az emberi agy szinte képtelen felfogni egy pillantással,
mi zajlik a filmvásznon. De nem csak a csatajelenet a szemkápráztató, akár órákig lehetne nézelődni a
békés(ebb) pillanatokban a háttérben feltűnő város- és tájképekben, pompázatos palotabelsőkben. A
nagyszerű fantasy festő, Boris Vallejo és követői által ihletett űrvárosok, tájképek, járművek tomboló
képzelőerőről tanúskodnak.
Mindenre volt gondjuk az alkotóknak, olyan részletgazdag a film látványvilága, hogy szinte látni a
szomszéd bolygón lakók szeme bogarában sajátmagunkat, amint a moziszékbe süppedve görcsösen
szorongatjuk papírpoharunk. Vagy több alkalommal láttam például lenn, a kb. 10 kilométeres mélységben hömpölygő űrhajó-autó áradatban a Millennium Falcont, ami, ugye, csak a következő részben fog
szerepelni. Persze, az, hogy észre tudtam venni, ahhoz az kell, hogy az előtérben ne történjen semmi
érdemleges. Mert bizony Lucas mestert vajmi kevéssé érdekli a szereplői jelleme, a történet kicsit
érdekfeszítőbb bonyolítgatása, de ezt már tudjuk régóta, nem ezért szeretjük. Elnézzük a néha brazil
szappanoperákat alulmúló banális párbeszédeket, amelyek a dramaturgiai csúcspontokon felvinnyogó
kacajt váltanak ki leginkább a szándékolt drámai hatás helyett. A minden korban kötelező és szükséges
mesét köszönhetjük neki, amelyet lehet okosok közt gőgös értelmiségi felsőbbrendűséggel jól lefitymálni, hogy aztán stikában az utolsó előadásokon tágra nyílt szemekkel többször is végigizguljuk és
lehet begyűjteni az első elismerő pillantásokat a szomszéd kiscsávótól, akinek el tudod magyarázni,
hogy volt az, amikor lefagyasztották a Han Solót, aki annak a Luke Skywalkernek lesz a spannja, aki
csak most születik meg.
Fogalmam sincs, milyen lesz majd egyszer végignézni egyben mind a hat részt. Ha jól belegondolok,
az első, tehát a tulajdonképpeni negyedik rész végén, a halálcsillag felrobbanása szánalmas gyufalobbanás lesz, mondjuk a most látható rész nyitó csatajelenetének egyetlenegy lézergépágyú-találatához képest, de számít ez? És az is igaz, hogy a harmadik részben úgy meg van magyarázva minden
Leiláról, Luke-ról meg a nagy Szuszogóról, mintha nem is gondolta volna Lucas mester, hogy lesznek
majd olyanok, akik szeretnének monstre szeánszokat tartani a Star Wars összesből. Persze, az is igaz,
hogy köztudottan Jancsit se, Juliskát se eszi meg egy másik mesében a gonosz farkas, mégis el kell
mesélni azt újra és újra és újra... Így van ez jól.
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MEGOLDÁSOK
II/1.
Számos megoldás elfogadható; a válaszok helyességét az indoklások érvelési logikája minősítheti.
II/2 .
Számos megoldás elfogadható ezúttal is; a válaszok helyességét az indoklások érvelési logikája
minősítheti. A szavazásnál ügyeljünk arra, hogy egy-egy csoport a saját filmjére ne szavazzon!
III/1.
Ez a szöveg nem kritika, hanem szubjektív vélemény.
Egyetlen szempontot érint, a film technikai megvalósítását.
Nem szól egyetlen formai, műfaji elemről sem, nem említ meg sehol egyetlen esztétikai kategóriát
sem.
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13. MŰÉRTÉS II.

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
 tevékenység vagy ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

A 14. modul az ebben a tanévben már elsajátított 2. és 13. modul ismeretanyagát is felhasználva arra készíti fel a tanulót – az
előző két esztendő hasonló típusú feladataira is építve –, hogy
egy műalkotás miként áll össze részekből egésszé, és a részek
milyen szerves viszonyban vannak egymással.
A vizuális, a szöveg alapú és verbális információhordozók
által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztésre törekszünk. Kreatív projektfeladat keretében a
mozgóképkultúra – itt film – szövegértés-szövegalkotás feladatainak gyakorlása csoportmunkában, páros tevékenységben is
történhet.
A 13. modulban elsősorban egymás munkáit értékelték, ezúttal más művek elemző – és ami a lényeg – értékelő vizsgálatára
kerül sor.
Célunk ezúttal is, hogy ismerjék meg és mélyítsék el a kritika
fogalmának jelentését, a kultúrált kritika és vita formáit, egymás tolerálását – ízlésben, gondolkozásban egyaránt. Mindeközben a szövegértés és szövegalkotás kompetenciája mellett a
műértés, értő olvasás, a vizuális- és médiaszövegek értő befogadóivá segítsük válni őket.
Irodalmi, képi és mozgóképi alkotások értelmezése, egyfajta
„modern” szövegkritika útján, értékelése a modul célja.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:

• Műértés I.

Követő tananyag:

• A média szerepe a modern társadalomban

Tágabb környezetben:
Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam
Történelem, művészeti tárgyak (rajz és műalkotások elemzése,
dráma) 9. évfolyam
Informatika 9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
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
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a 9. évfolyamon a magyar
irodalom tantárgyban
• Magyar nyelv és irodalom: szerkesztési alapelvek elmélyítése
• Magyar nyelv és irodalom: a nyelvi stílus rétegei
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képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai:
A különböző műfajú és formájú szövegek „kezelése”, elrendezése,
olvasása – később szerkesztése, megírása, a projektben résztvevők
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)

A 14. modul a kritikai szemlélet kialakításának érdekében folytatja a 13. modulban megkezdett munkát. A képességfejlesztési fókuszok az előző projektből következnek, hiszen az ott
elkezdett tevékenységnek, a különböző típusú szövegek értő,
elemző vizsgálatának az elmélyítésére vállalkozik ez a modul.
Minden elemzés lényege a mű belső logikájának felismerése,
így a logikai kapcsolatok felismertetése akár a matematikai és
alapvetően a gondolkodási képesség fejlesztését is lehetővé
teszi. Ennek megfelelően ebben a modulban a kulcsszavak és
motívumok megkeresésével lényegi fogalmak meghatározási
képességének fejlesztése is célunk, valamint az ezeket összekötő logikai kapcsolatok és azok hatásának felismerése és gyakoroltatása.
A kreatív munkavégzés kooperatív feltételeinek objektív és
személyi feltételeinek megteremtése, valamint megőrzése; a
közösségi tolerancia igényének elmélyítése ebben a modulban
is a képességfejlesztés fontos területei közé tartozik
A szövegértési kompetencián kívül művészeti-esztétikai nevelésre is vállalkozik a modul és a benne megfogalmazott feladatok. Most a saját munkák vizsgálata után irodalmi, képi és
mozgóképi szövegek képezik az elemzések, a kritika tárgyát.
A tolerancia, a véleményalkotás szabadságához való viszony
alapvető fejlesztési terület ezúttal is.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A 14. modul a mozgóképi szövegeken kívül az irodalmi és a képi ábrázolásokat vizsgálja azok
szerkesztési, „szövegolvasási” szempontjai alapján. (A média, mint tevékenység és tantárgy még
nem ágyazódott be mélyen a magyar közoktatás rendszerébe. Mindez – mint azt már korábban is
kifejtettük – önmagában nem jelenthet módszertani hátrányt – ellenkezőleg: mint friss tevékenység, nagyon fontos az azonnali motiváció, a rendszeres visszajelzés a tanulók tevékenységéről, a
sikerek azonnali megerősítése bennük.) A tevékenység kötetlenebb és gyakran projektekben megjelenő formája az értékelésnek és a tanítás módszertanának szabadabb, kötöttségektől mentesebb
lehetőségeit engedi meg. A megbeszélés, a csoportos megbeszélés és a vita nem csupán oktatási
módszertani eszköz, hanem a differenciáláshoz, az értékeléshez is fontos szempontokat ad.
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. A közös megbeszéléstől a frontá-
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lis munkáig bármely módszer – természetesen a feladathoz és a csoporthoz igazított alkalmazása
– indokolt lehet. Az eredmény, a kisfilmek elkészülése után a beszélgetés az érzelmi ráhangolódás
eszköze.
Ennek a modulnak tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt
képességfejlesztési céllal.
A pozitív csoportidentitás kialakulásában nagy jelentősége lehet, hogy a modul az előzőekben
több közösen készített film csoportépítést elősegítő tevékenységén alapszik. Az ott kialakult kötődéseket figyelembe vehetjük ezúttal is az eredményesebb – és jó hangulatú – munka érdekében.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek, anyagok:
Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó
Filmórák, médiaórák – módszertani videokazetta-sorozat
Hartai–Muhi: Mozgókép és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

ÉRTÉKELÉS
A kritikai vélemények megfogalmazásakor – érthetően – nagyon sok a tanulóknál a szubjektív
elem. Tegyük világossá, hogy nagyjából hol húzódik a magánvélemény és a kritikai elemzésértékelés határa. Válasszuk külön, amennyire csak lehet, a szubjektív és az objektív elemeket. A
megbeszélés, a csoportos megbeszélés és a vita nem csupán oktatási módszertani eszköz, hanem
a differenciáláshoz, az értékeléshez is fontos szempontokat ad. A feladatok során a legfontosabb
a kooperatív munka feltételeinek biztosítása. A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív
részvételt értékeljük.
Ennek a modulnak a feladataiban – 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 gyerek másik választ. Ne
mondjuk egyértelműen egyikre sem, hogy rossz megoldás, várjuk meg, hogy a diák indokolja
azt, ha kellően meggyőzőek az érvei (pl. a többieket meggyőzte), akkor szinte minden lehet jó
megoldás. A súlyos tévedéseket, tárgyi pontatlanságokat természetesen javítsuk határozottan. A
második fázisban a tanár egyedül értékel: az egyedi feladatmegoldásokat külön-külön és azokat
egybevetve is vizsgálja. Ismertethetjük a témában a szakirodalom egyes – a diákok számára már
érthető – álláspontjait is. A modul során kikerülhetetlenül áll majd elő vitahelyzet tartalmi-formai,
esztétikai és ízlésbeli kérdésekben egyaránt. Ügyeljünk arra, hogy ezek a kategóriák világosan
váljanak el egymástól.
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. Az irodalmi szöveg értelmezése – rész és egész viszonya
Irodalom:
Szathmári Sándor: Kazohinia
című regényének
bevezetését olvassuk el közösen.
• Az expozíció
szerepe
• A cím és a szöveg kapcsolata
• A nyelvi stílus
információhordozó szerepe

irodalmi szöveg
tartalmának,
formai-stilisztikai elemeinek
felismerése, összevetése, fogalmak
pontos jelentése

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)

egyéni,
csoportos

közös megbeszélés

munkalap

egyéni

megbeszélés

munkalap

egyéni,
csoportos

megbeszélés

munkalap

II. Képi szövegek elemzése, értelmezése, összevetése
Képek jelentése
A korízlés fogalmának meghatározása, a mai
korízlés – közös
megbeszélés
– vita
A „szép” és a „tetszik” fogalmai
Egyedi műalkotásból kommersz
tömegtermék
A művészet, a
képi ábrázolás
„piacosítása”
• Hol húzódnak
a közízlés határai
a műalkotások
piaci célú felhasználásában?

MŰÉRTÉS II.

képi szövegek
tartalmának,
formai-stilisztikai
elemeinek felismerése

idő szerint

képi szövegek
idő szerint
tartalmának,
formai elemeinek
felismerése, összevetése, esztétikai
nevelés, a tolerancia határai
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

III. A mozgóképi szöveg értelmezése, kritikája – szabad asszociáció
A kompozíciós
elemek és a mozgóképi szöveg
jelentésének
kapcsolata
• Asszociációs
lehetőség: a
vallás az emberi
társadalmakban
– azonosságok
és különbségek
a látott jelenet
alapján
• Film – szöveg nélkül; a
hangalámondás,
illetve párbeszéd
hiányának funkciója a mozgóképi
szövegben

fogalmak pontos értelmezése,
önálló véleményalkotás, mozgóképi szöveg értelmezése, szabad
asszociáció

a munkaforma
egyéni
megválasztásában és csoportos
(l. a mellékletben)
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kritika és
megbeszélés

munkalap,
Ron Fricke:
Világok
arca: Baraka
c. filmjének első
11 perce
videón vagy
dvd-n
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. AZ IRODALMI SZÖVEG ÉRTELMEZÉSE – RÉSZ ÉS EGÉSZ VISZONYA

Tanári tevékenység
Az órai feladat meghatározása:
• Irodalmi példán, majd fotókon végül egy filmrészleten keresztül gyakoroljuk a művek értelmezését, a róluk való véleményalkotást!
Irodalom: olvassuk el közösen Szathmári Sándor:
Kazohinia című regényének bevezetését.
• Az expozíció szerepe
• A cím és a szöveg kapcsolata
• A fantázia szerepe irodalmi művek értelmezésekor
• Mit árul el a szöveg stílusa a szereplőről, a környezetről?
• A nyelvi stílus információhordozó szerepe
Alakítsuk az idézett szöveget a mai köznyelvi
normához!
• Miben különbözik a két szöveg egymástól?
• Könnyen értelmezhető-e az író stílusa?
• Mi okozhat nehézséget az értelmezésben a
tanulóknak?

Tanulói tevékenység
• A munkalap I/1. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:
Szathmári Sándor: Kazohinia című regényének
bevezetését olvassuk:
A regény expozíciója után mit gondolsz, miről
szól majd a történet? Szeretnéd-e elolvasni?
Válaszodat írásban indokold is meg!
Melyek a számodra vonzó vagy éppen érdektelen
elemek a most olvasott bevezetésben?
Honnan ismerős Gulliver neve? Mi kapcsolhatja
ehhez a műhöz?
Hogyan képzeled el a főhős-mesélőt?
Mit jelent az alábbi részlet a mai köznyelv stílusában?
„Ha most, úti jegyzeteimet összeállítva,
azokat mégis közrebocsátom, ez csak a tárgyilagos igazmondás iránti olthatatlan ragaszkodásomat bizonyítja, amely – szembenézve az olvasó
jogos kétkedésével is – mégis a való tények megírására buzdított.”
Mondd el saját szavaiddal, a tartalom lényege ne
változzon!

MŰÉRTÉS II.
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2. KÉPI SZÖVEGEK ELEMZÉSE, ÉRTELMEZÉSE, ÖSSZEVETÉSE

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Képek jelentése
A korízlés fogalmának meghatározása, a mai
korízlés – közös megbeszélés, vita

• A munkalap II/1. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:

• A szépség fogalma, és annak változásai koronként
(Időtlen vagy korhoz kötött-e a művészeti
szép?)
• Szépségideálok a művészettörténetben

Leonardo da Vinci Mona Lisa c. képét látod. Men�nyire áll közel a mai szépségideálhoz a képen
látható hölgy?
Mit gondolsz, miért az egyik leghíresebb – és legdrágább – kép ez a festmény?
Kitennéd a szobád falára (poszter alakban)? Válaszodat indokold is!
Vitassuk meg közösen a szépség és ízlés fogalmait! Mi a különbség a „szép” és a „tetszik”
fogalmak jelentése között?
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Feladat
Egyedi műalkotásból kommersz tömegtermék
A művészet, a képi ábrázolás „piacosítása”
Differenciálási lehetőség:
A feladat jellege nehezen enged számunkra differenciálást.
A vélemények kifejtettsége és logikus indoklása
alapján tehetünk különbségeket. Ügyeljünk a
nyelvi igényességre a diákok által megfogalmazott vélemények kifejtésekor! A kommersz
fogalmának egyéni meghatározása a legfontosabb cél.

• A munkalap II/2. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:
Leonardo da Vinci Mona Lisa c. képének eltorzított változatát, valamint reprodukcióit látod.
Mi a véleményed az alább látható képekről?
Miben változott a képek jelentése az eredetihez képest? Ízlésesnek vagy elfogadhatatlannak tartod ezt a beavatkozást?

3. A MOZGÓKÉPI SZÖVEG ÉRTELMEZÉSE, KRITIKÁJA – SZABAD ASSZOCIÁCIÓ

Tanári tevékenység
Feladat
Tekintsük meg együtt a Világok arca: Baraka c.
film első 11 percét!
• Ha szükséges, a feladatlap kitöltése alatt vagy
után vetítsük le másodszor is a részletet!
• A kompozíciós elemek és a mozgóképi szöveg
jelentésének kapcsolata
• A képi hatások egymás jelentését erősítik
• Asszociációs lehetőség: a vallás az emberi társadalmakban – azonosságok és különbségek a
látott jelenet alapján
• Film – szöveg nélkül; hol találkoztak eddigi
tanulmányaik során vagy iskolán kívül hasonló
ábrázolással?
Differenciálási lehetőség:
• Az itt szerzett ismereteket a művészeti tárgyak,
az irodalom és a képzőművészeti tantárgy
tudja majd hasznosítani és továbbfejleszteni.
• Az indoklások logikája, az érvelés meggyőző
ereje alapján differenciálhatunk.
• A vitát, az abban való részvételt, a vitában megszólalók empatikus és toleráns magatartását
értékeljük.
• A feladat értékelése során ügyeljünk arra, hogy
mivel nincs helyes megoldás, ezért inkább a
kultúrált vita kereteit teremtsük meg a diákok
által megfogalmazott vélemények előadásakor.

MŰÉRTÉS II.

Tanulói tevékenység
• A munkalap III/1. feladatának megoldása
• A diákok válaszolnak a kérdésekre:
Tekintsük meg együtt Ron Fricke: Világok arca:
Baraka című filmjének első 11 percét!
Ha nem láttad, mit gondolsz, miről szól a film?
Milyen jellemző képi elemei vannak a részletnek?
(beállítások, kameramozgás, helyszín, cselekmény, vágás, zene)
Kiknek szólnak az ilyen filmek, szerinted szükség van-e rájuk?
Mi tetszik és mi nem a vetített részletben?
• Milyen emberi tevékenységeket láttál a filmen?
• Hogyan ábrázolta a filmrészlet a vallást, a szertartásokat, a szertartást végző embereket?
• Hiányoltad-e a szöveget, a beszédet a filmrészletből?
• Mi lehet a funkciója véleményed szerint annak,
hogy a film szöveg nélkül készült?
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MUNKALAP
14. MŰÉRTÉS – II.
I.1. A regény expozíciója után mit gondolsz, miről szól majd a történet? Szeretnéd-e elolvasni?
Válaszodat írásban indokold is meg! Melyek a számodra vonzó vagy éppen érdektelen elemek
a bevezetésben? Honnan ismerős Gulliver neve? Mi kapcsolhatja ehhez a műhöz?

Szathmári Sándor: Kazohinia
Első rész

GULLIVER A HINEK KÖZT
Első fejezet
Szerző hazáját veszélyek fenyegetik, és elhatározza, hogy felajánlja szolgálatait – Beosztják
az Invincible cirkálóra, és Sanghajba indul a kultúra biztosítására – Találkozása az olasz hajókkal –
A hajót robbanás süllyeszti el, de szerző szerencsésen megmenekül
Az olvasó, aki régebbi, szerény igényű munkáimat talán érdemükön felüli figyelemre méltatta, bizonyára csodálkozással értesül róla, hogy annyi kaland és súlyos megpróbáltatás után újból tengerre
szálltam.
Biztosíthatom az olvasót, hogy most, Kazohiniából hazatértem után, visszagondolva a hinek, de
különösen a behinek közt átélt szenvedéseimre, magam is teljesen hasonló véleményen vagyok.
Ezért, ha nem is mentségemül, de magyarázatul legyen szabad megemlítenem, hogy ez alkalommal átkozott kalandos véremen kívül Nagy-Britannia és a keresztény civilizáció védelme volt az,
ami újabb utazásra késztetett. És kérdem a művelt olvasót, van-e tisztesebb hivatás angol állampolgár
számára, mint Őfelsége zászlaja alatt fegyverrel szolgálni az emberiség és a kereszténység magasztos
eszméit azok megátalkodott ellenségeivel szemben.
Némi méltánylásra tarthat igényt talán az a körülmény is, hogy kazohiniai utazásom egészen ismeretlen területekre vezetett, és oly rendkívüli élményeket nyújtott, melyekben előttem még más embertársamnak nem volt része. De legkivált a behinkór megismerése ébresztette fel bennem a reményt,
hogy utazásom nem volt egészen haszon nélkül való, és hogy élményeim leírásával hazámnak és az
orvostudománynak, szerény képességeimhez mérten, némi szolgálatokat tehetek.
El vagyok készülve rá, hogy az olvasó az elkövetkezendőkben néhol fejcsóválva fogadja adataimat, ezért előrebocsátom, hogy munkámban mindenkor igyekeztem a szigorú tárgyilagos leírás
mellett maradni.
Amennyiben könyvem egyes részei mégis kétkedésre adnának alkalmat, ezen cseppet sem fogok
csodálkozni. Kazohinia hazámtól és az európai civilizációtól oly távol esik, hogy az ottani szokások,
de főleg a behinkór nálunk merőben ismeretlenek, és ha saját szememmel nem győződtem volna meg
róluk, talán magam sem tudnám elhinni, hogy vannak, és hogy ilyenek.
Ha most, útijegyzeteimet összeállítva, azokat mégis közrebocsátom, ez csak a tárgyilagos igazmondás iránti olthatatlan ragaszkodásomat bizonyítja, amely – szembenézve az olvasó jogos kétkedésével is – mégis a való tények megírására buzdított.
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MŰÉRTÉS II.
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II/1. Leonardo da Vinci Mona Lisa c. képét látod. Mennyire áll közel a mai szépségideálhoz
a képen látható hölgy? Mit gondolsz, miért az egyik leghíresebb – és legdrágább – kép ez a
festmény? Kitennéd a szobád falára (poszter alakban)? Válaszodat indokold is!
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II/2. Mi a véleményed az alább látható képekről? Miben változott a képek jelentése az eredetihez
képest? Ízlésesnek vagy elfogadhatatlannak tartod ezt a beavatkozást?

MŰÉRTÉS II.
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III/1. Tekintsük meg együtt a Világok arca: Baraka c. film első 11 percét!

rendező: Ron Fricke
forgatókönyvíró: Ron Fricke, Mark Magidson, Bob Green
zeneszerző: Lisa Gerrard, Michael Stearns, Brendan Perry
operatőr: Ron Fricke
vágó: Ron Fricke, Mark Magidson, David Aubrey

Ha nem láttad, mit gondolsz, miről szól a film? Milyen jellemző képi elemei vannak a részletnek?
(beállítások, kameramozgás, helyszín, cselekmény, vágás, zene)
Kiknek szólnak az ilyen filmek, szerinted szükség van-e rájuk?
Mi tetszik és mi nem a vetített részletben?
Vélemény:

Jellemző képi elemek:

Célközönség:

Tetszett/nem tetszett:
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MEGOLDÁSOK
I/1.
A válasz első része egyéni, hiszen a tanuló véleményén alapszik. Gulliver Jonathan Swift Gulliver utazásai című regényéből származik. A regény „továbbírása” a Kazohinia. Az angol író művét
Karinthy is feldolgozta.
II/1.
A mai szépségideáltól viszonylag távol esik a képen látható asszony. Természetesen itt más megoldást is elfogadhatunk.
Értékét a keletkezési kora adja; az itáliai reneszánsz több mint félezer éves alkotása – és ráadásul
az egyik legnevesebb festő munkája a kép. Ezzel együtt a festményt valami misztikus köd lengi
körül – a mosoly titkának kutatása –, ettől is nevezetes alkotás.
II/2.
Az első kép egyfajta képi humor, bár az ezt elítélő vélemény is értékes lehet. A második képen az
látható, miként válik áruvá, tömegcikké a művészet. A másolatok, reprodukciók korában – azaz
manapság – ez részben baj, rontja a művészet értékét, hitelét, részben viszont így juthat el sokakhoz, ha csak ilyen formában is. Mindkét vélemény helytálló lehet.
III/1.
Jellemző képi elemek: hosszú snittek, sok nagytotál, lassú kameramozgás, sok rögzített beállítás,
szabályos kompozíciók, méltóságteljesen hömpölygő zene…
Célközönség: nem kommersz filmről van szó, igényes, elmélyülni kész közönség számára készült
– kamaszkorból kinövők, felnőttek, filmek iránt érdeklődők számára.

MŰÉRTÉS II.
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15. A MÉDIA SZEREPE A MODERN
TÁRSADALOMBAN

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
képességfejlesztő
 tevékenység vagy ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

A három év munkájának végső értékelése, lezárása ez a modul.
Lehet vetélkedő, fórum formában előkészíteni, a megválaszolatlan kérdések moduljává válhat, közös értékelés, a csoport
alapíthat és megszavazhat díjakat, melyeket ekkor adna át a
tanár – saját csoportja nevében – saját diákjainak. Tekintsük át
röviden a modul során azokat a témaköröket, melyek a három
év során említésre kerültek, és egyáltalán: kérdést generálhatnak a tanulókban.
90 perc
14–15 év (9. évfolyam)
Megelőző tananyag:
• Műértés II. – projekt feladat
Követő tananyag:
• nincs

Tágabb környezetben:
• Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam
Történelem 9. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7–9. évfolyam
• Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra
Ember és társadalom
Művészetek
Életvitel, életmód és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben:
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tantárgyban
• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek műveltségi
területen
• Életviteli kompetencia: a hírtől a tömegkommunikáción át egészen
a virtuális valóságig
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A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési
feladatai ebben a modulban:
A médiához kapcsolódó jellegzetes piktogramok jelentésétől,
megismerésétől és felismerésétől, egészen a média mint eszköz
tudatos használatáig
A médiumok, azok jellegzetes szövegalkotó technikái – és természetesen ezen jelek dekódolása
A média struktúrája, valóság és médiavalóság viszonya
A média a tömegtársadalmakban termék és fogyasztó egyaránt.
A média és a valóság manipulációja
A képességfejlesztési fókuszok között természetesen nem törekedhetünk a teljességre, miként a média tantárgya is hagy
három év oktatása után üres foltokat, irányítsuk figyelmünket
inkább a média sajátos szövegtípusainak szövegértő és szövegalkotó kompetenciáira.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Egy ilyen végső összefoglalás, tehát egy záró modul óhatatlanul felvet bizonyos értékelést, számvetést igénylő közös gondolkodást – történjen ez a lehető leginteraktívabb formában. Annál személyesebb, és annál emlékezetesebb marad tanárnak és diáknak egyaránt.
Médiával és filmekkel kapcsolatban a diákok gyakran találkoznak nem egybefüggő, jelzésekkel ellátott és adatokat halmozottan tartalmazó kiadványokkal. Tisztázzuk, nem maradtak-e
ezekkel kapcsolatos fehér foltok; ajánló újságok, filmes portálok, szaklapok stb. Hiszen a most
végző 9-edikesek már értő használói ezeknek a forrásoknak.
Mivel ezt a modult délutáni foglalkozáson, nem tanórán dolgozzák fel, ezért a feladatokat
inkább csoportos, mint egyéni munkában végeztessük el, ezen belül legszerencsésebb a kooperatív (minden diákot foglalkoztató) csoportos feladatok alkalmazása.
Itt elsősorban a szöveggel, képpel, filmmel való manipulálás a cél, emellett azonban a modul
arra is alkalmat ad, hogy a műsorok jellemzőinek tisztázásával és a diákok műsorválasztási szokásainak, motívumainak felismertetésével, illetve az ajánló szövegek kissé manipulatív voltának
felismertetésével tudatosabb műsorválasztást alakítsunk ki a tanulóknál.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott folyóirat: Médiamix
Ajánlott irodalom:
Hartai–Muhi: Mozgóképkultúra és médiaismeretek. Korona Kiadó, Budapest, 2002
Király Jenő: Mágikus mozi. Korona Kiadó, Budapest

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljai során elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ügyeljünk arra, hogy a feladatok döntő többségében nincs hibás vagy rossz megoldás, ha
véleményünk szerint egy diák ilyet választott, akkor a csoporttal közösen célszerű megbeszélni,
miért tartjuk azt esetleg helytelennek.
A csoportmunkák során legtöbbször a többi tanuló értékeli a másikat (pl. mikor mindenki
megold egy adott feladatot, és valaki felolvassa a megoldását, a csoport többi tagja egyértelműen
jelzi, hogy szerinte az helyes vagy nem az).
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MODULVÁZLAT
LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

TANULÁSSZERVEZÉS
CÉLCSOPORT
A DIFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

I. A média hatása, szerepe az ezredfordulón – bevezetés
Ismételjük át a
jellegzetes televíziós műsortípusokat, a műsorsávokat

áttekintés, egy
műsornap szerkezetének átlátása

Vita
vitakészség, tole– Kezdeményez- rancia, interaktív
együttműködés
zen a tanár vitát
arról, hogy a két
csatorna – egyikük közszolgálati, a másik
kereskedelmi
legyen – közül
melyiket tartják
a tanulók érdekesebbnek, szórakoztatóbbnak,
hasznosabbnak.

a munkaforma
megválasztásában

egyéni

közös megbeszélés

idő szerint

csoport

közös megbeszélés, vita

munkalap

II. Egy hír természetrajza
Melyik hír kit
érdekel – a célcsoport fogalma,
a bulvár és a
publicisztika

a szöveg információinak hasznosítása, tartalom
és forma (stílus)
viszonya

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben),
idő szerint

önálló és
csoportos

egyéni
tevékenység,
megbeszélés

munkalap

Válaszd ki kedvenc híredet!
A feladat internetes hozzáférést
feltételez; biztosítsunk a diákok
számára legalább
10 percet, hogy
az ismertebb
hírportálokon
böngésszenek.
Amennyiben
kevésnek bizonyul ez az idő,
számunkra
kevésbé fontos
feladatot el is
hagyhatunk.

a szöveg információinak hasznosítása, ízlés és
tolerancia

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)

önálló és
csoportos

egyéni
tevékenység,
megbeszélés

hozzáférés a
világhálóhoz
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LÉPÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK
KIEMELT KÉSZSÉGEK,
(A MELLÉKLETEKBEN
KÉPESSÉGEK
RÉSZLETESEN
KIFEJTVE)

CÉLCSOPORT
A IFFERENCIÁLÁS
LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
MUNKAFORMÁK

MÓDSZEREK

ESZKÖZ
(MELLÉKLETBEN)

III. A televalóság és viszonya a mindennapjainkhoz
Reklámképek
értelmezésével
beszéljük meg, mi
köze a hétköznapoknak az ábrázolt valósághoz!
Szövegalkotás
– szlogenek írása
a munkalapon
szereplő képekhez
A televalóság a
médiában – valóságshow vagy
illúzió

áttekintés, szöveg
kiemeléseinek
felismerése

idő szerint

egyéni

beszámoló és munkalap
megbeszélés

manipulációs eszközök felismerése
és használata

a munkaforma
megválasztásában (l. a mellékletben)

egyéni vagy
csoportos

beszámoló és munkalap
megbeszélés

A globalizált
információ
– hírtelevíziók és
információdömping

a cím és a tartalom kapcsolatának felismerése, a
tömegkommunikáció és a globalizáció viszonya,
kultúrák találkozása, tolerancia

idő szerint

egyéni és
csoportos

közös megbeszélés
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MELLÉKLET
A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A MÉDIA HATÁSA, SZEREPE AZ EZREDFORDULÓN – BEVEZETÉS

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
Ismételjük át a jellegzetes televíziós műsortípusokat, a műsorsávokat
Feladat
• Elemezze a tanuló egy adott nap két különböző
csatornájának műsorrendjét!
Ki, mikor, mit és miért néz?
Indokolja a válaszát!
• Vita – Kezdeményezzen a tanár vitát arról,
hogy a két csatorna – egyikük közszolgálati,
a másik kereskedelmi legyen – közül melyiket
tartják a tanulók érdekesebbnek, szórakoztatóbbnak, hasznosabbnak.
• A vita előtt ezeket a fogalmakat pontosítsuk
közösen!
• A tanulók ne feltétlenül a saját véleményüket
képviseljék, sorsolhatjuk is őket egyik vagy
másik csapatba, vagy az esküdtek közé, így a
szerepjáték élvezetesebb.

• A munkalap I/1. feladatának egyéni megoldása, majd közös megbeszélése, értékelése

• Vita bírósági tárgyalás formában, lehet bíróval,
választhatunk „pártatlan” esküdteket is, de
törekedjünk a játékos forma megtartására.
Nem kell feltétlenül eredményre jutnunk, bár a
diákok igazságérzetét (is) zavarják a lezáratlan
dolgok.

2. EGY HÍR TERMÉSZETRAJZA

Tanári tevékenység
Feladat
• A tanár elolvastatja a diákokkal a híreket, és
kommentárt kér tőlük írásban.
Melyik hír kit érdekel – a célcsoport fogalma
Milyen nyelvi-stiláris eltéréseket fedeztek fel a
két szövegben, mi lehet az eltérések oka?
• Válaszd ki kedvenc híredet!
A feladat internetes hozzáférést feltételez; biztosítsunk a diákok számára legalább 10 percet, hogy
az ismertebb hírportálokon böngésszenek!
Döntésüket ne a szenzációérték, hanem a számukra valóban érdekességet hordozó hír
jelentse!
Vessük össze, a különböző híreket, érdeklődési
területeket!

A MÉDIA SZEREPE A MODERN TÁRSADALOMBAN

Tanulói tevékenység
• A tanulók elolvassák a két cikket, a II/1. sorszámút a munkalapon.
• Kommentárt fűznek azokhoz, majd a felolvasáskor megindokolják véleményüket.
• Legalább 10 percet töltsetek a világháló ismertebb híroldalain, és válasszatok ki egy számotokra fontos és érdekes hírt!
• Tippeljétek meg, a csoportban ki milyen témából választ majd magának!
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Differenciálási lehetőség:
• Az indoklás meggyőző ereje alapján differenciálhatunk.
• Ne a választott hírek „minősége” döntsön.
• Beszéljük meg, melyik tetszett még a többségnek a saját hírén kívül!
• Melyek bizonyultak „slágertémáknak” a hírek
kiválasztásakor – és miért?
3. A TELEVALÓSÁG ÉS VISZONYA A MINDENNAPJAINKHOZ

Tanári tevékenység
Feladat
• Reklámképek értelmezésével beszéljük meg,
mi köze a hétköznapoknak az ábrázolt valósághoz!
Szövegalkotás – szlogenek írása a munkalapon
szereplő képekhez
Közösen értékeljük, kié a legszellemesebb írásmű,
illetve hol manipulál a szöveg minket mint
fogyasztókat!
Feladat
• A televalóság a médiában – valóságshow vagy
illúzió
• Kiknek készül, és miért nézik az emberek ezeket a műsorokat?
A munkalapon szándékosan csak ikonikus formában idézzük fel az ismertebb valóságshow-kat.
Azt feltételezzük, hogy a diákok ismerik ezeket,
és a „provokált” vitánk célja az is lehet, hogy
talán szóban elítélik, noha sokan lelkes nézői e
műsoroknak.
Feladat
• A globalizált információ
Mit sugallnak a nemzetközi hírtelevíziók szinte
percre pontos tájékoztatási monopóliumai?
A tanulók hírfogyasztási szokásai
Nézzük meg együtt a CNN portáljának egyik
nyitólapját!
Differenciálási lehetőség:
• A diákok önállóan fogalmazzák meg véleményüket.
• Igyekezzünk a vitát úgy moderálni, hogy az ne
hasson „beavatkozásnak” a vita menetébe.

Tanulói tevékenység
• A tanulók megoldják a III/1. sorszámú feladatot
a munkalapon.
• Közös megbeszélés, értékelés, vita.
• A tanulók szavazhatnak is arról, hogy mely
képhez sikerült a legszellemesebb szlogent
alkotni.
• A tanulók megoldják a III/2. sorszámú feladatot a munkalapon.
• Te mire vagy kikre lennél igazán kíváncsi egy
valóságshow-ban?
• Elítéled ezt a műfajt, vagy tudsz mellette érveket felsorakoztatni?
• Vitassátok meg, mi szól mellettük, és mi ellenük?

• „Szörfölés” a világhálón
A hírdömping – a fogalom nem ismeretlen számotokra – valóban olyan fontos része-e életünknek?
Nem csupán fogyasztói vagyunk?
Mit jelent a hírverseny fogalma?
Te mennyi hírt fogyasztasz, és milyen médiumokból jutsz hozzá?
Töltsd ki a III/3. sorszámú feladatot a munkalapon!
Miről árulkodik a CNN honlapja?
Látsz-e globalizációs jegyeket a honlap első oldalán?
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MUNKALAP
15. A MÉDIA SZEREPE A MODERN TÁRSADALOMBAN
I. 1. Elemezd egy adott nap két különböző televíziós csatornájának műsorrendjét! Ki, mikor, mit
és miért néz? Te melyiket választanád? Indokold a válaszodat!

05:35

Hajnali gondolatok 3’

06:00

Tv2 matiné
- Providence

05:38

Agrárhíradó 8’

05:50

Nap-kelte

- A múmia
- Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki

Közéleti információs magazin
Benne: Híradó, Körzeti híradó, Hírek, Kékfény hírek
– Moldova György: Az utolsó töltény legújabb része
– Klapka György újra Mary Zsuzsi oldalán

- Lassie

10:00
10:55

élményei a Nyírő Gyula Kórházban

11:25

– A MiG 29-es lezuhant, Szabó Zoltán pilóta mégis a

12:00

09:25

Marco és Gina (olasz rajzfilm sorozat, 2002 - 7.)
A nagy csónakverseny

12:35

Boldog születésnapot! (német tévéfilmsorozat,
1997 - 6.) Hókusz-pókusz

13:30

3. sorozat

TotalCar
Autós magazin

mennyekben

09:00

Laktérítő
Otthonteremtő magazinműsor

– Pénzszállító biztonságáról Vágó Imréné az In-Kal Security biztonsági igazgatója

Babaház
Baba-Mama magazin

– Érettség és az értetlenség...
– Szex, mámor, minden kapható... A Blikk újságírójának

Vad világ (angol természetfilm sorozat) (12)

Kobra (amerikai akciófilm-sorozat, 1993 - 15.)
60’ (12)

14:25

Kulcsember (amerikai akciófilm-sorozat, 1995 - 19.)
és szórakozás

(12) Üzlet

Jake 2.0 - A tökéletes ügynök
(amerikai sci-fi sorozat, 2003 - 15.) 60’ (12)

10:15

A sebesült vallomása

A 12-es körzet (amerikai filmsorozat, 2000 - 6.)
45’ (12)

11:05

Heti Mozaik 50’

15:25

Sliders (amerikai filmsorozat, 1995 - 80.) 45’ (12)
Szelíd motorosok

16:25

Csillagkapu (amerikai filmsorozat, 1997 - 133.) (12)
Zuhanás

Pillanatképek, történetek és portrék a vidék
Magyarországáról

12:00

Déli harangszó

12:01

Hírek, időjárás-jelentés

12:10

A tigrisszelídítő (magyar portréfilm, 2002) 92’ (12)
Dr. Csernus Imre pszichiáter portréja

13:45

Stílus 25’

14:15

Delta

17:25

14:45

Századunk (magyar dokumentumfilm sorozat, 1989)
ötven éve történt

18:30

Pillanatkép a TV2 műsorából

A Nagy Könyv - Regények csatája
3-4. rész
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Tények
Hírműsor

Bokor Péter és Hanák Gábor filmje

15:10

Rex felügyelő (osztrák-német krimisorozat, 1994
- 9.) 45’ (12) Ámokfutás

19:00

Magellán (12)
Tudományos utazás a Föld körül

215

16:05

József Attila 100

19:30

16:15
18:35

A svindler (amerikai dráma, 1961) 129’ (12)

Activity show (12)
Magyarország legnépszerűbb társasjátéka

Tél - Elmondja: Zsolnay Hédi

20:10

Megasztár Gála
Élő közvetítés a Millenáris Parkból

Luxor-show (magyar szórakoztató műsor)

Műsorvezetők: Tilla és Görög Zita

Benne: Ötöslottó számsorsolás

23:30

Az utolsó mohikán (amerikai romantikus

19:30

Híradó este

19:53

Sporthírek

A James Fenimore Cooper regényéből készült kalandos

Időjárás-jelentés

és egyben romantikus film még abban az időben ját-

20:05

kalandfilm, 1992) 122’ (16) Megvásárolható DVD-n

és VHS-en.

szódik, amikor Anglia és Franciaország egymás ellen

Jack és Bobby (amerikai tévéfilmsorozat, 2004 - 4.)

háborúzott Amerikában. Mind a két fél mellett ...

45’ (12)

20:45

Szórakoztató percek
A gombaszakértő

20:59

A Nagy Könyv
Százból tizenkettőt!

01:25
21:05

A szív hídjai (amerikai romantikus dráma, 1995)

Gyilkossági csoport (amerikai krimisorozat,

129’ (12) Megvásárolható DVD-n és VHS-en.

2002 - 9.) 60’ (16)
Cole-t most egy olyan üggyel bízzák meg, mely igen
nagy jelentőséggel bír az ország kormányára nézve.
Éppen ezért az akció minden eddiginél nagyobb titoktartást követel a csapat minden egyes tagja ...

23:20

Híradó este, Időjárás-jelentés

23:25

Sporthírek

23:35

Missouri fejvadász (amerikai western, 1976)
126’ (16)

01:40

Gazdagodj okosan!
Telefonos interaktív játék
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II/1. Olvasd el a cikkeket! Kiknek szólnak, mely korcsoportot, társadalmi réteget érdekelhetnek
– és miért? Fűzz hozzájuk rövid kommentárt, mint gondolsz a bennük foglaltakról!

1. CSEHORSZÁGBAN IS LESZ VALÓ VILÁG
Az RTL Klub az első hazai adó, amely külföldön értékesített egy új televíziós formátumot. Csehországban a Való Világ lesz az első naponta jelentkező valóságshow.
Az RTL Klub Való Világ című valóságshow-jának licencét megvásárolta a cseh Prima Tv. A műsor
gyártója az IKO Kft. több hónapos tárgyalássorozat után kötötte meg a szerződést a cseh kereskedelmi
adóval. A magyar televíziózás történetében először sikerült hazai fejlesztésű formátumot külföldön
értékesíteni.
A Való Világ után már eddig is többen érdeklődtek, többek közt tárgyalásokat folytattak egy az RTLcsoporthoz tartozó horvát kereskedelmi csatornával, de végül sehol nem kötöttek szerződést a licenc
értékesítéséről.

Az első
A tervek szerint Csehországban 2005 őszén indítják a Való Világot; az országos lefedettségű Prima TV
hazájában elsőként sugároz majd naponta jelentkező valóságshowt.
Martin Dvorak a PrimaTV ügyvezető igazgatója elmondta, hogy hosszasan válogattak a reality típusú
műsorok bőséges kínálatából, végül a Való Világ mellett döntöttek, remélve, hogy számukra is hasonló
sikereket hoz majd.

2. TÖMEGSÍRT TALÁLTAK KOSZOVÓBAN
Tömegsírt találtak az ENSZ munkatársai Malisevo koszovói településen. A gödrök valószínűleg szerbek
holttestét rejtik. Az ENSZ igazságügyi szakértői megkezdték a kihantolást, már számos testrészt, és két
holttestet találtak, közölte a dél-szerbiai tartományt igazgató ENSZ-misszió egyik szóvivője, hozzátéve,
hogy valószínűleg eltűnt szerbek földi maradványaira leltek a Koszovó fővárosától, Pristinától 45 kilométernyire délnyugatra fekvő településen.
Körülbelül háromezer embert kezelnek eltűntként a szerb biztonsági erők és szakadár albán gerillák
között 1998–99-ben vívott harcok óta. Az eltűntek túlnyomó többsége albán, de van köztük közel félezer szerb is. Tartani lehet attól, hogy albán lázadók végeztek velük.
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III/1. Írj reklámszlogent a négy kép mellé!
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III/2. Kiknek készül, és miért nézik az emberek ezeket a műsorokat? Szoktad-e nézni a
valóságshow-kat, ha igen, miért, ha nem, miért? Válaszaidat írd a képek mellé!

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

A MÉDIA SZEREPE A MODERN TÁRSADALOMBAN

219

III/3. Vizsgáld meg a CNN honlapját! Milyen információkat tartalmaz, miből látod, hogy az
egész világnak szól?

Report: Hundreds dead in Uzbekistan revolt

Updated: 01:52 p.m. EDT (17:52 GMT) May 14, 2005

Home Page
World

MORE NEWS

U.S.

U.S.: 9 Marines killed in Iraq offensive |  Video

Weather

• Sources: Predator strike kills key al Qaeda operative

Business

• Towns vow to fight base closings | Closure list |  Video

Sports

• Toddler whose mom was slain found in Mexico

Politics

• Big Sumatra quakes triggers panic

Law

• SI.com: Ex-Cowboy Newton details drug use

Technology

• Cardinal: Sainthood for John Paul will take time

Science & Space
Health

Hundreds of people have been killed by

Entertainment

soldiers in the wake of violent anti-govern-

Travel

ment protests in the eastern Uzbek city
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PLAY VIDEO

WATCH CNN TV
CNN25 Special: Top 25 Fascinating People
(8 p.m. ET)
Join CNN’s Bill Hemmer as he counts down
the top 25 fascinating people from the last quarter century.
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MEGOLDÁSOK
I/1.
A feladatban a műsorsávokat kell felismerni – reggeli, délelőtti, délutáni, esti, éjszakai –, és a célközönséget szükséges hozzá megnevezni (sorrendben: 1. mindenki, 2. nyugdíjasok, kismamák,
otthon dolgozók, 3. előbbiek és diákok, 4. mindenki, 5. főként értelmiség).
II/1.
Mindkettő bulvár hír. Az ezek iránt érdeklődők figyelmére számíthat.
III/1.
A reklámszlogeneknél az eredetiséget díjazzuk!
III/2.
A valóságshow közönsége: bulvár típusú érdeklődés, bárki bekerülhet, saját életmintát keres, stb.
III/3.
A CNN globális problémákat érint, a világ valamennyi fontos válsággócában jelen van; a leggyorsabb médium a hírek világában.
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