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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A médiaismeret alapfogalmainak megismertetése, egyúttal a de-
fi níciók szövegértési képességének kialakítása, fejlesztése, azok 
önálló feldolgozási képességének kialakítása. Néhány jellegze-
tes, nem egybefüggő írásos médiaszöveg olvasási és értelmezési 
képességének fejlesztése 

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– nincs
Követő tananyag
– Szövegstruktúra

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: a média, a közszolgálatiság, a célkö-
zönség fogalma 
– Médiaismeret: a médiaismeret alapfogalmai, jellegzetes mé-
diaszöveg-típusok

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Ennek a modulnak a médiaismeret alapfogalmainak ismerteté-
sén keresztül alapvetően azon képesség kialakítása a célja, mely 
lehetővé teszi, hogy a diákok önállóan értelmezni tudjanak de-
fi níciókat, vagyis rövid, sok információt és jellegzetességet tar-
talmazó szövegeket. 
Az értelmező szótárak, lexikonok szócikkeinek önálló értelme-
zési képessége minden idegen fogalom pontos megértésében és 
megtanulásában alapvető jelentőségű, és lehetővé teszi a diákok 
számára, hogy egyáltalán használjanak ilyen (akár elektronikus 
formájú) információforrásokat. 
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A médiaismeret moduljait bevezető modulnak természetesen a legfontosabb tartalma, hogy 
a következőkben használt fogalmak pontos jelentésével megismertessük a diákokat, hogy a 
tanév, és a következő évfolyamok órái során már támaszkodhassunk ezekre az ismeretekre. 
Ebből adódóan azonban ennek a bevezető modulnak a tartalma talán kevésbé érdekes a di-
ákok számára, mint a többi lesz. A fogalmak mindenki általi pontos megértését elősegítendő 
ráadásul sokkal több önálló, egyéni munkát határoztunk itt meg, mint a többi modulban. 
Ennek ellenére azt reméljük, hogy a tanulók emiatt a „komolyabb kezdés” miatt nem fogják 
játéknak tekinteni ezt a tantárgyat, érzékelik, hogy itt is pontos fogalmakkal, összefüggések-
kel, tartalmakkal lesz dolguk, mint más tárgyak esetében, amelynek bizonyos részeit tanulni 
kell. Ugyanakkor módszertani szempontból fontos, hogy már itt rájöjjenek arra, hogy ebben a 
tantárgyban sokat segíthetnek nekik meglévő háttér-információik, hogy inkább azok átstruk-
turálásáról, mint újak megtanulásáról van szó. 
Bár ilyen feladatot nem iktattunk be a részletes leírásba, mégis – ha érettebb osztállyal van dol-
gunk – akkor érdemes egy olyan kérdést is feltenni a diákoknak, hogy szerintük mit jelent a 
médiaismeret és összességében mit várnak ettől a tantárgytól. Ha ezt a kérdést megbeszéljük 
velük, akkor egyrészt érdemes számukra is tisztázni miről szól ez a tantárgy és mit fognak 
ennek keretei között tanulni az év folyamán. Valamint megtehetjük azt is, hogy a válaszokat 
eltesszük, és a tanév végén, mondjuk az utolsó órán elővesszük. Ekkor a diákok összehason-
líthatják, hogy előzetes elképzelésüknek mennyire felelt meg az, ami történt az órákon, és ha 
nem arról szólt ez a tantárgy, amit feltételeztek, akkor utólag összefoglalva miről szól.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom: Muhi K., Pápai Zs., Varró A., Vidovszky Gy., Hartai L.: Film- és médiafogal-
mak kisszótára, Korona Kiadó, Budapest, 2002.

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Fontos, hogy már az első modul feldolgozása során lássák a diákok (és a tanár is), hogy eb-
ben a tantárgyban legtöbbször nem beszélhetünk kizárólagosan jó, vagy egyértelműen rossz 
megoldásokról. Ezért kell szinte minden a többségtől eltérő megoldást indokolni, mert elkép-
zelhető, hogy egy bizonyos szempontból a hibásnak tűnő választ adó tanulónak mégis igaza 
van. A diákoknak hozzá kell szokni, hogy ezért minden kérdésben mindenki véleménye és 
meglátása fontos lehet. 
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁLÁS 

LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZÖKMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

I. A JELKULCS ISMERETE: A MÉDIAISMERET ALAPFOGALMAI

  A média szó 
jelentése 

jellemzők össze-
gyűjtése, azok 
csoportosítása

idő szerint egyéni és 
csoportos

ötletroham, 
közös meg-
beszélés

tábla, mun-
kalap (2)

  Alapfogalmak, 
meghatározá-
sok

meghatározások 
értelmezése

idő szerint egyéni és 
csoportos 

egyéni, 
közös ellen-
őrzés

munkalap 
(1 és 2), olló

  Meghatározá-
sok alkalma-
zása 

globális megér-
tés, meghatáro-
zások alkalma-
zása

idő szerint egyéni és 
csoportos

egyéni, 
közös ellen-
őrzés

munkalap 
(1)

  Szóbeli szöveg-
alkotás: érvelés

meghatározások 
értelmezése, 
összefüggések 
átlátása 

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló, 
megbeszélés

tábla, jegy-
zetfüzet

  A műsortípus 
fogalma

meghatározások 
értelmezése, 
háttérismeretek 
alkalmazása 

a tevékenység 
irányításának 
mértékében

egyéni és 
csoportos

egyéni, 
közös ellen-
őrzés

munkalap 
(1)

  A reklám és a 
hír fogalma

szövegalkotás, 
globális megér-
tés

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

egyéni, 
közös ellen-
őrzés

munkalap 
(1)

  A sorozatok 
típusai

meghatározások 
értelmezése, 
háttérismeretek 
alkalmazása

idő szerint egyéni és 
csoportos

egyéni, 
közös ellen-
őrzés

munkalap 
(1)
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LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁLÁS 

LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZÖKMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

II. ALAPVETŐ ÍRÁSOS MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK FELISMERÉSE

  Jellegzetes, 
nem össze-
függő írásos 
médiaszöveg 
értelmezése: 
DVD-borító

képolvasás, nem 
egybefüggő szö-
veg értelmezése

a tevékenység 
irányításának 
mértékében

egyéni és 
páros

egyéni, 
páros ellen-
őrzés

munkalap 
(1)

  Jellegzetes, 
nem össze-
függő írásos 
médiaszöveg 
értelmezése; 
szövegalkotás: 
szöveges rek-
lám

szövegstruktúra 
értelmezése és 
átalakítása (ös-
szefüggő szöveg 
alkotása)

a tevékenység 
irányításának 
mértékében

egyéni önálló mun-
ka, közös 
ellenőrzés

munkalap 
(1)
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. A JELKULCS ISMERETE: A MÉDIAISMERET ALAPFOGALMAI

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
A médiaismeret alapfogalmainak, azok meg-
határozásainak elsajátítása Alapvető, írásos 
médiaszövegek értelmezésének kialakítása

Feladat

  A média szó jelentése
A tanár felteszi azt a kérdést a diákoknak, 
hogy szerintük mit jelent az a szó, hogy mé-
dia, milyen szavakat tudnak hozzá kapcsol-
ni, mi jut róla eszükbe?

  A táblára került szavakat a tanár vezetésé-
vel csoportokba rendezik (pl.: ha felkerült, 
hogy szappanopera, híradó, akkor az a mű-
sortípusok, tágabb értelemben a televízió 
kategóriát alkotják). 
Összegyűjtik a legfontosabb jellemzőket:
  tömegkommunikációs eszközök
  azok fajtái (sajtó, rádió, tévé, mozi, internet)
  közvetítő közeg 

  A tanár ismerteti a média szó meghatározá-
sát (2. munkalap I. 1. feladatában található), 
összehasonlítják a közösen meghatározot-
takkal. 

  Brainstorming (ötletroham)
A diákok egy-egy szó bekiabálásával vála-
szolnak a kérdésre, a szavakat egyikük sor-
ban felírja a táblára.

Feladat

  Alapfogalmak, meghatározások:
A tanár sorban felolvassa a 2. munkalap I. fel-
adatában található többi meghatározást.

  A tanár fölolvassa a következő televízióscsa-
torna-neveket:
(A helyes válasz a csatorna neve után olvas-
ható):
RTL Klub – kereskedelmi csatorna
MTV – közszolgálati csatorna
TV2 – kereskedelmi csatorna
Spektrum Televízió – tematikus csatorna

  A diákok az 1. munkalap (előzetesen kivágott) 
szókártyáit használják. A meghatározások 
elhangzása után mindenki felmutatja azt a 
kártyát, amelyiken lévő fogalomhoz tartozott 
szerinte az elhangzott meghatározás.
Ellenőrzés: akik jól válaszoltak, indokolják 
döntésüket, egyúttal meg is magyarázzák, 
hogy ha esetleg valaki rosszul válaszolt, az a 
válasz miért rossz.
  A diákok felmutatják azt a szókártyát, ame-
lyik kategóriába szerintük a csatorna tarto-
zik. 
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1. A JELKULCS ISMERETE: A MÉDIAISMERET ALAPFOGALMAI

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

M2 – közszolgálati csatorna
Music TV – tematikus csatorna
HBO – tematikus csatona
Cartoon Network – tematikus csatorna
Viasat 3 – kereskedelmi csatorna
Duna TV – közszolgálati csatorna

Közös ellenőrzés: ha valaki rosszat válaszol, 
akkor a többiek (a korábbi meghatározások 
alapján) indokolják, miért más típusú az adott 
csatorna. 

Feladat

 Szóbeli szövegalkotás: érvelés
A tanár a diákokat két csoportba osztja. Fel-
írja a táblára a következő mondatot:
A közszolgálati televíziók célközönsége az állam-
polgár, a kereskedelmi csatornáké a fogyasztó. 

Differenciálási lehetőség
  A diákok önállóan oldják meg a feladatot, a 
tanár csak az összegzést egészíti ki.
  A táblán szereplő mondatot a tanár vezeté-
sével értelmezik, a tanár megadja az érvelés 
fő szempontjait, és példákat mond az állítás 
lehetséges következményeire. 
(pl.: Mi a különbség, ha az embereket állam-
polgárnak, vagy ha fogyasztónak tekintjük? 
Ez hogyan függ össze az állami, illetve ma-
gánvagyonból való fenntartással? 
Ha fogyasztónak tekintjük a célközönséget, 
akkor több reklám lesz, inkább szórakozta-
tó, mint kulturális műsorok, stb.)

Feladat
 A műsortípus fogalma
Az 1. munkalap használata.
Az ellenőrzés során a tanár javítsa az eset-
leges hibákat (magyarázza is meg, hogy az 
adott műsor miért nem olyan típus). Előfor-
dulhat, hogy egy-egy műsorról nem lehet 
egyértelműen eldönteni mi a fő funkciója, 
ilyenkor azt kell indokolni, miért szerepel-
het két kategóriában is. 
Ha esetleg van olyan típus, amihez senki 
sem tudott konkrét műsort írni, akkor azt a 
tanár adja meg.

  A diákok két csoportban a mondat egy-egy 
felét értelmezik: az egyik csoport a közszol-
gálati, a másik a kereskedelmi csatornákra 
vonatkozó részt. A meghatározások alapján 
érveket gyűjtenek, arra vonatkozóan, hogy 
miért igaz az állítás, valamint annak követ-
kezményeit is megpróbálják kikövetkeztet-
ni.
  Mindkét csoport egy-egy „szóvivője” el-
mondja a megállapításaikat az egész cso-
portnak.

  A diákok önállóan megoldják az 1. munka-
lap I. 2. feladatát. Közös ellenőrzés: felolvas-
sák és összehasonlítják a megoldásaikat.
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1. A JELKULCS ISMERETE: A MÉDIAISMERET ALAPFOGALMAI

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat
  A reklám és a hír fogalma: 

Az 1. munkalap használata

Differenciálási lehetőség
  A diákok önállóan oldják meg a feladatot, a 
tanár az ellenőrzés során a hasonlóságok és 
különbségek összegyűjtését irányítja.
  A defi níciók elolvasása után a tanár veze-
tésével gyűjtik össze a hasonlóságokat és 
különbségeket, a diákok ennek alapján írják 
meg önállóan a szöveget a munkalapba. 

Feladat
  A sorozatok típusai:

Az 1. munkalap használata

Az ellenőrzés során a tanár ügyeljen arra, 
hogy több sorozat is bizonyos szempontok 
alapján mindkét kategóriába besorolható. Ha 
eltérés van a diákok megoldásai között, akkor 
rá kell világítani, hogy melyiküknek mely 
szempontok alapján van igaza. 
(pl.: A Vészhelyzet series, mert alapvetően csak 
a helyszín és a szereplők azonosak, minden 
részben más, az előzővel össze nem függő 
események történnek, vagyis egy-egy rész 
teljesen érthető önmagában is. Ugyanakkor 
a szereplők magánéletének ábrázolása szem-
pontjából a sorozat serial.)

  A diákok önállóan megoldják az 1. munka-
lap I. 3. feladatát. 

Közös ellenőrzés: felolvassák, amit írtak. 
Együtt összegyűjtik a legfontosabb hasonló-
ságokat és különbségeket.

   A diákok önállóan megoldják az 1. munka-
lap I. 4. feladatát. Közös ellenőrzés: egyikük 
felolvassa megoldásait, a többiek kipipálják, 
vagy kijavítják a sajátjukat. Ha mást írtak, 
azt jelezzék, a többiek indokolják, hogy az 
miért rossz válasz.

2. ALAPVETŐ ÍRÁSOS MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK FELISMERÉSE

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat
   Jellegzetes, nem összefüggő írásos média-
szöveg értelmezése:

DVD-borító
Az 1. munkalap használata 

   A diákok önállóan megoldják az 1. munka-
lap II. 1. feladatát. 

Páros ellenőrzés: az egymás mellett ülők ki-
cserélik a munkalapjaikat, mindenki a mási-
két javítja, annak alapján, hogy egy diák fel-
olvassa a megoldásait. Az eltéréseket a tanár 
vezetésével megbeszélik. 
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2. ALAPVETŐ ÍRÁSOS MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK FELISMERÉSE

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat
  Jellegzetes, nem összefüggő írásos média-
szöveg értelmezése;
szövegalkotás: szöveges reklám

Az 1. munkalap használata 
Az ellenőrzés során a tanár ügyeljen rá, hogy 
minden fontos információ szerepeljen a szö-
vegekben (pl.: pontosan mibe kerül a 320 Ft-
os jegy – 320 Ft + adó + illeték). 

  A diákok önállóan megoldják az 1. munka-
lap II. 2. feladatát. Közös ellenőrzés. 
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MUNKALAP (1)

I. A médiaismeret alapfogalmai

1. Szókártyák 

célközönség közszolgálati 
csatorna

kereskedelmi 
csatorna

tematikus 
csatorna

2. Olvasd el az alábbi meghatározást, majd minden műsortípus mellé írj egy 
konkrét példát (egy szerinted oda tartozó műsor címét)! 

Műsortípus
A televíziós műsorok szerkezeti hasonlóságok és jellemző funkcióik alapján alap-
vetően öt csoportba sorolhatók:
 Példa:

– információs műsor  …………………...........................

(a nézők tájékoztatását szolgálja, pl.: híradó) …………………...........................

– szórakoztató műsor  …………………...........................

(pl. talk-show) …………………...........................

– kulturális és oktató műsor  …………………...........................

(pl. színházi közvetítés) …………………...........................

– termék vagy szolgáltatás eladását segítő műsor  …………………...........................

(pl. reklám, videoklip) …………………...........................

– fi lmműsor  …………………...........................

(pl. sorozat, játékfi lm) …………………...........................
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3. Olvasd el a következő meghatározásokat, majd néhány mondatban  
válaszolj a kérdésre! 

Reklám
Főleg a tömegkommunikációs eszközökön keresztül terjesztett olyan közlemény 
(információ), amely megismertet vagy népszerűsít egy terméket vagy szolgálta-
tást, miközben vélt vagy valós előnyeinek bemutatásával keresletet teremt iránta. 

Hír
A médiában (a tömegkommunikációs eszközökben) megjelenő tényeket vagy 
eseményeket bemutató olyan információ, amely aktuális, újdonságot tartalmaz, 
sokakat érdekelhet, vagy sokak életében változást okozhat. 

Miben hasonlít a reklám és a hír? 
(A válaszadást megkönnyíti, ha összehasonlítod a két meghatározást, pl. mely 
szavak azonosak bennük? Gondolj arra is, hogy a reklám másik neve hirdetés.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Az alábbiakban a televíziós sorozatok két típusának defi nícióját olvashatod. 
Miután elolvastad, a sorozatok címe mellé írd annak a típusnak a betűjelét,  
amelyikbe szerinted az adott műsor tartozik!  

 A  Serial
(angol: ’folytatásos’)
A televíziós sorozatok azon típusa, amelynek epizódjai egyetlen (több szálon futó) 
történetet mesélnek el folytatásokban. 

 B  Series
(angol: ’sorozat’)
A televíziós sorozatok azon típusa, amelynek minden epizódja lezárt egység, és 
elsősorban az azonos főszereplők, a helyszín és a műfaj kapcsolja össze a része-
ket.
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X – akták   Jóbarátok 

Barátok közt   Bűbájos boszorkák 

Jóban rosszban  Szeress most!    

Vészhelyzet  Rex felügyelő 

Csacska angyal  Vadmacska  

II. Írott médiaszöveg-típusok

1. Nézd meg a következő képet és válaszolj a kérdésekre! 

Húzd alá a helyes választ!

Mi látható a képen? 
a) Filmplakát
b) Újságoldalak
c) DVD-borító
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Milyen nyelvű szinkronnal tekinthető meg a fi lm?
a) Magyar, angol, cseh, lengyel
b) Magyar, angol
c) Magyar

Mit jelent az, hogy „extrák”?
a)  A lemezen megtalálható pluszinformációkat, amelyek lehetnek képi és szö-

vegelemek is
b)  A fi lm készítéséről szóló írásokat és felvételeket
c)  A fi lm olyan elemeit (hanghatások, trükkök, stb.), amelyek a moziban vetített 

verzióban nincsenek benne

A képen olvasható szövegben van egy sajtóhiba. Megtalálod?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nézd meg a hirdetést, és írd le néhány mondatban, miről szól a reklám! 

A szövegben szerepeljen, hogy mennyibe kerül a repülőjegy (mit kell még fi zetni), 
mely városokba repít, ehhez mikor kell lefoglalni a jegyet, és mikor lehet utazni! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MUNKALAP (2)

I. A médiaismeret alapfogalmai

Meghatározások 

Média
latin: ’eszközök’ [médium: eszköz]
A tömegkommunikációs eszközök (azaz médiumok): sajtó, rádió, televízió, mozi, 
internet összefoglaló elnevezése. A médium szó az eszköz mellett közeget, vala-
mint közvetítőt is jelent. 

Közszolgálati csatorna
A televíziós műsorszolgáltatás két hagyományos modelljének egyike: a csatorna 
állami tulajdonban van és a lakosság televízió előfi zetési díjából és adóból tartják 
fent.  

Kereskedelmi csatorna
A televíziós műsorszolgáltatás két hagyományos modelljének egyike: a csatorna 
magántulajdonban működő üzleti vállalkozás, mely a műsoridő egy részének 
árusításából (hirdetések) befolyó összegből tartja fent magát.  

Tematikus csatorna
(szakosított csatorna)
Valamely műsortípus vagy programforma kizárólagos vagy túlnyomó dominan-
ciájára épülő, bizonyos nézői érdeklődés kiszolgálására szerveződő televíziós csa-
torna.
 
Célközönség (célcsoport)
A befogadók azon köre, amelyet egy médiaintézmény műsortípusok, vagy média-
szövegek által elsősorban meg kíván szólítani. 
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

I. A médiaismeret alapfogalmai

4. Az alábbiakban a televíziós sorozatok két típusának defi nícióját olvashatod. 
Miután elolvastad, a sorozatok címe mellé írd annak a típusnak a betűjelét,  
amelyikbe szerinted az adott műsor tartozik!  

X – akták B  Jóbarátok B
Barátok közt A  Bűbájos boszorkák B
Jóban rosszban A Szeress most! A
Vészhelyzet B Rex felügyelő B
Csacska angyal A Vadmacska  A

II. Írott médiaszöveg-típusok

1. Nézd meg a következő képet és válaszolj a kérdésekre! 

Húzd alá a helyes választ!

Mi látható a képen? 
a) Filmplakát
b) Újságoldalak
c) DVD-borító

Milyen nyelvű szinkronnal tekinthető meg a fi lm?
a) Magyar, angol, cseh, lengyel
b) Magyar, angol
c) Magyar

Mit jelent az, hogy „extrák”?
a)  A lemezen megtalálható pluszinformációkat, amelyek lehetnek képi és szö-

vegelemek is
b)  A fi lm készítéséről szóló írásokat és felvételeket
c)  A fi lm olyan elemeit (hanghatások, trükkök, stb.), amelyek a moziban vetített 

verzióban nincsenek benne

A képen olvasható szövegben van egy sajtóhiba. Megtalálod?
„A fi lmből kimaradt jelentek” – jelenetek helyett. 



2. SZÖVEGSTRUKTÚRA 

A SZÖVEGSTRUKTÚRA FELISMERÉSÉNEK FEJLESZTÉSE 

– NEM EGYBEFÜGGŐ, VÁZLATOS, JELEKBEN GAZDAG 

SZÖVEGEKKEL

 KÉSZÍTETTÉK: FÁBIÁN ERIKA
  KÁRPÁTI ILDIKÓ
  (FILMKARC MOZGÓKÉP-TUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY)
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A nem egybefüggő és sok rövidítést, jelölést tartalmazó szöve-
gek befogadásának fejlesztése, az információt közvetítő (jelleg-
zetesen médiában használatos) piktogramok értelmezése

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Jelkulcs ismerete: alapszókincs
Követő tananyag
– Alapvető médiaszöveg-típusok

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Művészetek
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: a műsorsávok megismerése, a műsor-
választás tudatosságának fejlesztése
– Médiaismeret: műsorsávok, műsortípusok

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési fel-
adatai ebben a modulban:
A médiához kapcsolódó jellegzetes piktogramok jelentésének 
megismerése és felismerése, ennek megfelelő használata. 
A nem egybefüggő, vázlatos, sok rövidítést és csak szavakkal 
jelzett információkat halmozó szövegek struktúrájának átlátása, 
az eligazodás képességének kialakítása adott szövegben, annak 
használatának fejlesztése (hatékony, gyors adatkeresés egy ilyen 
szövegben).
A műsorsávok és műsortípusok jellemzőinek felismerése révén a 
tudatosabb műsorválasztás képességének elérése.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Médiával és fi lmekkel kapcsolatban a diákok gyakran találkoznak nem egybefüggő, jelzések-
kel ellátott és adatokat halmozottan tartalmazó kiadványokkal. Ezek közül ebben az esetben 
egy műsorújságot választottunk ki, de hasonló feladatok elvégzésére a PestiEst (illetve annak 
vidéki kiadványai), internetes programajánlók oldalai, vagy a fi lmekről szóló szórólapok, új-
ságok kritikái mellett található adatlapok is megfelelőek. A diákok nem csak a mozgóképkul-
túra és médiaismeret kapcsán találkoznak hasonló szerkezetű és tartalmú leírásokkal: ilyenek 
például a menetrendek, a díjtáblázatok, vagy éppen a gyógyszerek leírásai is. Úgy tűnik, az 
ilyen szövegekkel a tanulók rendkívül nehezen boldogulnak, nem tudják kikeresni a számuk-
ra fontos információt, és alapvetően nem, vagy csak nehezen igazodnak el az ilyen töredezett 
szövegekben. Ezért ebben a modulban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy csökkent-
sük az idegenkedést és értetlenséget az ilyen szövegekkel kapcsolatban, és kialakítsuk a diák 
azon képességét, hogy az ezekben rejlő információkat ki tudja szűrni és hasznosítani a maga 
számára.
A feladatok ennek megfelelően megváltoztathatók, például kérhetjük, hogy maguk a diákok 
hozzák el az órára azt az ilyen típusú szöveget, amelyet nehezen értenek, és amellyel foglal-
koznának. A diákok képességeitől és létszámától függően az is előfordulhat, hogy az itt meg-
adottaknál sokkal kevésbé, vagy sokkal inkább irányítanunk kell a munkájukat. 
Mivel ezt a modult délutáni foglalkozáson, nem tanórán dolgozzák fel, ezért a feladatokat 
inkább csoportos, mint egyéni munkában végeztessük el, ezen belül legszerencsésebb a koo-
peratív (minden diákot foglalkoztató) módszerek alkalmazása.
Itt elsősorban a szöveggel való manipulálás a cél, emellett azonban a modul arra is alkalmat 
ad, hogy a műsorok jellemzőinek tisztázásával és a diákok műsorválasztási szokásainak, mo-
tívumainak 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

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ügyeljünk arra, hogy a feladatok többségében nincs hibás, vagy rossz megoldás, ha vélemé-
nyünk szerint egy diák ilyet választott, akkor a csoporttal közösen célszerű megbeszélni, mi-
ért 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 egyértelmű-
en jelzi, hogy szerinte az helyes, vagy nem az).



2. SZÖVEGSTRUKTÚRA 23

MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK,
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS
ESZKÖZMUNKAFOR-

MÁK
MÓDSZEREK

I. A SZÖVEG (ÚJSÁGOLDAL) ÁTTEKINTÉSE (NEM EGYBEFÜGGŐ SZÖVEG)

  A szöveg el-
rendezésének 
tudatosítása 

áttekintés, egy 
oldal struktúrá-
jának átlátása

idő szerint egyéni közös meg-
beszélés

újságoldal 

  A szövegben 
megjelenő jelek 
tudatosítása 

a piktogramok, 
jelek felismerése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban 

egyéni vagy 
csoport

közös meg-
beszélés

újságoldal 

  A szövegben 
található jelek 
értelmezése

piktogramok, 
jelek értelmezése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban 

egyéni vagy 
csoportos

beszámoló 
vagy közös 
megbeszélés

munkalap

  A szövegben 
található szá-
mok és rövidí-
tések értelme-
zése

bizonyos szöveg-
elemek felisme-
rése és értelme-
zése 

idő szerint egyéni közös ellen-
őrzés

munkalap

II. A SZÖVEG (ÚJSÁGOLDAL) TARTALMI FELDOLGOZÁSA

  Műsortípusok 
kategóriáinak 
meghatározása

a szöveg (a jelek) 
információinak 
hasznosítása

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

önálló és 
csoportos

egyéni te-
vékenység, 
megbeszélés

tábla, üres 
papírkár-
tyák

  A műsortípu-
sok jellemzői-
nek meghatá-
rozása

a szöveg infor-
mációinak hasz-
nosítása

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben) 

önálló és 
csoportos

egyéni te-
vékenység, 
megbeszélés

munkalap 

  A műsorsávok 
megfi gyelése

kapcsolatok 
keresése a műso-
rok, jellemzőik 
és kategóriáik 
között

a diákok irányí-
tásának szintjé-
ben

csoportos együttes 
tevékenység

tábla és pa-
pírok

  A műsorsávok 
jellemzése

következtetések 
a meglévő infor-
mációk alapján, 
háttérismeretek 
alkalmazása

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

csoportos 
vagy egyéni

beszámoló 
vagy meg-
beszélés

tábla
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. A SZÖVEG (ÚJSÁGOLDAL) ÁTTEKINTÉSE (NEM EGYBEFÜGGŐ SZÖVEG)

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása: 
Ismerkedés a jellegzetes televíziós műsortí-
pusokkal és a műsorsávokkal egy műsorújság 
alapján.

Feladat

  A szöveg elrendezésének tudatosítása: az 
oszlopok szerepe, az időpontok jelölésének 
kiemelése, a címek kiemelése félkövér be-
tűkkel;

  Az újságoldal megfi gyelése, átnézése

  A szövegben megjelenő jelek tudatosítása: 
a piktogramok, az évszámok és egyéb szá-
mok, a rövidítések, a színekkel való kieme-
lés szerepe

  Az újságoldal megfi gyelése, áttekintése

Feladat

  A szövegben található jelek értelmezéséhez 
szempontok megadása: 
a műsorral kapcsolatos információk, amiket 
a TV-műsornak jelölni kell (pl. korhatár) 

A szövegben található jelek értelmezése:
  Kigyűjtik az újságoldalról a jeleket, és cso-
portosítják őket a megadott szempontok-
hoz.
  A munkalap I. / 1., 2., 3. feladatának megol-
dása (egyénileg vagy közösen).

  A szövegben található számok és rövidítések 
értelmezéséhez szempontok megadása:
a műsorral kapcsolatos információk, amiket 
a TV-műsornak jelölni kell (pl. készítés dá-
tuma, vetítési idő, műfaj, nemzetiség)

  A szövegben található számok és rövidíté-
sek értelmezése: 
A tanár által megadott szemponthoz min-
denki keres egy példát.
  A munkalap II. / 1., 2. feladatának megoldá-
sa. 

Ellenőrzés: egyik diák felolvassa a megoldá-
sait, a többi javítja a sajátját. Az eltéréseket a 
tanár segítségével tisztázzák.
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2.  A SZÖVEG (ÚJSÁGOLDAL) TARTALMI FELDOLGOZÁSA

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat
  A tanár felírja a táblára a következő kategó-
riákat:
Film
Filmsorozat
Hírműsor
Játék
Magazinműsor
Show-műsor

  A tanulók átolvassák az újságoldalt.
  Minden tanuló bejelöl három műsort, amit 
szeretne megnézni. Ezeknek a címét kár-
tyákra írják rá.

  Ha valamelyik műsor nem megfelelő kate-
góriába került, a tanár a diákokkal közösen 
megbeszéli, hova kerüljön helyesen az adott 
műsor.

Differenciálási lehetőség:
  Csak három kategóriát adunk meg, a többit 
a tanulók maguk határozzák meg.
  A diákok nem önállóan, hanem minden kár-
tyát együttes döntés alapján helyeznek el a 
táblán.

  Minden diák felragasztja a táblára a megfe-
lelő kategória alá azoknak a műsoroknak a 
címét, amiket bejelölt. 

Feladat
  Szempontok adása a műsortípusok jellem-
zőinek meghatározásához:
Miért választották az adott műsorokat a di-
ákok?
Melyik kategóriához nem írt senki semmit? 
Mely műsorok sorolhatók ide?
A műsortípusok jellemzőinek összefoglalá-
sa a tanulók által írt szavak alapján.

  A kérdések megbeszélése a munkalap III. / 
1., 2., 3. feladatai megoldásának segítségé-
vel. 
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2.  A SZÖVEG (ÚJSÁGOLDAL) TARTALMI FELDOLGOZÁSA

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Differenciálási lehetőség
  A diákok a munkalap alapján önállóan vég-
zik el a feladatot.
  A tanár kiemeli a műsorújság műsort jellem-
ző szavait, illetve megadja az egyéb jellemző 
kifejezéseket is, a diákok azokat a műsorok-
hoz rendelik.

Feladat
  Szempontok adása a műsorsávok megfi gye-
léséhez: 
Mi emeli ki az újságoldalon az esti fő műsor-
időt? (az oldal háttérszínei)
Kiemeli, hogy hová kerültek az egyes kate-
góriákból a műsorok (jellemzően egy idő-
pontba, vagy szétszórva)?

  A táblán szereplő kártyákat a diákok a mű-
sor időpontjának megfelelően, függőlege-
sen sorba rakják. 
  Minden tanuló megfi gyeli, hogy a koráb-
ban általa választott műsorok által képviselt 
kategóriák jellemzően egy időpontban van-
nak-e vagy szétszóródva. 

Feladat
  A műsorsávok jellemzése:
A korábban a műsorokhoz leírt jellemzők 
összekapcsolása a műsorsávokkal. 

Differenciálási lehetőség:
  A diákok önállóan határozzák meg a műsor-
sávok jellemzőit (a műsorok jellemzői, azok 
lejátszásának ideje és kategóriájuk jellemzői 
közti összefüggések felismerése által)
  A tanár a műsorok jellemzői közül kiemeli 
azt, ami a kategóriát is jellemzi, és befolyá-
solja, mikor játsszák az adott műsort.

  A diákok a korábban a műsorokhoz leírt jel-
lemzők alapján következtetnek a műsorsá-
vok jellemzőire. 
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Újságoldal

17.30: Híradó délután 6.00: Ármány és szenvedély 
Amerikai fi lmsor., 205.

17.33: Gazdasági híradó 6.30: Reggeli
Ébresztőshow

17.40: Kultúrpercek 8.34: Találkozások - Reggel
17.45: Körzeti híradók 9.00: Receptklub (ism.)
17.55: Kívül-belül 9.15: Top Shop
17.56: Mire jó az EU? 10.15: Delelő 

Vidám magazinműsor
18.00: 12+ Ifjúsági híradó 11.45: Receptklub
18.15: Híradó 12.00: Híradó Déli kiadás 5.35: Hajnali gondolatok
18.25: Pláza Olasz sor.   

230/47.-48. (2003–25’+25’) 
12.10: Mozimatiné               

Doris Duke titkos élete
Amerikai fi lm, II/2. (1999–83’)

5.38: Agrárhíradó

19.22: 12+ Ifjúsági híradó 13.50: Játék 5.50: Nap-kelte (190’)
19.30: Híradó este (21’) 15.10: Disney-rajzfi lmsorozat

Kacsamesék
9.05: Napi mozaik (50’)

19.53: Sporthírek Időjárás 15.40: Csacska angyal
Argentin fi lmsor., 48.

9.30: Kamera Hungaria 2005
Televíziós trendek és mű-
fajok (30’)

20.05: Frank Riva                  
Francia bűnügyi sor., 12/4. 
(2003–47’)

16.35: Balázs                       
A szembesítő show

10.05: Buli a parkban 2004 – A 
Hercegi Alapítvány javára
(119’)

20.56: A Nagy Könyv 17.30: Mónika                 
A kibeszélő show

12.10: Zűrös manus         
Amerikai fi lm (1992–96’)
Rend.: Carole Eastman

21.05: Péntek esti sztár (50’) 18.30: Híradó Esti kiadás 13.50: Mozi! Am. fi lmmagazin, 15. 
22.00: Péntek este (25’) 19.00: Fókusz                

Közszolgálati magazin
14.15: Oscar

Am. családi vígjáték (105’)
22.27: Kívül-belül 19.35: Legyen ön is milliomos! 

Kvízjáték Vágó Istvánnal
16.05: Martin és Lewis

Amerikai életrajzi dráma 
(88’)

22.30: Híradó
Időjárás-jelentés

20.15: Barátok közt
Magyar fi lmsor., 2894 – 2895.

17.40: Szívből, igazán         
Angol játékfi lm (1990–103’)
Rend.: Anthony Minghella

22.40: Sporthírek 20.55: Vészhelyzet          
Am. fi lmsor. X. sor.: Ro-
hamra fel

19.30: Egykének áll a világ?
Amerikai családi fi lm (83’)
Rend.: Paul Hoen

22.45: Gang                              
Kulturális vitaműsor (50’)

21.50: Áldott a gyermek   
Amerikai thriller (2000–
103’) Rend.: Chuck Russel

21.00: Szex és New York        
Am. fi lmsor., 54. (28’)

23.40: Kárpáti Krónika (10’) 23.55: Találkozások – este     
Sztármagazin

21.30: Sírhant Művek       
Am. fi lmsor., 50. (46’)

23.55: Tabu 
Meztelen ebéd         
Angol-kanadai fi lm (1992–
111’)
William Borroughs regé-
nye nyomán írta és rend.: 
David Cronenberg. Szerep-
lők: Peter Weller, Judy Da-
vis, Julian Sands, Ian Holm;

0.10: Igaz történetek         
Örült tempóban      
Amerikai akcióvígjáték 
(1999–84’)
Rend.: Malcolm Ingram
Szereplők: Denise Ri-
chards, Breckin Meyer, Jake 
Busey, Tanya Allen, Eliza-
beth Berkeley;

22.20: Gyönyörű mocsokságok   
Angol fi lmdráma (93’)
Rend.: Stephen Frears

Szereplők: Audrey Tautou, 
Sergi Lopez;

1.50: Gazdagodj okosan! (100’) 1.45: Fókusz Magazin (ism.) 24.00: Fitt Akták 31. (ism.)
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MUNKALAP

I. A szövegben megtalálható jelek

1. Ezt a jelet a TV képernyőjén is láthatod. Minden műsor előtt elmondják,  
hogy mit jelent. Fel tudod idézni ezt a szöveget? Írd le azokat a szavakat,  
amelyek biztosan benne vannak ebben a szövegben! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fenti szavak felhasználásával fogalmazd meg egy mondatban, mit jelent a fenti 
jel!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ez a két jel valószínűleg kapcsolódik egymáshoz. Szerinted miben? (Jelöld  
meg a szerinted helyes választ)! 

– ellentétes dolgot jelölnek
– ugyanannak a dolognak két eltérő változatát jelölik
– ugyanazt jelölik

Nézd meg, hol fordulnak elő ezek a jelek, és válaszolj a következő kérdésekre!

– Kapcsolódnak valamilyen műsortípushoz?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Kapcsolódnak valami más jelhez?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

A megfi gyeléseid alapján próbáld kitalálni, mit jelölhetnek!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

12
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3. A műsorújságban az alábbi jelmagyarázat található: 

JELMAGYARÁZAT

                    sztereo                 dolby surround

   12                     12 év alatt szülői felügyelettel

   16                     16 éven felülieknek

    18               18 éven felülieknek

– Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeket a fenti két feladatban ti is használ-
tatok! 
– Mik a különbségek? Mit gondoltatok másképp?

II. A szövegben megtalálható számok és rövidítések

1. A szöveg alapján válaszolj a következő kérdésekre! 

Mikor készült a Szívből, igazán című fi lm? ………..…………………...………………………

Milyen hosszú az Áldott a gyermek című fi lm? …………………………………………………

Hány órakor ismétlik a Fókusz című műsort? ………………...………...……………………

A Barátok közt hányadik részeit játsszák ezen a napon? ……………….…………………

Hány éven felülieknek szól a Sírhant Művek című sorozat? …………….………………

Milyen típusú műsor a Mónika? ………………………………………….………………………

Hogy hívják a képen látható színésznőt? Írd le azt is, hogyan lehet erre a szöveg 

alapján rájönni? ………………………………………….…………………………….………………

D D
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2. Írd be a hiányzó adatokat! 

16.35: Balázs 

A ……………………………………

17.30: …………………………………… 

A kibeszélő show

18.30: Híradó Esti kiadás  

…….: Fókusz 

Közszolgálati  ………………………

19.35: Legyen ön is milliomos!  

…………………… Vágó Istvánnal

20.15: Barátok közt  

Magyar fi lmsor.,  2894-2895.

…….: Vészhelyzet Am. fi lmsor. 
……………………………………

21.50: Áldott a gyermek   

Amerikai thriller 
(……………………………………)

III. A műsortípusok jellemzői

1. Írd ki a műsorújságból azokat a szavakat, amelyek alapján kiválasztottad az  
adott műsort: 

Műsor címe A műsorújság szavai A te szavaid

12
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2. A harmadik oszlopba írj olyan szavakat, amelyek szerinted jellemzik a  
műsort! 

3. Az alábbi táblázat első oszlopába írd be azokat a kategóriákat, ahova nem  
került egy műsor sem! Írj ki a műsorújságból olyan műsorcímeket, melyek ide 
tartoznak.  

Kategória Ide tartozó műsorok



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 7. ÉVFOLYAM 32

MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

I. A szövegben megtalálható jelek

1. Ezt a jelet a TV képernyőjén is láthatod. Minden műsor előtt elmondják,  
hogy mit jelent. Fel tudod idézni ezt a szöveget? Írd le azokat a szavakat,  
amelyek biztosan benne vannak ebben a szövegben! 

A szó szerinti szöveg: „Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számá-
ra nagykorú felügyelete mellett ajánlott.”

A fenti szavak felhasználásával fogalmazd meg egy mondatban, mit jelent a fenti 
jel!

Várható megoldás: A műsort 12 évesnél fi atalabbak csak felnőttel együtt nézhetik meg.

2. Ez a két jel valószínűleg kapcsolódik egymáshoz. Szerinted miben? (Jelöld  
meg a szerinted helyes választ!) 

– Ellentétes dolgot jelölnek.
– Ugyanannak a dolognak két eltérő változatát jelölik.
– Ugyanazt jelölik.

Nézd meg, hol fordulnak elő ezek a jelek, és válaszolj a következő kérdésekre!
– Kapcsolódnak valamilyen műsortípushoz?

Igen: fi lm, fi lmsorozat

– Kapcsolódnak valami más jelhez?

Igen: a fi lmekhez kapcsolódó jelekhez (pl. korhatár), de nem feltétlenül. (Ezért a nem válasz 
is elfogadható.)

12
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II. A szövegben megtalálható számok és rövidítések

1. A szöveg alapján válaszolj a következő kérdésekre! 

Mikor készült a Szívből, igazán című fi lm?    1990-ben
Milyen hosszú az Áldott a gyermek című fi lm?    103 perc
Hány órakor ismétlik a Fókusz című műsort?    Éjjel 1.45-kor.
A Barátok közt hányadik részeit játsszák ezen a napon?    2894-2895.
Hány éven felülieknek szól a Sírhant Művek című sorozat?    16
Milyen típusú műsor a Mónika című?    Kibeszélő show (talk-show)
Hogy hívják a képen látható színésznőt? Írd le azt is, hogyan lehet erre a szöveg 
alapján rájönni?    Audrey Tautou, a szereplők nevei közül az övé van vastagon szedve.

2. Írd be a hiányzó adatokat! 

16.35: Balázs 

A szembesítő show

17.30: Mónika  

A kibeszélő show

18.30: Híradó Esti kiadás  

19.00: Fókusz 

Közszolgálati magazin

19.35: Legyen ön is milliomos!  

Kvízjáték  Vágó Istvánnal

20.15: Barátok közt  

Magyar fi lmsor.,  2894-2895.

20.55: Vészhelyzet Am. fi lmsor. 

X. sor.: Rohamra fel

21.50: Áldott a gyermek   

Amerikai thriller 

(2000 – 103’)

12
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A szövegstruktúra felismerésének, tudatos alakításának fejlesz-
tése, egy jellegzetes rövid, dokumentáló jellegű szöveg, a hír 
alapján. A hírek jellemzőinek, szerkesztési módjának megismer-
tetése, ezáltal a manipuláció ebben rejlő lehetőségeinek világos-
sá tétele, a tudatosabb befogadás elősegítése

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag:
– Szövegstruktúra
Követő tananyag:
– Internet

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: rövid, dokumentáló jellegű szövegek 
manipulációs eszközeinek megismerése, a hírek szerkezete
– Médiaismeret: jellegzetes médiaszöveg-típusok: a hír jellem-
zői, szerkezete

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

A szövegstruktúra felismerése, az annak változtatásában rejlő 
lehetőségek tudatosítása. Ezáltal az egyik alapvető médiaszö-
veg-típus, a hír szerkezetének megismerése, a hírek előállításá-
nak képessége, az abban rejlő manipulációs lehetősége ismerete, 
ezáltal a tudatos befogadás elérése. 
A dokumentum jellegű szövegekben foglalt információk szerve-
zésének módjai, azok felismerése és értő használta, a fi gyelem-
felkeltés eszközeinek megismerése és alkalmazása ilyen szöve-
gekben.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A hírek jellemzőinek és szerkesztési alapelveinek megismerése a médiaismeret tantárgy egyik 
fontos tananyaga, ugyanakkor ez a téma lehetővé teszi, hogy a diákok gyakorolják az adat-
keresést egy-egy szövegben, vagyis fejlesszük a dokumentum jellegű szövegekből történő 
információnyerés képességét. 
Emellett a hírek speciális szövegstruktúrájának elemzése és elsajátítása arra is lehetőséget ad, 
hogy a diákok felismerjék a szöveg struktúrájának átalakításában rejlő lehetőségeket: az ezál-
tal módosuló jelentést, az így létrejövő hatást (fi gyelemfelkeltés), a szöveg összefüggéseinek 
megváltozását. Ezért fontos, hogy ennek a modulnak a szövegalkotási részeit minden diák 
önállóan oldja meg, és a közös ellenőrzések során magától állapítsa meg (a többiektől és a 
tanártól kapott visszajelzés alapján), hogy megfelelően oldotta-e meg a feladatot. 
Amennyiben a tanulók részt vesznek az iskolában valamilyen médiatermék előállításában 
(iskolaújság, iskolarádió, iskolatévé), természetesen ott is próbálják ki, amit ezen modul fel-
dolgozása során elsajátítottak. Ebben az esetben az utolsó feladatnál egy olyan hírt is írhatnak, 
mely ténylegesen felhasználható a médiatermékükben, illetve az eddig általuk írt híreken is 
gyakorolhatják a struktúraátalakítást (amennyiben azok nem a hír szerkezetének megfelelő-
en készültek). 

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Főleg az önállóan elvégzendő – szövegalkotási – feladatok ellenőrzése során fontos, hogy 
minden diák kapjon arról visszajelzést, hogy megfelelően oldotta-e meg a feladatot. Mivel 
többnyire a diákok egymás munkáját ellenőrzik, azáltal, hogy összehasonlítják azokat, és mi-
vel nem fog arra sor kerülni, hogy minden diák felolvassa, amit írt, ezért fontos, hogy a tanár 
minden ellenőrzés végén kérdezzen rá, hogy van-e valaki, aki nem tudja eldönteni, hogy 
helyes-e a megoldása, ha igen, azt közösen értékeljék. 



3. ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK 37

MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 

KIEMELT KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

I. RÖVID, DOKUMENTÁLÓ JELLEGŰ SZÖVEGEK: A HÍR JELLEMZŐI

  Mi a hír? (Csak 
aktuális, egy 
közösség min-
dennapi életére 
közvetlen ha-
tással lévő ese-
mény számít 
hírnek)

megértés, ennek 
alapján kategóri-
ába sorolás

idő szerint egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és közös 
ellenőrzés

munkalap 
(1), tábla, 
leszedhető 
ragasztó

  Melyik hír 
kinek szól? (A 
leginkább érin-
tettnek.)

jellemzők alap-
ján kategóriába 
sorolás

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és  megbe-
szélés

munkalap 
(1)

  Szövegalkotás: 
meghatározás 
írása

jellegzetes ele-
mek kiemelése, 
meghatározás 
alkotása

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

néma, közös 
megbeszélés

munkalap 
(1), jegyzet-
füzet

  A hír meghatá-
rozása

szövegelemek 
összehasonlítása

idő szerint csoportos megbeszélés tábla 

II. JELLEGZETES MÉDIASZÖVEG-SZERKESZTÉS: A HÍR SZERKEZETE

  Hírolvasás: 
adatkeresés

adatkeresés 
összefüggő szö-
vegben

idő szerint egyéni és 
csoportos 

önálló mun-
ka, közös 
ellenőrzés

munkalap 
(2) 

  A hír szerkesz-
tési alapelve 
(szerkezete)

szövegstruktúra 
felismerése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és közös 
megbeszélés

munkalap 
(2)

  Szöveg-átalakí-
tás: Hagyomá-
nyosan meg-
fogalmazott 
szövegek át-
alakítása a hír 
szerkezetének 
megfelelően

a szövegstruk-
túra felismerése, 
a szöveg átszer-
kesztése az isme-
retek alapján

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni önálló mun-
ka, együttes 
ellenőrzés

munkalap 
(2) 
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LÉPÉSEK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 

KIEMELT KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

  Szövegalkotás: 
egy hír meg-
írása

szövegalkotás, 
az ismeretek 
gyakorlása, hasz-
nálata

idő szerint egyéni önálló mun-
ka, közös 
ellenőrzés

munkalap 
(2)

A hír terjedése: 
az információ-
veszteség (játék)

memorizálás, 
átadás, szóbeli 
szövegalkotás

idő szerint egyéni és 
csoportos

játék jegyzetfü-
zet
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1.  RÖVID, DOKUMENTÁLÓ JELLEGŰ SZÖVEGEK: A HÍR JELLEMZŐI

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Jellegzetes, dokumentáló jellegű médiaszö-
vegek értésének és alkotásának fejlesztése: a 
hír jellemzői, felépítése, szerkezete. A hírnek, 
mint speciális szövegek értő befogadásának 
kialakítása 

Feladat

  Mi a hír? 
Egy adott közösség számára az számít hír-
nek, ami aktuális, térben és időben hozzájuk 
közel álló eseményről számol be, és hatással 
van az életükre. 
A tanár két kategóriát ír fel a táblára: hír, 
nem hír. 
Az 1. munkalapon található mondatokat ki-
vágja, minden diák kap legalább egy cádu-
lát.

  A diákok felolvassák, ami a náluk lévő cé-
dulára van írva és a táblán a megfelelő ka-
tegória alá ragasztják. Eközben egymást el-
lenőrzik: ha a többiek nem értenek egyet a 
tanuló döntésével, akkor megvitatják hova 
kerüljön a mondat.

Feladat

  Melyik hír kinek szól? (A leginkább érintett-
nek.)
A diákokat a tanár három csoportba osztja: 
iskolaújság, városi újság, országos lap szer-
kesztői.

Differenciálási lehetőség
  A diákok a feladatot önállóan oldják meg, 
végül minden csoport felolvassa a többiek-
nek, melyik híreket választották.
  A feladatot közösen oldják meg: egy-egy 
diák levesz egy cádulát a tábláról, felolvassa, 
az osztály közösen dönti el, hogy a hír me-
lyik csoporthoz kerüljön. 

  A hír kategória alatt szereplő mondatokból 
minden csoport kiválasztja azokat, amik sze-
rintük az ő újságjukba kerülhetnének. Ha 
egy hírt többen is választanak, indokolják, 
hogy szerintük miért hozzájuk tartozik.

Feladat

  Szövegalkotás: meghatározás írása

Differenciálási lehetőség
  A diákok önállóan oldják meg a feladatot.
  A tanár vezetésével a csoportok közösen 
határozzák meg, hogy mely elemeknek kell 
benne lenni egy hírben. Ezután írják meg a 
saját meghatározásukat. 

  Minden csoport a nála lévő hírek alapján 
írja össze, hogy melyek azok az elemek, 
amik szerintük benne kell, hogy legyenek 
egy hírben. Ennek alapján írják meg a hír 
meghatározását. 
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1.  RÖVID, DOKUMENTÁLÓ JELLEGŰ SZÖVEGEK: A HÍR JELLEMZŐI

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  A hír meghatározása
A diákok meghatározásait hasonlítsák össze 
a következő mondattal: „A hír az, ami érint, 
ami fontos, aminek hatása van életünkre.” 
A tanár ezt a mondatot felírja a táblára.
Melyek azok az elemek, amiket a diákok is ki-
emeltek, melyek, amiket nem?

  Minden csoport felírja a táblára a megha-
tározását, a tanár mondata alá, közösen ki-
emelik az azzal közös és az eltérő elemeket.

2. JELLEGZETES MÉDIASZÖVEG-SZERKESZTÉS: A HÍR SZERKEZETE

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Hírolvasás: adatkeresés
A 2. munkalap I. 1. feladatának megoldása. 
Közös ellenőrzés a tanár vezetésével.

  A diákok elolvassák a 2. munkalap I. felada-
tában található hírt, majd megoldják az I. 1. 
feladatot. 

Ellenőrzés: egy-egy diák felolvassa a válaszát, 
a többiek jelzik, ha szerintük az nem jó. 

Feladat

  A hír szerkesztési alapelve (szerkezete): 
drámai felütés (fi gyelemfelkelés) – ok (mi és 
miért történt) – hatás (mi a következménye)
Az olvasott hírben ennek a szerkezetnek a 
bemutatása.

  A diákok ismét elolvassák a hírt, mindenki 
bejelöli, hogy melyik rész hol ér véget, illet-
ve melyik állítás melyik szerkezeti elemhez 
tartozik. 
Várható megoldás
Drámai felütés: felborult egy tartálykocsi 
(a hír hosszabb kifejtése)
Ok: egyelőre nem ismert
Hatás: műszaki mentés és a baleset okának 
kivizsgálása

Differenciálási lehetőség

  A hír szerkezetének ismertetése után a di-
ákok önállóan jelölik be a hír részeit. Eb-
ben az esetben közösen ellenőrzik megol-
dásaikat.
  A feladatot a tanár vezetésével együtt old-
ják meg.
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1.  RÖVID, DOKUMENTÁLÓ JELLEGŰ SZÖVEGEK: A HÍR JELLEMZŐI

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

 Szövegátalakítás
Hagyományosan megfogalmazott szöve-
gek átalakítása a hír szerkezetének megfe-
lelően.
A 2. munkalap I. 2. feladatának megoldá-
sa.

Differenciálási lehetőség

  Az első szöveget közösen alakítják át, a 
másodikat már mindenki önállóan (a hír 
szerkezeti elemeit önállóan kell azonosí-
tani).
  A szövegek elolvasása után a tanárral kö-
zösen bejelölik, hogy annak melyik eleme 
a hír szerkezetének mely részéhez tarto-
zik. A híreket önállóan írják meg a diákok

  A 2. munkalap I. 2. feladatának megoldá-
sa. 

Közös ellenőrzés: többen felolvassák a meg-
oldásukat, összehasonlítással megállapítják, 
hogy melyik szövegrész melyik hírelemnek 
felel meg, ennek alapján melyek a jó meg-
oldások. 

Feladat

  Szövegalkotás: egy hír megírása
A hír szerkezeti felépítésének gyakorlása, a 
megértés ellenőrzése.
A 2. munkalap II. feladatának megoldása.

  A 2. munkalap II. feladatát mindenki meg-
oldja. 

Közös ellenőrzés: a diákok felolvassák és ös-
szehasonlítják megoldásukat.

Feladat

  A hír terjedése: az információveszteség (já-
ték)
A diákok kb. 2/3-át a tanár kiküldi a terem-
ből. A bent maradók kitalálnak egy hírt, azt 
pontosan leírják. 

  A diákok egyesével bejönnek. A bentiek kö-
zül valaki elmondja a hírt a bejövőnek, az 
továbbmondja az utána bejövőnek, stb. Akik 
a játék elején leírták a hírt megjelölik azokat 
az elemeket, amik kimaradnak, vagy átala-
kulnak az átadás során. 
A játék végén összehasonlítják az utolsó hírt 
az eredetileg leírttal.
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MUNKALAP (1)

I. Hírek egy mondatban

Ma délutántól harmadfokú ár- és belvízvédelmi készültség van érvényben a 
Dráván.

A negyedik osztályosok holnap a harmadik óra ideje alatt kötelező fogorvosi 
vizsgálaton vesznek részt.

II. András magyar király 1222-ben adta ki aranypecsétes szabadságlevelét, az 
Aranybullát.

A Városi Színház ma esti Hamlet előadása a főszerepet alakító színész betegsége 
miatt elmarad.

A főtéri templom homlokzat-felújítási munkáinak ideje alatt a főtérre csak a 
Petőfi  utca felől lehet behajtani.

Az iskola házi futballbajnokságát a 6.A osztály csapata nyerte.

Betiltják a teknőstojás fogyasztását Malajziában.

Petőfi  Sándor 1823. január 1-én született Kiskőrösön.

A város alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából egész napos ünnepsé-
get, este pedig utcabált rendez a Polgármesteri Hivatal.

Országszerte számos rendezvénnyel ünnepelték meg a Tánc Világnapját.

A téli szünet előtti hetekben bővül az iskolai büfé kínálata: mákos, diós és gesz-
tenyés bejgli-szeletet is vehetnek majd a diákok.

Magyarország időjárása változékony, az évi középhőmérséklet 12 °C.
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MUNKALAP (2)

I. Hírek
Felborult egy tartálykocsi a Ferihegyi repülőtéren

Felborult egy tartálykocsi a Ferihegyi repülőtéren szerdán délelőtt. A Malév szó-
vivője elmondta, hogy személyi sérülés nem történt, nem folyt el kerozin és lég-
térkorlátozást sem kellett elrendelni. 
A Malév egyik kerozinszállítója a II-es terminál melletti kanyarban oldalára bo-
rult. A tartálykocsit tűzoltóautók vették körül, a műszaki mentés jelenleg is zajlik. 
Egyelőre nem tudni, miért borult fel a tartálykocsi. A szóvivő felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy a járműben van egy óránkénti 30 kilométeres sebességkorlátozó „mo-
dul”, így azzal nem is lehet ennél gyorsabban haladni. A baleset okának kivizsgá-
lását a Malév műszaki szakemberei megkezdték.

1. A fenti hír alapján pár szóban írd le a következő kérdésekre a választ! 

Mi történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hol történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Mikor történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Mivel történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hogyan történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Miért történt?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Mi az esemény következménye?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Olvasd el az alábbi szövegeket, majd alakítsd át azokat hírré! Írj hozzájuk  
címet is! 

A rendőrség állampolgári bejelentés alapján értesült arról, hogy egy alkalmilag 
szerveződött társaság egy dóci tanyán kábítószer-fogyasztással egybekötött ös-
szejövetelt szervezett péntek éjjel. A kommandósoknak sikerült körbezárni a te-
rületet, ahol letartóztattak 57, itt szórakozó személyt. 
A gyanúsítottaknál megtartott házkutatások és a helyszínen parkoló gépjármű-
vek átkutatása is eredményt hozott. A rendőrök lefoglaltak néhány lőszert, egy 
vadászlőfegyvert, valamint kábítószergyanús növényi anyagokat és a fogyasztás-
hoz használt eszközöket.
A főként 20-30 éves fi atalokból álló társaságot a Szegedi Rendőrkapitányságon ál-
lították elő, ahol az orvosszakértő bevonásával elvégzett gyorsteszt 42 személynél 
mutatott ki kábítószer fogyasztásából származó anyagmaradványt, főként kanna-
bisz- és amphetaminszármazékot. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Egy kisrepülőgép rádiójának hibás kódbeállítása miatt kellett a magyar légierő 
vadászrepülőgépeinek felszállniuk szombat délután, a kisrepülőgép ugyanis azt 
jelezte, hogy eltérítették – mondta a Honvédelmi Minisztérium sajtóügyeletese. 
A kisgép pilótája leszállás után elmondta, hogy repülés közben meghibásodott a 
rádiója, ezt próbálta jelezni, de véletlenül rossz kódot adott meg. Szakértők szerint 
ez a tévedés könnyen előfordulhat, mert az eltérítést és a rádiómeghibásodást 
jelző kód közvetlenül egymás mellett található.
Mivel a repülésirányítóknak nem sikerült felvenniük a kapcsolatot a német, két-
személyes repülőgéppel, ezért a NATO a készültségi erők riasztását rendelte el. 
Két MiG-29-es vadászrepülőgép szállt fel, a géppár a levegőben azonosította a 
kisrepülőgépet, majd egészen a leszállásig kísérte azt.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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II. Szövegalkotás: egy hír megírása

Írj meg egy hírt az iskolaújságba az alábbi információk alapján! Adj neki címet 
is. 

Mi történt?  UFO szállt le.
Hol történt?  Az iskolánk udvarán.
Mikor történt?  Ma, az első kicsöngetés után.
Kivel történt?  Az egész iskola szeme láttára.
Miért történt?  Az idegenek meghívólevelet hoztak a Marsra.
Hogyan történt?   A gyerekek kisereglettek az udvarra, habár a tanárok visz-

sza akarták tartani őket.
Mi a következmény?  A téli szünidőben mindannyian egy helyre utazunk.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

Munkalap (1)

I. Hírek egy mondatban

Nem hír
II. András magyar király 1222-ben adta ki aranypecsétes szabadságlevelét, az 
Aranybullát.
Petőfi  Sándor 1823. január 1-én született Kiskőrösön.
Magyarország időjárása változékony, az évi középhőmérséklet 12 °C.

Hírek
Iskolaújság
A negyedik osztályosok holnap a harmadik óra ideje alatt kötelező fogorvosi vizs-
gálaton vesznek részt.
Az iskola házi futballbajnokságát a 6.A osztály csapata nyerte.
A téli szünet előtti hetekben bővül az iskolai büfé kínálata: mákos, diós és geszte-
nyés bejgli-szeletet is vehetnek majd a diákok.

Városi újság
A Városi Színház ma esti Hamlet előadása a főszerepet alakító színész betegsége 
miatt elmarad.
A főtéri templom homlokzat-felújítási munkáinak ideje alatt a főtérre csak a Petőfi  
utca felől lehet behajtani.
A város alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából egész napos ünnepséget, 
este pedig utcabált rendez a Polgármesteri Hivatal.

Országos újság
Ma délutántól harmadfokú ár- és belvízvédelmi készültség van érvényben a Drá-
ván.
Betiltják a teknőstojás fogyasztását Malajziában.
Országszerte számos rendezvénnyel ünnepelték meg a Tánc Világnapját.
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Munkalap (2)

I. Hírek

1. A fenti hír alapján pár szóban írd le a következő kérdésekre a választ! 

Mi történt? Felborult egy tartálykocsi.
Hol történt? A Ferihegyi repülőtéren (a II. terminál melletti kanyarban).
Mikor történt? Szerda délelőtt. 
Mivel történt? Egy kerozinszállító tartálykocsival. 
Hogyan történt? A tartálykocsi az oldalára borult.
Miért történt? Egyelőre nem tudni, a baleset okának kivizsgálását megkezdték.
Mi az esemény következménye? Műszaki mentés, és a baleset okának kivizsgálása 
szükséges.

2. Szövegátalakítás – lehetséges megoldások például: 

42 ember ellen indult eljárás kábítószer fogyasztása miatt

Az orvosszakértői vizsgálatok eredménye szerint kannabiszt és amphetaminszár-
mazékot fogyasztott az a 42 fi atal, akiket péntek éjjel tartóztatott le a rendőrség.
A rendőrség állampolgári bejelentés alapján értesült arról, hogy egy alkalmilag 
szerveződött társaság egy dóci tanyán kábítószer-fogyasztással egybekötött ös-
szejövetelt szervezett. A kommandósoknak sikerült körbezárni a területet, ahol a 
letartóztattak 57, itt szórakozó személyt. 
A főként 20-30 éves fi atalokból álló társaságot a Szegedi Rendőrkapitányságra ál-
lították elő, ahol az orvosszakértő bevonásával elvégzett gyorsteszt 42 személynél 
mutatott ki kábítószer fogyasztásából származó anyagmaradványt. A gyanúsítot-
taknál megtartott házkutatások és a helyszínen parkoló gépjárművek átkutatása 
is eredményt hozott. A rendőrök lefoglaltak néhány lőszert, egy vadászlőfegy-
vert, valamint kábítószergyanús növényi anyagokat, és a fogyasztáshoz használt 
eszközöket. 

Eltérítést jelzett egy kisrepülőgép 

Egy kisrepülőgép azt jelezte, hogy eltérítették, ezért fel kellett szállniuk a légierő 
vadászgépeinek szombat délelőtt. A jelzést, mint utóbb kiderült a kisrepülőgép 
rádiójának hibás kódbeállítása okozta, így a riasztás vaklármának bizonyult.
Honvédelmi Minisztérium sajtóügyeletesének tájékoztatása szerint a repülés-
irányítóknak nem sikerült felvenniük a kapcsolatot a német, kétszemélyes repü-
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lőgéppel, ezért a NATO a készültségi erők riasztását rendelte el. Két MiG-29-es 
vadászrepülőgép szállt fel, a géppár a levegőben azonosította a kisrepülőgépet, 
majd egészen a leszállásig kísérte azt.
A kisgép pilótája leszállás után elmondta, hogy repülés közben meghibásodott a 
rádiója, ezt próbálta jelezni, de véletlenül rossz kódot adott meg. Szakértők szerint 
ez a tévedés könnyen előfordulhat, mert az eltérítést, és a rádió-meghibásodást 
jelző kód közvetlenül egymás mellett található.
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Egy-egy témakörhöz kapcsolódó írások, vagy konkrét infor-
mációk 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. Ebben a modulban ezt a képességet fejleszt-
jük, ami abban is segít, hogy a tanulók lényeglátó képessége is 
alakuljon. A kulcsszavak felismerése megkönnyíti például egy 
hallott szöveg kijegyzetelését is.

IDŐKERET 90 perc
AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Alapvető médiaszöveg-típusok
Követő tananyag
– A sajtó

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Matematika 7. évfolyam (logikai műveletek)
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban.
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben.
– Életviteli kompetencia: adatok keresése, adatbázisok haszná-
lata, szövegválasztási kultúra, információk keresése, lényegfel-
ismerés;
– Médiaismeret: az Internet jellemzői és használata

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

A cél egy adott témakört vagy egy adott dolgot meghatározó lé-
nyegi fogalmak, kulcsszavak felismerése, azaz az információk 
halmazaiban való eligazodást megalapozó képesség fejlesztése. 
A kulcsszavakat különféle logikai műveletekkel kell összekötni 
ahhoz, hogy olyan feltételrendszert kapjunk, ami a ténylegesen 
keresett dologra szűkíti le a kapott információkat.
Ennek megfelelően ebben a modulban a kulcsszavak, lényegi 
fogalmak meghatározási képességének fejlesztése, valamint az 
ezeket összekötő logikai kapcsolatok és azok hatásának felisme-
rése és gyakoroltatása a célunk.
A témakört, dolgot leíró kulcsfogalmak felismerése nem csak 
az adatbázisokban történő keresésnél fontos, hanem alapvető 
minden szöveg lényegének kiemelésében is, így például a hal-
lott 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.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Nemcsak az iskolában, hanem az élet számos területén szembesülnek a diákok azzal a fel-
adattal, 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 természetesen ennek haszná-
lata minden más tantárgy esetén is nagyban segítheti a diákok munkáját. A megfelelő kere-
sőszavak 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, tulajdonsá-
gok kiemelésének és összekapcsolásának képességét jelenti. Bár ebben a modulban is több-
nyire csoportos munkaformákat adtunk meg, fontos, hogy a tanár fi gyelemmel kísérje, 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 jelentő-
sége van, ha észrevesszük, hogy a logikai kapcsolatok megértése, vagy a kulcsszavak megha-
tározása 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. 
A megadott példákon kívül természetesen választhatunk más könyveket, témaköröket, de 
fontos, hogy ezek olyanok legyenek, amik ténylegesen érdeklik a gyerekeket (éppen aktuális 
ifjúsági regények, frissen elkészült fi lmek, stb.), esetleg ők maguk is meghatározhatják, hogy 
mit szeretnének keresni az adott rendszerben. 
Bár ez a modul egy egyszerű tanterem felszerelésével is elvégezhető, jellegéből adódóan, ha 
van rá lehetőség, akkor az iskola, vagy a település könyvtárában, még jobb esetben pedig egy 
internetes kapcsolattal rendelkező informatika teremben is elvégezhető. Az utóbbi esetben a 
diákok „élesben” is kipróbálhatják megoldásaikat, így maguk ellenőrizhetik azokat.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
A csoportos feladatoknál sokszor a csoportok értékelik egymást. Ebben a modulban elsősor-
ban az a jó megoldás, aminek keresési eredménye tényleg azt adja ki, amit kerestünk, így 
a feladatok voltaképpen önmagukat értékelik. (Ez különösen akkor érvényesül, ha sikerül 
informatika teremben 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, TEVÉ-
KENYSÉGEK 

KIEMELT KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKAFOR-
MÁK

MÓDSZEREK

I. LOGIKA KAPCSOLATOK A SZÖVEGBEN

Barkochba játék 
(kulcsszavak)

tulajdonságok, 
kulcsszavak ke-
resése

a játék irányítási 
fokában

csoportos megbeszélés tábla

Fontos jellem-
zők, kulcsszavak 
sorának megal-
kotása

tulajdonságok, 
kulcsszavak ke-
resése

a játék irányítási 
fokában

egyéni és 
csoport

megbeszélés tábla

Visszafelé bar-
kochba (kérdé-
sek alkotása)

tulajdonságok, 
kulcsszavak kere-
sése, kérdésalko-
tás formában 

a játék irányítási 
fokában 

egyéni és 
csoportos

közös meg-
beszélés

tábla

Logikai kapcso-
latok felismeré-
se, használata

tulajdonságok 
logikai összekap-
csolása, követ-
keztetés

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. melléklet)

egyéni és 
csoportos

közös meg-
beszélés

tábla

II. EGYSZERŰ KERESÉS, KULCSSZAVAK (JELLEMZŐK)

Egy könyv 
kategóriákba 
sorolásának 
szempontjainak, 
főbb adatainak 
felismerése 

adatkeresés, ka-
tegóriák alkotása 
adatok alapján

idő szerint önálló és 
csoportos

egyéni te-
vékenység, 
megbeszélés

könyvek

Kategorizálás 
rendszerének 
felismerése

adatkeresés, ada-
tok összehason-
lítása

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben) 

önálló és 
csoportos

egyéni te-
vékenység, 
megbeszélés

munkalap
könyvek

Ismerkedés egy 
számítógépes 
könyvtári kere-
sőrendszerrel

kategóriák és 
abba tartozó 
fogalmak össze-
kapcsolása

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

egyéni te-
vékenység, 
megbeszélés

munkalap 
(lexikon, 
szótár)

Szövegalkotás 
Adatok alapján 
rövid, egybe-
függő szöveg 
alkotása.

adatok elemzése, 
szövegalkotás

idő szerint egyéni és 
csoportos 

beszámoló 
és megbe-
szélés

munkalap
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1.  LOGIKA KAPCSOLATOK A SZÖVEGBEN

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Adott szövegek kulcsszavainak keresése és 
felismerése, szövegek logikai kapcsolatainak 
megértése rövid szövegek és internetes felü-
letek használata alapján.

Feladat

 Barkochba játék (kulcsszavak): 
A diákokat több csoportba osztjuk. A tanár 
kioszt egy-egy szót többféle témakörből 
(olyan témák, melyeket érdemes Interneten 
keresni) minden társaságnak.

  Közben a tanár felírja a táblára azokat a kér-
déseket, amelyre igen volt a válasz.  Így egy 
olyan sor fog kialakulni, amelynek tagjai 
akár kulcsszavakként is használhatók a ke-
resésben.

  A csoportok tagjai tetszőleges kérdéseket 
tehetnek fel sorban a többi csoportnak, de 
felelni csak igennel vagy nemmel szabad. 
Ebből kell kitalálni a szót, rákérdezni csak 
akkor célszerű, ha valaki biztosan tudja, mi 
a kigondolt feladvány. Addig folytatják a 
játékot, amíg minden csoport szavát kitalál-
ják.

 Visszafelé barkochba (kérdés szerkesztés):
A megfejtésekhez olyan kérdéseket monda-
nak a gyerekek, amik még szóba jöhettek 
volna. A tanár az ezekben a kérdésekben 
szereplő jellemző szavakat is felírja a táblá-
ra.

  A megfejtésekhez olyan kérdéseket tesznek 
fel a diákok, amik még szóba jöhettek vol-
na.

Feladat

 Logikai kapcsolatok 
A tanár elmagyarázza a logikai művelete-
ket, a következő formában: 
Ha valami élő, akkor kizárja azt, hogy élet-
telen legyen
Ha valami egyszínű és kék, akkor nem lehet 
egyben barna.
Ha valami kék vagy barna, akkor lehet kék 
is és barna is.

  A diákok a kitalált megfejtések jellemzőit 
olyan mondatok alkotásával fogalmazzák 
meg, melyek a jellemzőket is, és, vagy sza-
vakkal kapcsolják össze.
  A munkalap I. 1., 2., feladatainak megoldá-
sa

Differenciálási lehetőség:
  A tanulók maguk fogalmazzák meg a logi-
kai kapcsolatokat tartalmazó mondatokat.

  A tanár mondja a mondatokat, kihagy-
ja belőle az is, és, vagy szavakat, a diákok 
csak azokat illesztik be. Például úgy, hogy 
minden csoport megkap egy szót (az egyik 
csoporté az is, a másiké a vagy, stb.) és ami-
kor úgy érzik, hogy az ő szavuk hiányzik a 
mondatból, akkor ők jelentkeznek.
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2.  EGYSZERŰ KERESÉS, KULCSSZAVAK (JELLEMZŐK)

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  A tanár minden csoportnak kioszt egy 
könyvet: lehet mesekönyv, ifjúsági regény, 
kötelező olvasmány, ismeretterjesztő könyv, 
stb. (Például a munkalap II. feladatában sze-
replő könyvek.)

  A tanár megadja a könyv átnézésének szem-
pontjait: milyen adatok alapján lehetne a 
könyvet kategóriákba sorolni? Ha könyvtá-
rosok lennétek, mi alapján helyeznétek el a 
könyvet a polcon, hogy mások is könnyen 
megtalálják?
Lehetséges szempontok: író neve (ABC sor-
rend), a könyv témája, a könyv műfaja, eset-
leg egy egyedi azonosító jel, amit a könyvtár 
maga ad, stb.

  A munkalap II. feladatához tartozó táblázat 
használata.

Differenciálási lehetőség
  A diákok maguk végzik el az összehasonlí-
tást, például úgy, hogy kipipálják azokat az 
adatokat, szavakat, amiket ők is felírtak és a 
kiosztott táblázatban is szerepel, majd beír-
ják a hiányzókat.

  A gyerekek átnézik a könyvet.

  A csoportok minden tagja leír egy olyan 
tulajdonságot, adatot, vagy jellemzőt, ami 
alapján szerinte a könyv kategóriába sorol-
ható és megkereshető. Ezekből a csoport ös-
szerakja a saját könyvének adatait, jellemző-
it. (Ez egyúttal egyedi választási szempont-
jaiknak összegyűjtését is jelenti.)

  A diákok összehasonlítják a listán szereplő 
adatokkal azokat, amiket összeírtak a saját 
könyvükről. Megállapítják az azonosságo-
kat és az eltéréseket.
  A munkalap II. feladatának megoldása (kö-
zös ellenőrzés)

  A tanár felolvas minden szempontot, a 
csoportok együtt mondják meg, hogy az ő 
könyvük esetében milyen adat felel meg az 
adott kategóriának. 

Feladat

  Ismerkedés egy számítógépes könyvtári ke-
resőrendszerrel:
A munkalap harmadik oldalának használa-
ta
Fontos, hogy ha a tanulók a feladatokban 
szereplő szavak valamelyikét nem ismerik, 
akkor tisztázzuk, hogy az mit jelent.

Differenciálási lehetőség
  Az ismeretlen szavakat a tanár magyarázza 
meg a diákoknak.

  Az ismeretlen szavakat a diákok magyaráz-
zák meg egymásnak, ha senki sem tudja mit 
jelent, akkor közösen megpróbálják kitalál-
ni (a tanár rávezeti őket a helyes megoldás-
ra). (Lexikont, szótárt, stb. is használhatnak, 
ha van rá lehetőség.)

  A munkalap III. 1., 2. feladatának megoldá-
sa. A megoldásokat csoportosan ellenőrzik.
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2.  EGYSZERŰ KERESÉS, KULCSSZAVAK (JELLEMZŐK)

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Szövegalkotás
Adatok alapján rövid, egybefüggő szöveg 
alkotása

  A munkalap IV. 1., 2. feladatának megol-
dása. Ellenőrzés: egy-egy diák felolvassa a 
kiegészített mondatokat, a többiek jelzik, ha 
szerintük valamelyik válasz hibás. Az álta-
luk írt szöveg felolvasásánál a többieknek 
azt kell fi gyelni, hogy abban van-e tévedés 
vagy hiba a megadott adatok alapján.
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MUNKALAP

I. Logikai kapcsolatok a szövegben

Tévécsatornánk játékával Ön is játszva nyerhet. Ehhez csak fel kell hívnia tele-
fonszámunkat: 06-81-123-456 (a hívás díja 240 Ft + ÁFA/perc), vagy felkeresni 
weboldalunkat és helyes választ adni egy kérdésre. Akármelyik lehetőséget is 
választja, ne felejtse el megadni nevét és telefonszámát. 
A helyes választ adók közül – közjegyző jelenlétében – kisorsolunk 50 főt, aki-
ket visszahívunk, és egy becslő kérdést teszünk fel nekik. Az erre a kérdésre is 
válaszolók közül az a 10 fő jut tovább, akiknek a tippje legközelebb állt a helyes 
megoldáshoz.
Számukra már a stúdióban folytatódik a játék.
A játékban csak 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű személy vehet részt. 

1. Olvasd el a fenti  játékleírást és jelöld meg, hogy az alábbi állítások igazak 
vagy hamisak: 

A játékba úgy lehet bejutni, hogy a megadott telefonszámon  IGAZ HAMIS
és a weblapon feltett kérdésre is helyesen válaszolok.

Ha válaszolok a kérdésre a nevemet vagy a telefonszámo- IGAZ HAMIS
mat meg kell adni.

Ha visszahívnak, az azt jelenti, hogy kisorsolták a nevemet,  IGAZ HAMIS
és egy becslő kérdést fognak feltenni nekem.

A játékban részt vehet 18 év feletti, büntetett személy. IGAZ HAMIS 

2. A megadott szavakkal egészítsd ki a következő mondatokat: 

is, és, vagy

A játékban való részvételhez fel kell hívni a megadott telefonszámot, …………. 
felkeresni a tévécsatorna weblapját, …………. helyesen válaszolni a megadott 
kérdésre. Ezután meg kell adni nevünket …………….. telefonszámunkat. Ha ki-
sorsolták a nevünket ………… elég jól tippeltünk a becslő kérdésre ………., akkor 
már a stúdióban folytathatjuk tovább a játékot.
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Ám ez csak annak lehetséges, aki elmúlt 18 éves ……….. büntetlen előéletű 
………..
 

II. Egyszerű keresés, kulcsszavak

SZERZŐ          Ady Endre (1877-1919)
CÍM              Válogatott versek / Ady Endre ; [vál. és a jegyzete-

ket összeáll. Szappanos Balázs] 
MEGJELENÉS      Budapest : Európa, 2001
TERJEDELEM      413 p. ; 20 cm
MEGJEGYZÉSEK    Sorozat: (Európa diákkönyvtár, 1215-4989)
ETO JELZET      894.511-14
ISBN SZÁM       963-07-7060-1 (fűzött)
TÁRGYSZAVAK     magyar irodalom, költészet;

SZERZŐ          Attenborough, David (1926-)
CÍM             [Life on Earth]
                 Élet a Földön: a természet története /David Attenbor-

ough [ford. Szilágyi Tibor]
MEGJELENÉS      2. kiad. [Budapest] : Novotrade, 1989
TERJEDELEM      326 p. : ill. ; 25 cm
MEGJEGYZÉSEK    Kész. a BBC televíziós sorozata alapján
ETO JELZET      575.8:574.9 573.5 791.9.097(410)(083.97)
ISBN SZÁM       963-585-020-4 (kötött) :
TÁRGYSZAVAK     biológia, földrajz, ismeretterjesztő;

SZERZŐ          Molnár Ferenc (író) (1878-1952)
CÍM             A Pál utcai fi úk /Molnár Ferenc; Molnár Péter rajzaival
MEGJELENÉS      41. kiad. Budapest : Móra, 2004
TERJEDELEM      168, [1] p. : ill. ; 21 cm
MEGJEGYZÉSEK    Ifjúsági regény
ETO JELZET      894.511-31(02.053.2)
ISBN SZÁM       963-11-7962-1 (kötött) :
TÁRGYSZAVAK     magyar irodalom, regény;

SZERZŐ          Országh László (1907-1984)
CÍM              Angol-magyar szótár /Országh László;[mtárs. Magay 

Tamás] English-Hungarian dictionary ; L. Országh
MEGJELENÉS      16. kiad. [Budapest] : Akad. K., 1988, cop. 1966
TERJEDELEM      608 p. ; 15 cm
MEGJEGYZÉSEK    Sorozat: (Kisszótár sorozat, 0324-7562)
ETO JELZET      801.323.2=20=945.11
ISBN SZÁM       963-05-5226-4 (kötött) :
TÁRGYSZAVAK     angol nyelv, magyar nyelv, kétnyelvű szótár;
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SZERZŐ          Grimm, Jakob (1785-1863) (író)
CÍM              Hófehérke /Grimm ;Rónay György fordítása 

nyomán;[Füzesi Zsuzsa rajzaival]
MEGJELENÉS      [Tyukod] : Black & White, cop. 2005
TERJEDELEM      24 p. : ill. ; 29 cm
ETO JELZET      830-34(02.053.2)=945.11
ISBN SZÁM       963-7095-44-6 (kötött)
TÁRGYSZAVAK     német irodalom, gyermekirodalom, mese, képeskönyv;

Kösd össze az összetartozókat (egy könyvet több jellemzővel is összeköthetsz)!

Hófehérke gyerekirodalom
 költészet
Angol-magyar szótár magyar nyelv 
 biológia
A Pál utcai fi úk magyar irodalom
 regény
Élet a Földön sorozat része
 német irodalom
Ady Endre verseskötete ismeretterjesztő 
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III. Internetes könyvtári kereső

József Attila Megyei Könyvtár katalógusa

Szerző

Cím

Helyismereti tárgyszó

Dokumentumtípus:
 

Művelet: VAGY (or) Formátum: Egysoros Megjelenítés: 10 rekord/
lap 

Keresés Böngészés Törlés
  Olvasói állapot lekérdezése

1. A katalógus felső három sorának legördülő menüjében az alábbi  
szempontok alapján is lehet keresni. Írjátok a kategóriák mellé azokat a  
szavakat, amelyeket beírnátok a keresőbe, ha a Harry Potter egyik kötetét  
szeretnétek megtalálni. (Nem kell mindenhova írnod valamit, de amire csak  
van ötleted, azt írd be.) 

Szerző   ..............................................................................

Cím  ..............................................................................

Téma  ..............................................................................

Szavak  ..............................................................................

Közreműködő  ..............................................................................

Kiadó  ..............................................................................

Sorozat  ..............................................................................

Tárgyszó  ..............................................................................

Nyelv  ..............................................................................

Információhordozó  ..............................................................................
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2. A dokumentum típusai az alábbiak lehetnek. Próbálj írni mindegyik típusra 
egy példát!  

Cikk  ..........................................................................................

Könyv  ..........................................................................................

Audiovizuális  ..........................................................................................

Időszaki kiadvány  ..........................................................................................

Térkép  ..........................................................................................

Kotta  ..........................................................................................

Egyéb dokumentum  ..........................................................................................

Kézirat  ..........................................................................................

Program/adatbázis  ..........................................................................................

IV. Szövegalkotás

1. A Harry Potter első kötetét keresve ezeket az adatokat kaptuk a  
katalógusból: 

[7 példány]  [Könyvtárközi kérés]   
Cím: Harry Potter és a bölcsek köve 
Szerző: Rowling, Joanne Kathleen (1965) 
Közreműködő: Tóth Tamás Boldizsár (1969) (ford.) 
Szerz. közl.: J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár] 
Kiadás: [Budapest] : Animus Kiadó, 2001 
ETO jelzet: 820(02.053.2)-31Rowling=945.11 
Eredeti cím: Harry Potter and the philosopher’s stone 
Oldalszám: 285 p. 
Megjegyzés: A meseregényfolyam 1. kötete UK azon.: 200106301

A fentiek alapján egészítsd ki a következő szöveget:

A Harry Potter ………………………………………………. című könyvet az Ani-
mus Kiadó …………………….-ben adta ki Magyarországon. Joanne Kathleen 
…………………. írónő meseregényfolyamának ez az ………….. kötete. A erede-
tileg ……………….. nyelvű regényt Tóth ………………. Boldizsár fordította ma-
gyarra. A könyvből a József Attila könyvtárban …………….. példány áll az olva-
sók rendelkezésére.
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2. Nézd át a következő katalógusadatokat és írj a könyvről a fentihez hasonló 
pár mondatos szöveget! 

[3 kötet]   
Cím: A Gyűrűk Ura 
Szerző: Tolkien, John Ronald Reuel (1892–1973) 
Közreműködő: Göncz Árpád (1922) (ford.); Réz Ádám (1926-1978) (ford.); Tandori 
Dezső (1938) (ford.) 
Szerz. közl.: J. R. R. Tolkien ; [fordította Göncz Árpád] ; [az I. rész 1÷11 fejezetét, 
a hozzá tartozó versbetéteket fordította Réz Ádám] ; [a többi verset fordította Tan-
dori Dezső] 
Kiadás: Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1981 
Kötetei: 1. köt., A Gyűrű szövetsége , 2. köt., A két torony, 3. köt., A király vissza-
tér 
ETO jelzet: 820-31Tolkien=945.11 
Eredeti cím: The Lord of the Rings 
Megjegyzés: Regény

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

I. Logikai kapcsolatok a szövegben

1. Olvasd el a fenti  játékleírást és jelöld meg, hogy az alábbi állítások igazak 
vagy hamisak! 

A játékba úgy lehet bejutni, hogy a megadott telefonszámon  IGAZ HAMIS
és a weblapon feltett kérdésre is helyesen válaszolok.

Ha válaszolok a kérdésre a nevemet vagy a telefonszámo- IGAZ HAMIS
mat meg kell adni.

Ha visszahívnak, az azt jelenti, hogy kisorsolták a nevemet,  IGAZ HAMIS
és egy becslő kérdést fognak feltenni nekem.

A játékban részt vehet 18 év feletti, büntetett személy. IGAZ HAMIS 

2. A megadott szavakkal egészítsd ki a következő mondatokat! 

is, és, vagy

A játékban való részvételhez fel kell hívni a megadott telefonszámot, vagy felke-
resni a tévécsatorna weblapját, és helyesen válaszolni a megadott kérdésre. Ezután 
meg kell adni nevünket és telefonszámunkat. Ha kisorsolták a nevünket és elég 
jól tippeltünk a becslő kérdésre is, akkor már a stúdióban folytathatjuk tovább a 
játékot.
Ám ez csak annak lehetséges, aki elmúlt 18 éves és büntetlen előéletű is.
 

II. Egyszerű keresés, kulcsszavak

Kösd össze az összetartozókat (egy könyvet több jellemzővel is  
összeköthetsz)! 

gyerekirodalom: Hófehérke, (A Pál utcai fi úk is elfogadható.);
költészet: Ady Endre verseskötete;
magyar nyelv: Angol-magyar szótár;
biológia: Élet a Földön;
magyar irodalom: A Pál utcai fi úk, Ady Endre verseskötete;
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regény: A Pál utcai fi úk;
sorozat része: Angol-magyar szótár, Ady Endre verseskötete, (Élet a Földön is elfogad-
ható – BBC sorozat alapján készült);
német irodalom: Hófehérke;
ismeretterjesztő: Élet a Földön;

IV. Szövegalkotás

1. A Harry Potter első kötetét keresve ezeket az adatokat kaptuk a  
katalógusból: 

[7 példány]  [Könyvtárközi kérés]   
Cím: Harry Potter és a bölcsek köve 
Szerző: Rowling, Joanne Kathleen (1965) 
Közreműködő: Tóth Tamás Boldizsár (1969) (ford.) 
Szerz. közl.: J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár] 
Kiadás: [Budapest] : Animus Kiadó, 2001 
ETO jelzet: 820(02.053.2)-31Rowling=945.11 
Eredeti cím: Harry Potter and the philosopher’s stone 
Oldalszám: 285 p. 
Megjegyzés: A meseregényfolyam 1. kötete UK azon.: 200106301

A fentiek alapján egészítsd ki a következő szöveget!

A Harry Potter és a bölcsek köve című könyvet az Animus Kiadó 2001-ben adta ki 
Magyarországon. Joanne Kathleen Rowling írónő meseregényfolyamának ez az 1. 
kötete. A eredetileg angol nyelvű regényt Tóth Tamás Boldizsár fordította magyar-
ra. A könyvből a József Attila könyvtárban 7 példány áll az olvasók rendelkezé-
sére.



5. SAJTÓ 

A KÉP ÉS A SZÖVEG: A CÍMLAPFOTÓ ÉS A CIKKEK 

CÍMÉNEK KAPCSOLATA, A CÍMLAP MINT 

A FIGYELEMFELKELTÉS ESZKÖZE

 KÉSZÍTETTÉK: FÁBIÁN ERIKA
  KÁRPÁTI ILDIKÓ
  (FILMKARC MOZGÓKÉP-TUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY)
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A képolvasás (információ következtetése adott képről) fejlesztése, 
címszövegek és képek tartalmának összekapcsolása, az újságok 
címlapjáról történő, minél szélesebb körű (miről szól az újság, 
kinek szól, stb.) információk szerzésének fejlesztése. Ezeken ke-
resztül a fi gyelemfelkeltés és a manipuláció eszközeinek felismer-
tetése

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Internet
Követő tananyag
– Képolvasás

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: képolvasás, képekről és címszavakról 
történő következtetés, fi gyelemfelkeltés, manipulációs eszközök
– Médiaismeret: képolvasás, a kép, mint információhordozó, kép 
és szöveg összekapcsolása, sajtó: címlapok, azok tartalmának és 
formájának egysége

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

A sajtótermékek címlapja fontos információhordozó, azokon kü-
lönlegesen kiemelt jelentéstartalommal jelennek meg a képek és a 
szövegek. Ez a kiemelés segíti azt, hogy ezekre tudjuk irányítani 
a tanulók fi gyelmét, ezáltal elkezdjenek ismerkedni a képek által 
hordozott többletjelentésekkel és azok felhasználásának lehető-
ségeivel.
Így amellett, hogy a címlapok értő olvasásának képességét fej-
lesztjük (a címlap alapján a diák tudjon következtetni az újság 
tartalmára, ezáltal pedig tudatosabbá tegyük választását), ez a 
modul bevezetést jelent a mozgóképkultúra és médiaismeret tan-
tárgy szempontjából fontos képolvasási képesség kialakításához. 
A kép és a szöveg kapcsolatának felismerése, azok alapján törté-
nő következtetés, és annak értő használata azonban más tantár-
gyakkal kapcsolatos szövegek (pl.: illusztrált tankönyvi szövegek) 
megértésénél is alapvető jelentőségű.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Ennél a modulnál egyértelműen adódik az a lehetőség, hogy ne csak az itt található címlapo-
kat és képeket használjuk fel a megvalósítás során (vagy elsősorban ne azokat), hanem bármi-
lyen újság címlapját, ami például ismert és kedvelt az adott településen, vagy a diákok között. 
Olyan címlapokat is használhatunk, melyeket maguk a diákok gyűjtenek össze. 
Igaz ez a címlap megszerkesztésénél is: nem feltétlenül az itt található képeket kell felhasz-
nálni, vagy nem csak azokat. Bevihetünk az órára több újságot (főleg bulvárlapok, vagy képes 
magazinok alkalmasak erre a célra), a címlapot a tanulók megalkothatják az azokból kivágott 
képekből is. Sőt, ebben az esetben még cikkek címét is kivághatják, vagy magának az újság-
nak a címét, csak ekkor arra kell ügyelnünk, hogy ténylegesen valami értelmes célképzet 
alapján válogassák össze a montázs részeit (az elkészült címlap megfeleljen a jellemzőknek, 
amiket előre meghatároztak). 
A továbbiakban sor kerül majd olyan modulokra is, melyek lehetővé teszik egy újság elké-
szítését a diákok számára, mivel azonban ott nem fogunk a címlapra ismét kitérni, ezért – ha 
tudjuk, hogy a diákok a tanév során el fognak készíteni legalább egy saját újságot is – irányít-
hatjuk úgy a címlapkészítés feladatát, hogy az a majdan megjelenő újsághoz használható 
legyen. (Ebben az esetben egészen más képek is felhasználhatóak, például iskolai eseménye-
ken készített fotók.)

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
A konkrétumokra vonatkozó kérdések esetében kivételesen csak egy jó megoldás fogadható 
el, melyeket a modulleírásban vagy a megoldások között fel is tüntettünk, mégis fi gyeljünk 
arra, hogy fontos jelzés lehet, ha a diákok valamiért nem ezt a választ adják meg, ilyenkor 
próbáljuk kideríteni mit értenek félre, vagy milyen más probléma lehet. (Ha csak egy valaki 
válaszol rosszul, a többiek pedig tudják a jó választ, akkor a többiek magyarázzák meg, hogy 
miért az övék a helyes megoldás.) 
A csoportos feladatok nagy részénél a tanulók kölcsönösen ellenőrzik egymást, itt a tanári 
irányítás azért fontos, hogy minden kevéssé jó megoldásra fény derüljön, illetve hogy minden 
előzetesen feltett kérdésre, meghatározott szempontra megadják végül a választ a tanulók.
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 

KIEMELT KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁLÁS 

LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKAFOR-
MÁK

MÓDSZEREK

I. KÉPEK ÉS CÍMSZÖVEGEK KAPCSOLATA: AZ ÚJSÁGCÍMLAP

Képolvasás: a 
képről leolvasha-
tó információk 
és a szövegekből 
nyerhető infor-
mációk össze-
kapcsolása.

globális megér-
tés, áttekintés

idő szerint egyéni néma átné-
zés

munkalap 
(1)

Adatkeresés a 
címlapon

adatkeresés idő szerint egyéni és 
csoportos

megbeszélés munkalap 
(1)

A címlap jellem-
zőinek felisme-
rése 

kép és a szöveg 
tartalmának 
összekapcsolása, 
következtetés

idő szerint egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és  megbe-
szélés

munkalap 
(1), tábla

Két címlap ös-
szehasonlítása: 
a megismert 
jellemzők felis-
merése más cím-
lapokon

kép és a szöveg 
tartalmának 
összekapcsolása, 
következtetés

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és megbe-
szélés

munkalap 
(2) – Képek 
és kérdések

Képolvasás gya-
korlása

következtetés 
a képről nyert 
információk 
alapján

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

csoportos kép-bar-
kochba

munkalap 
(3)

A címlapok 
elemzése

elvontabb foga-
lomalkotás a ké-
pek tartalmáról 

idő szerint egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és  megbe-
szélés

munkalap 
(3)
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LÉPÉSEK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 

KIEMELT KÉSZSÉ-
GEK, KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁLÁS 

LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKAFOR-
MÁK

MÓDSZEREK

II. SZÖVEGALKOTÁS: EGY CÍMLAP ELKÉSZÍTÉSE

A címlap jellem-
zőinek meghatá-
rozása

jellemzők kieme-
lése, meghatáro-
zása

idő szerint csoportos megbeszélés jegyzetfü-
zet

A címlap elké-
szítése

kép és szöveg 
kapcsolatának 
rekonstruálása

idő szerint csoportos montázs 
készítés

munkalap 
(4), rajz-
eszközök, 
papír (A3-
as rajzlap, 
vagy csoma-
golópapír, 
vagy fl ip 
chart papír), 
ragasztó

Az elkészült 
címlapok elem-
zése (ellenőr-
zése)

elemzés, össze-
hasonlítás

idő szerint csoportos jegyzetfü-
zet
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. KÉPEK ÉS CÍMSZÖVEGEK KAPCSOLATA: AZ ÚJSÁGCÍMLAP 

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Következtetés újságok címlapja alapján: a ké-
pek és a címszövegek kapcsolatának, a tarta-
lomról szóló címszavas szövegeknek az értel-
mezése, valamint annak felismertetése, hogy 
az újság ezeken keresztül hogyan határozza 
meg stílusát és kelti fel a fi gyelmet.

Feladat

   Ismerkedés a címlapokkal
Képolvasás: a képről leolvasható informá-
ciók és a szövegekből nyerhető információk 
összekapcsolása. Az 1. munkalap használa-
ta.
A tanár elmondja a diákoknak, hogy egy új-
ság címlapját látják. Megadja a megfi gyelési 
szempontokat is: a diákok fi gyeljék meg a
– címet
– a címlapfotót
– a tartalomról szóló szövegeket (cikkcímek)
Ezt a három kategóriát a táblára is írja föl, 
amíg a gyerekek megnézik a címlapot.

   Minden diák nézze meg az 1. munkalapon 
található címlapot, olvassa el a rajta lévő 
szövegeket. 

   Adatkeresés
A tanár a következő kérdéseket teszi fel a 
diákoknak: 
– Mikor jelent meg ez az újság?
– Az interneten milyen címen keresnétek a 

lapot?
– Melyik a lap logója?
– Mennyibe kerül ez az újság?

   A tanulók közösen (bekiabálással vagy je-
lentkezéssel) megválaszolják a kérdéseket. 
Várható megoldások:
– 2004. 09. 22.-én
– www.zoldujsag.hu
– az internetcím feletti
– 115 Ft 
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1. KÉPEK ÉS CÍMSZÖVEGEK KAPCSOLATA: AZ ÚJSÁGCÍMLAP

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

   Jellemzők felismerése
A tanár a következő kérdéseket teszi fel a 
diákoknak:

   Mi a lap címe? Honnan ismerhető fel?
   Mi a lap alcíme? Mi a szerepe?

   Milyen kiemelés látható a címlapfotón?

   Melyik cikkhez kapcsolódik a címlapfotó? 
Honnan lehet ezt tudni?

   Mi az újság többi cikkének a címe? Miről le-
het felismerni a tartalomjegyzéket?

   Ezeknél a kérdéseknél a válaszokhoz kap-
csolt jellemzőket a válaszadó felírja a táblán 
szereplő három kategóriacím alá.
Várható megoldások (a második megállapí-
tást írják a táblára a kategória alá):

   Zöld újság. Nagy betűkkel van szedve.
   A felelősséggel gondolkodók lapja. Megma-
gyarázza a címet, azonosítja, hogy kiknek 
szól az újság.
   Fekete-fehér háttér, csak a férfi  színes, és 
csak a férfi  áll szemben. Hangsúlyosan áb-
rázolja, kiemeli azt, amiről az újságban a 
legfontosabb cikk szól.
   „Új úttörők…”, ez a cím nagyobb betűvel van 
szedve és a kép alatt van. A tartalomból a 
címlapfotóhoz tartozó legfontosabb cikk cí-
mét kiemelik.
   A jobb szélen felsoroltak. Egyformán van-
nak szedve, ugyanazokkal a betű- és háttér-
színekkel, jól felismerhető felsorolás.

Feladat

   Két címlap összehasonlítása: a megismert 
jellemzők felismerése más címlapokon. 
A 2. munkalap használata. A 2. munkalapon 
a képek után található kérdéseket tartalma-
zó táblázatot a tanár vágja ki, a szaggatott 
vonalak mentén hajtogassa harmonikára, 
hogy legfölül csak egy kérdés látsszon.
Az utolsó kérdést a harmonika nem kell, 
hogy tartalmazza, azt az egész osztálynak 
felteheti.
A tanár ügyeljen arra, hogy lehetőleg min-
den diáknak jusson kérdés, illetve mind-
egyikre más válaszoljon.

Differenciálási lehetőség
   Az új képek megnézése előtt már nem be-
szélik meg a megfi gyelési szempontokat, át-
nézés után rögtön megoldják a feladatot.
   A Cinema magazin címlapját (A jelű) a tanár 
a diákokkal közösen megbeszéli, a táblán 
lévő jellemzők alapján.

   A diákok átnézik a 2. munkalapon látható 
két címlapot (plakátot). 
   Az első kérdést felteszi a tanár, aki tudja a 
választ az válaszol, a tanár annak adja az ös-
szehajtogatott kérdéseket. A megválaszoltat 
letépik, vagy továbbhajtják. A diák felteszi a 
következő kérdést, vagy a következő tanuló, 
vagy aki tudja a választ, az válaszol, ő kapja 
meg a kérdéseket, felteszi a következőt, stb. 
Addig folytatják, amíg minden kérdést meg-
válaszoltak. 
A képeket természetesen folyamatosan néz-
hetik.
Az utolsó, közös kérdésre a diákok szavaz-
zák meg, melyik betűjelű mondat a helyes 
válasz.
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1. KÉPEK ÉS CÍMSZÖVEGEK KAPCSOLATA: AZ ÚJSÁGCÍMLAP

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

   Két újabb címlap: a képolvasás gyakorlása.
A tanár a diákokat két csoportra osztja, a 3. 
munkalap A) jelű képét az egyik csoport, a 
B) jelűt a másik kapja meg.

   Kép-barkochba 

Differenciálási lehetőség
   A tanulók semmilyen információt nem kap-
nak a másik csoport képéről.
   A tanár megad néhány szempontot, amiben 
a két kép hasonlít és amiben eltér, ezzel irá-
nyítja a kérdéseket. (Pl.: mindkettő a pápá-
val kapcsolatos, de különböző események 
kapcsán készültek.)

Feladat

   A csoportok megnézik a kapott címlapot. 

   A két csoport kérdéseket tesz fel egymásnak 
a másik csoportnál lévő képről, válaszolni 
nem csak igennel és nemmel lehet, hanem 
teljes mondatokkal (a saját kérdését a saját 
képéről a kérdést feltevő csoport is megvá-
laszolja). (Pl.: A mi képünk szomorúságot 
sugároz, a tietek? A miénk örömöt.) Ennek 
során ki kell találniuk, miben hasonlít és 
miben tér el a két csoportnál lévő két kép.

   A címlapok elemzése. A tanár a következő 
kérdéseket teszi fel a diákoknak (a vála-
szokkal a diákok összegzik, amit kitaláltak a 
képről és megfogalmazzák hogyan kapcso-
lódnak azok a témához):
   Miben hasonló a két alak?

   Ugyanazt a személyt ábrázolhatják?

   Mire utal a háttal, és mire a szemből történő 
ábrázolás?
   Szerinted miért fekete-fehérek ezek a ké-
pek?

   Miután kitalálták, mi van a másik csoport 
képén, mindkét képet megnézve közösen 
válaszolnak a kérdésekre. 

Várható megoldások:

   Ruházat, mindkettő a pápai ruházatot vise-
li.
   Nem, az egyik az előző (II. János Pál), a má-
sik a jelenlegi pápa (XVI. Benedek)
   Távozás, elmúlás, múlt; jövő, bizalom, re-
mény;
   Pl.: gyász miatt
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2. SZÖVEGALKOTÁS: EGY CÍMLAP ELKÉSZÍTÉSE

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

   A címlap jellemzőinek meghatározása.
A tanár vezetésével minden csoport megha-
tározza az elkészítendő címlap jellemzőit.

   A címlap elkészítése. Ehhez a tanár kiosztja 
a képeket és az egyéb eszközöket. 
A címlapra kerüljön szöveg is: a diákok ta-
lálják ki az újság címét, a vezércikk címét és 
egy rövid tartalomjegyzéket is (soroljanak 
fel a címlapon pár további cikkcímet).

   A diákok csoportjai a táblán szereplő jel-
lemzők segítségével és a tanár vezetésével 
meghatározzák, hogy milyen lesz a címlap, 
amit el fognak készíteni: milyen témájú új-
ság címlapja lesz, milyen stílusban, milyen 
kiemeléseket fognak használni, stb. 
Amiben megállapodtak, azt le is írják a jegy-
zetfüzetükbe.

   A meghatározottak alapján kiválasztják, 
hogy a 4. munkalap mely képét fogják fel-
használni.
A csoportok közös munkában elkészítik a 
címlapokat. Ehhez nagyméretű rajzlapot, 
vagy fl ip chart papírt, csomagolópapírt, ra-
gasztót, rajzeszközöket, stb. használnak. 

Feladat

   Az elkészült címlapok elemzése (ellenőrzé-
se). A csoportok kicserélik az elkészült mun-
kákat.

   Minden csoport egy másik társaság mun-
káját kapja meg, abból megpróbálja megha-
tározni azokat a jellemzőket, amelyeket a 
címlapot készítő csoport előzetesen megha-
tározhatott. Az ő listájuk és az eredeti össze-
hasonlításával megbeszélik, hogy az elké-
szült alkotás mennyire felel meg a készítők 
szándékának.
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MUNKALAP (1)
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MUNKALAP (2) 

A)

B)
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Kérdések 

Melyik írásjelet használja a címlap és a plakát fi gyelemfelhívásként?

Milyen hangzatos jelzők után áll felkiáltójel az újságcímlapon?

Melyik szín szolgál a hangsúlyos, felkiáltójellel ellátott szövegek kiemelésére?

Milyen kiemelést kapott az újságcikk címe és a plakát szövege?

Mit tükröz a két fi gura hasonló beállítása?

Figyeld meg a két fi gura arckifejezését és kéztartását! Mi van a kezükben? Mi-
ben hasonlítanak és miért? 

Miben tér el a képkivágás?

Olvasd fel hangosan a Keresztesek cím alatti szöveget. Mi a hirdetett fi lm címe?

Ki rendezte a hirdetett fi lmet?

Mi volt a rendező előző fi lmjének a címe? 

Ki a fi lm főszereplője? 

Mit jelent a „Fantasztikus!” szó alatti szöveg: „Galaxis útikalauz stopposoknak: a 
vicces kultregény végre megérkezik a moziba is”?
a) Az útikalauzt osztogatni fogják a mozikban.
b)  A „Galaxis útikalauz stopposoknak” című regényt árulni fogják a mozikban ta-

lálható könyvesboltokban.
c)  A „Galaxis útikalauz stopposoknak” című regényből készült fi lmet vetíteni fog-

ják a mozik.
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MUNKALAP (3)

A) 

B)
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MUNKALAP (4)
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

Munkalap (2)

Kérdések 

Melyik írásjelet használja a címlap és a plakát fi gyelemfelhívásként? 
Felkiáltójel

Milyen hangzatos jelzők után áll felkiáltójel az újságcímlapon? 
Látványos, fantasztikus, remek képek – zseniális sztori

Melyik szín szolgál a hangsúlyos, felkiáltójellel ellátott szövegek kiemelésére? 
Piros (mindkettőn).

Milyen kiemelést kapott az újságcikk címe és a plakát szövege? 
Mindkettőt csupa nagybetűvel szedték.

Mit tükröz a két fi gura hasonló beállítása?
Erőt, mozgalmasságot stb.

Figyeld meg a két fi gura arckifejezését és kéztartását! Mi van a kezükben? Miben 
hasonlítanak és miért? 
Fegyver. Eltorzult arc, egyik kezükkel fegyvert fognak valakire. Azért hasonlítanak, mert 
mindkettő nagy elszántsággal támad az ellenségre. 

Miben tér el a képkivágás? 
A címlap közelibb képet mutat, a teljes alakos plakátfi gurának a lábmozdulata is hangsú-
lyos.

Mi a hirdetett fi lm címe? 
Mennyei királyság

Ki rendezte a hirdetett fi lmet? 
Ridley Scott

Mi volt a rendező előző fi lmjének a címe? 
Gladiátor.
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Ki a fi lm főszereplője? 
Orlando Bloom

Mit jelent a „Fantasztikus!” szó alatti szöveg: „Galaxis útikalauz stopposoknak: a vic-
ces kultregény végre megérkezik a moziba is”?
c)



6. KÉPOLVASÁS 

A KÉPEKBŐL NYERHETŐ KONKRÉT INFORMÁCIÓK ÉS 

ELVONTABB KÖVETKEZTETÉSEK FELISMERÉSÉNEK 

FEJLESZTÉSE FILMPLAKÁTOK HASZNÁLATÁVAL

 KÉSZÍTETTÉK: FÁBIÁN ERIKA
  KÁRPÁTI ILDIKÓ
  (FILMKARC MOZGÓKÉP-TUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY)
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A képolvasás képességének kialakítása és fejlesztése. A képek 
értelmezésének, az azokban foglalt konkrét és elvont informáci-
óknak a felismerése, tartalmak kikövetkeztetésének fejlesztése. 
A képolvasás képessége minden vizuális információ befogadá-
sánál döntő jelentőségű így ennek kialakítása és fejlesztése nem 
csak a médiaismeret tantárgyon belül fontos. 

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Sajtó – címlap
Követő tananyag
– A kép és a szöveg kapcsolata

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: képolvasási képesség: konkrét és el-
vont következtetés vizuális információk alapján
– Médiaismeret: képolvasás, képértelmezés, állóképek és meg-
határozott céllal készülő képek (plakátok) tudatos befogadása 
(mint a mozgóképek, fi lmes montázsok, jelenetek értelmezésé-
nek megalapozása)
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A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

A képolvasási, képértelmezési képesség kialakítása és fejleszté-
se. Az élet számos területén az információk jelentős részét vi-
zuális formában kapjuk meg, ezeket a képeket ugyanúgy kell 
tudni értelmezni, mint az írott szöveget. A képek (vagy a szö-
vegekhez kapcsolt képek, illusztrációk) a szövegben megfogal-
mazottak mellett más, fontos tartalmakat is hordozhatnak (pl.: 
hatásosabban keltenek érzelmeket, a tartalomhoz érzelmi viszo-
nyulást alakítanak ki).
A médiaismeret tantárgyon belül a képek értelmezésének ké-
pessége alapozza meg a későbbi tananyagot, mozgóképek, jele-
netek, fi lmes montázsok értelmezésének képességét, de például 
a reklámok tudatos befogadásának képességét is. 
A képolvasás azonban más tantárgy tanulásában is alapvető je-
lentőségű: a képek tudatos értelmezésére képes diákok a tan-
könyvek, szemléltető anyagok képeit nem puszta illusztrációnak 
tekintik, hanem abból további információkat képesek nyerni, és 
a kép elemeiből következtetésekkel rájöhetnek a tulajdonképpe-
ni tananyagra. Akár a saját felismerés, akár csak a kép megjegy-
zése (mely könnyebb, mint a szövegé) jelentősen könnyítheti 
egy-egy anyagrész elsajátítását.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Ebben a modulban a szövegértés egyik, a mozgókép- és médiaismeret tantárgy szempontjá-
ból alapvető jelentőségű részképességre, a képolvasás kialakítására és fejlesztésére alkottunk 
feladatokat. A képek értelmezésének képességét ugyanúgy ki kell alakítani, mint például a 
szövegekét, az értő képolvasó diák nem csak ezzel a tantárggyal, hanem a többivel is kön-
nyebben boldogul, továbbá ezt a képességét az élet számos területén is sikerrel alkalmazhatja 
(sok esetben szükséges is lenne alkalmaznia).
A képek sok konkrét információt hordoznak, így az egyéni munkák ellenőrzésekor és a cso-
portos feladatok során ügyeljünk arra, hogy ezek az információk mindenképp említésre ke-
rüljenek. A képek hatása (pl.: színhasználat, az alakok beállítása) ugyanakkor nagyon sok ér-
zelmi hatással is jár, ezek a hatások egyénenként eléggé eltérhetnek (pl.: egy adott szín kinek 
milyen asszociációkat kelt, egy arckifejezés milyen érzelmi viszonyt idéz fel), ezért fontos, 
hogy minden diák elmondhassa a benyomásait, véleményét, mert a többiek ebből ismerhetik 
meg, hogy ami nekik egyértelmű, az másnak esetleg teljesen mást jelent, így jobban meg-
érthetik mennyire sokrétű hatással lehetnek a képek. Az is fontos, ennek során nincsenek 
egyértelműen jó megoldások (nem lehet azt mondani, hogy pl. csak annak van igaza, aki az 
arany színéről a gazdagságra asszociál), mégis sok képi megfogalmazásnak van egyfajta köz-
megegyezésen alapuló egységes jelentése. Kellő indoklással fogadjuk el az egyéni megoldá-
sokat is, de az általános értelmezést mindenképp fogalmazzuk meg és tudatosítsuk a tanulók 
számára (valószínűleg maguktól is megfogalmazzák, ebben az esetben csak ennek kiemelését 
kell megtenni).

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Az értékelés során arra ügyeljünk, hogy a képekről konkrétan leolvasható információk szóba 
kerüljenek és pontosak legyenek, az elvontabb következtetések, érzelmi hatások megfogal-
mazásánál pedig arra, hogy egyrészt kiderüljön a sokféle értelmezés (sokféle jelentés) lehe-
tősége, másrészt az is, hogy a közmegegyezés szerint, általában mit jelent egy-egy beállítás, 
arckifejezés, eszközhasználat, szín, stb.
A gyerekek általában eléggé fogékonyak a képi információkra, az elég sokrétű hatást vált ki 
belőlük, ugyanakkor kevéssé tudják verbalizálni azt. Ezért leginkább azt értékelhetjük, hogy 
mennyire tudják szavakba önteni benyomásaikat. 
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 

KIEMELT KÉSZSÉ-
GEK, 

KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKAFOR-
MÁK

MÓDSZEREK

I. KÉPOLVASÁS: KÖVETKEZTETÉS EGY KÉP VIZUÁLIS INFORMÁCIÓI ALAPJÁN

A képről nyerhe-
tő információk.

egy fi lmplakát 
elemzése, követ-
keztetés a kép 
alapján

idő szerint egyéni és 
csoportos

közös meg-
beszélés

munkalap 
(2), tábla 

Szövegértés: a 
fi lmajánlóban 
lévő információk 
összevetése a 
plakát alapján 
feltételezettel.

szövegben és 
képben kifejezett 
információk ös-
szehasonlítása

a tevékenység 
irányításának 
mértékében

egyéni és 
csoportos

néma, önál-
ló; megbe-
szélés

munkalap 
(1), tábla

Szövegértés: 
adatkeresés, 
elvontabb tartal-
mak megértése.

globális megér-
tés

idő szerint egyéni önálló mun-
ka, közös 
ellenőrzés

munkalap 
(1)

Képolvasás: 
fi lmplakátok ké-
peiről nyerhető, 
a fi lm tartalmára 
vonatkozó alap-
információk

képek megfi gye-
lése, következ-
tetés

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

közös meg-
beszélés, 
önálló mun-
ka

munkalap 
(1)

Képek megfi gye-
lése meghatáro-
zott szempontok 
alapján.

több kép alap-
ján történő 
következtetés, 
összefüggések 
felismerése

idő szerint egyéni és 
csoportos

közös meg-
beszélés

munkalap 
(1 és 2)

Szövegalkotás: 
Egy fi lm cse-
lekményének 
leírása a plakát 
alapján

képi informá-
ciók szöveges 
megfogalmazá-
sa, háttértudás 
használata

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni önálló mun-
ka, közös 
megbeszélés

munkalap 
(1)

Kép és tartalom 
összekapcsolása, 
szóbeli szöveg-
alkotás: Érvelési 
feladat, vita

megfi gyelés 
szempontok 
alapján, érvelés

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

csoportos közös meg-
beszélés, 
érvelés, vita

munkalap 
(2)
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1.  KÉPOLVASÁS: KÖVETKEZTETÉS EGY KÉP VIZUÁLIS INFORMÁCIÓI ALAPJÁN

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása 
Képolvasás: a képekből nyerhető konkrét 
információk, az ábrázolás alapján történő el-
vontabb következtetés képességének fejlesz-
tése, alakítása.

Feladat

 Képolvasás
A 2. munkalap I. címszava alatt található fi lm-
plakátot (Csodálatos Júlia c. fi lm plakátja) a 
tanár megmutatja a diákoknak. 
A képről nyerhető információk: A tanár kér-
déseket tesz fel a diákoknak:
– Hány főszereplője lehet ennek a fi lmnek?
– Mi lehet a főszereplő fi lmbeli foglalkozása?
– Milyen élete lehet a képen látható nőnek?

  Figyeljétek meg a kép színeit! Mit, pl. milyen 
érzelmet fejeznek ki?
  Minden történet valamilyen konfl iktusra 
épül. Milyen konfl iktust tudtok elképzelni 
a kép alapján?

A válaszokat címszavakban a tanár (vagy egy 
diák) a táblára jegyzeteli.

  A fi lmplakát alapján a diákok válaszolnak 
a kérdésekre, a választ indokolják is. (pl.: 
A főszereplő színésznő lehet, mert a háttér-
ben egy színházi nézőtér látható.)

Várható megoldások:
  egy (vagy kettő, a háttérben látható férfi  és 
nő)
  színésznő (mert színházi nézőtér van a hát-
térben)
  fényes, gazdag, sikeres (mert mosolyog és az 
arany színek ezt sugallják)
  sikert, gazdagságot, boldogságot (arany szí-
nek)

  a nő középkorú, talán már nem lesz sztár 
(kiöregedett), vagy a tárt karok azt jelzik, 
hogy kapni szeretne valamit (pl.: érzelme-
ket, szeretetet), de nem kapja meg, vagy 
összeveszik a férjével (háttérkép fi guráinak 
arcán feszültség látható)

  Képolvasás: egy fi lm plakátjáról nyerhető 
információk, következtetés.
Az 1. munkalap használata.

A tanár vezetésével összehasonlítják a fi lm-
ajánlóból szerzett információkat a táblán sze-
replő előzetes következtetésekkel.

  Szövegértés: adatkeresés, elvontabb tartal-
mak megértése.
Az 1. munkalap használata.

  A diákok az 1. munkalap I. 1. feladatában 
megtalálják a plakátot és a fi lm cselekmé-
nyének leírását. Elolvassák a leírást.

Az elhangzott kérdéseket megismétlik, a szö-
veg alapján megválaszolják, a táblán egy diák 
kipipálja a tényleges történetnek megfelelő 
információkat, ami másképp van, azt a felté-
telezett mellé írja.

  A diákok önállóan megoldják az 1. munka-
lap I. 1. feladatát. 

Közös ellenőrzés: egy diák felolvassa a vá-
laszait, a többiek jelzik, ha valamit másképp 
gondoltak. 
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1.  KÉPOLVASÁS: KÖVETKEZTETÉS EGY KÉP VIZUÁLIS INFORMÁCIÓI ALAPJÁN

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Képolvasás: fi lmplakátok képeiről nyerhető, 
a fi lm tartalmára vonatkozó alapinformá-
ciók. 
Az 1. munkalap használata.
Ellenőrzés: a tanár kérdéseket tesz fel: mi-
lyen betűjelű(ek) azok a plakátok, mely 
fi lm(eknek)

– egy főszereplője lehet?
– a főszereplője harcos, vagy akcióhős?
– háborúban játszódnak?
– van-e olyan kép, amiről egyértelműen ki-

derül, hol játszódik a fi lm?
– akciófi lm, háborús fi lm, kalandfi lm? Írta-

tok-e valamelyikhez olyan műfajt, amit itt 
nem soroltunk fel, mi az?

Fontos, hogy nincsenek egyértelműen jó meg-
oldások (mivel a diákoknak nem kell tudnia, 
miről szól az adott fi lm), minden elfogadható, 
amit a kép alapján indokolni tudnak.

Differenciálási lehetőség
  A munkalapon az első 2-3 plakáthoz tartozó 
kérdéseket közösen töltik ki a diákok a ta-
nár vezetésével.

  A munkalapon az első 2-3 plakáthoz tartozó 
kérdéseket közösen oldják meg a diákok, de 
nem önállóan (egy-egy diák hangosan meg-
oldja a feladatot, a többiek közbeszólhatnak, 
ha mást írnának).

Feladat

  Az 1. munkalap I. 2. feladatának megoldása. 
A diákok önállóan oldják meg a feladatot.

  A válaszadás közben a diákok a munkalapon 
kipipálják, ha jól válaszoltak, kijavítják, ha 
rosszul. A diákoknak nem kell tudni, hogy 
miről szól az adott fi lm, minden válaszuk 
elfogadható, amit a kép alapján indokolni 
tudnak. Várható megoldások:
– A, D, E, G;
– A, B, C, D, E, G; (F is elfogadható)
– E, F; (C és G is elfogadható)
– G (Gladiátor – Rómában, a Colosseum mi-

att)

– esetleg B kimaradhat: fantasy (de ez is le-
het kalandfi lm)

  A tanár a diákokat 3 csoportba osztja, a 2. 
munkalap 2. oldalán található fi lmplakáto-
kat is megmutatja (kivágja és kiosztja) a diá-
koknak. A csoportoknak megfi gyelési szem-
pontokat ad (minden csoportnak egyet). Az 
iménti feladat és az újonnan kapott fi lm-
plakátok alapján a tanulók fi gyeljék meg az 
alábbiakat:

  A diákok 3 csoportban, közös munkában 
(jegyzeteket is készíthetnek) megválaszol-
ják a nekik kiadott kérdést. 
Eközben minden csoportnak mindegyik 
plakátot kell látnia, mindegyiket használ-
hatja. 
Ellenőrzés: a csoportok egy-egy tagja ös-
szefoglalja és elmondja a többieknek, mit 
fi gyeltek meg a témájukkal kapcsolatban. (A 
többiek közbeszólhatnak, ha észrevesznek 
még el nem hangzott összefüggést.) Várható 
megoldások:
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1.  KÉPOLVASÁS: KÖVETKEZTETÉS EGY KÉP VIZUÁLIS INFORMÁCIÓI ALAPJÁN

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

– Mik a jellegzetességei azoknak a plakátok-
nak, amelyeken csak a fi lm főszereplője 
látható? (milyen pózban van, milyen esz-
közök vannak nála, milyen az arckifejezé-
se, mi van a háttérben, stb.)

– Figyeljétek meg, hogy a háborús és akció-
fi lmek plakátjain milyen fegyverek van-
nak, milyen módon bemutatva? Mi utal 
még az erőszakra vagy az akcióra a plaká-
tokon?

– Figyeljétek meg a színek szerepét a pla-
kátokon, melyik színt, milyen jelentéssel 
használják? Különösen a sárga és arany 
színek jelentését gyűjtsétek össze!

Feladat

– mindig áll, szemből vagy háttal, tartása ki-
fejezi a jellemét (elszánt, vidám, stb.) nála 
van a fegyvere, a háttér csak jelzésszerű, 
általában egyszínű, csak sejtet valamit;

– kardok, lőfegyverek, tűz, gomolygó füst és 
lángok, lendületes, mozgalmas testtartás;

– a sárga a lángokra, tűzre (torkolattűz, há-
ború), akcióra utal, az arany a dicsőségre, 
pátoszra, a zöld sejtelmességre, mágiára, 
varázslatra, a piros a vérre, a kék fémekre, 
modern eszközökre;

  Szövegalkotás
Egy fi lm cselekményének leírása a plakát 
alapján
Az 1. munkalap használata. 
A diákok valószínűleg ismerik a történetet, 
ezért hívjuk fel a fi gyelmüket, hogy hasz-
nálhatják a háttér információikat (pl.: tud-
ják, hogy a felső sarokban látható fi út Ne-
mecseknek hívják), de olyan eseményeket 
fogalmazzanak meg a szövegben, amik a 
képről kikövetkeztethetők (pl.: Nemecsek 
halála nem).

Differenciálási lehetőség
  A diákok önállóan oldják meg a feladatot. 
Az ellenőrzés során a tanár összegzi, hogy 
mik azok az információk, melyek minden 
szövegbe bekerültek.

  A szöveg megírása előtt a tanár vezetésével 
elemzik a plakátot, megbeszélik, hogy me-
lyek lesznek azok az információk, amik be-
kerülhetnek majd a szövegbe.

  A diákok önállóan megoldják az 1. munka-
lap I. 3. feladatát.
Ellenőrzés: felolvassák megoldásaikat, a töb-
biek azt fi gyelik a szövegekben, hogy annak 
minden információja kikövetkeztethető-e a 
képről.
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1.  KÉPOLVASÁS: KÖVETKEZTETÉS EGY KÉP VIZUÁLIS INFORMÁCIÓI ALAPJÁN

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Kép és tartalom összekapcsolása, szóbeli 
szövegalkotás: 
Érvelési feladat, vita
A tanár 2 csoportba osztja a diákokat, a 2. 
munkalap 3. oldalán található két plakátot 
(a Csillagok háborúja – Baljós árnyak című fi lm 
két plakátja) odaadja egy-egy csoportnak. 
Elmondja, hogy ehhez a fi lmhez két plakát 
készült, ha a diákok nem ismerik, akkor el-
mondja a fi lm cselekményét:
„Nyugtalanság uralkodik a Galaktikus Köztár-
saságban. A távoli csillagrendszerekbe irányuló 
kereskedelmi utak megadóztatásának tervét heves 
viták övezik. A kapzsi Kereskedelmi Szövetség 
úgy próbálja elérni célját, hogy felfegyverzett csa-
tahajóival blokád alá veszi a parányi Naboo boly-
gót. Míg a Köztársaság Szenátusában véget nem 
érő szócsaták zajlanak az aggasztó eseményekről, 
a Főkancellár titokban útnak indít két Jedi lova-
got, a béke és az igazság őrzőit, hogy oldják meg a 
konfl iktust.”

Háttérinformációk 
A fi lm egy 3 részes sorozat előzményét mutatja 
be, melynek főszereplője, az ebben a részben 
még kisfi ú Anakin, a további részek hírhedt 
főgonosza (Darth Vader) lesz felnőtt korában. 
Az első plakáton a kisfi ú árnyéka felnőttko-
rának jellegzetes, összetéveszthetetlen alakját 
előlegezi meg (vessük össze a címmel: Baljós 
árnyak), ugyanakkor ez a tartalom csak a teljes 
sorozat ismeretében világos a nézőnek. 
A fi lm plakátja végül a második lett.

Differenciálási lehetőség
  A plakátokat először a tanár vezetésével kö-
zösen elemzik, megállapítják a fő szempon-
tokat, amiken vitatkozni lehet.

  A tanár csak a vita menetét irányítja, egy-
egy szempontra terelve az érvelést.

  A csoportok megnézik a képeket. Érveket 
gyűjtenek, hogy miért legyen a náluk lévő 
a fi lm plakátja. 

Érvelés, vita: a csoportoknak meg kell győz-
niük egymást, hogy a fi lmet a náluk lévő pla-
káttal hirdessék. A csoport egy-egy szószólója 
röviden összefoglalja, miért fejezi ki kiválóan 
a fi lm tartalmát az ő plakátjuk. Majd bizo-
nyos szempontok alapján érvelnek egymással 
szemben. (pl.: az egyik plakát kevéssé látvá-
nyos, de kifejező, a másik felkelti a fi gyelmet, 
és mozgalmasságra utal, stb.)
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MUNKALAP (1)

I. Filmplakátok

1. Nézd meg fi gyelmesen az alábbi fi lmplakátot, olvasd el a fi lm rövid  
tartalmát, majd válaszolj a kérdésekre. 

1938-ban Julia Lambert (Annette Bening) 
London egyik legnépszerűbb sztárja. A szép 
és tehetséges színésznő minden darabban 
sikert arat, legyen az romantikus szerelmi 
történet vagy sziporkázó vígjáték. 
Férje, Michael Gosselyn (Jeremy Irons) szín-
házi producerként egyengeti felesége karri-
erjét. Úgy tűnik, hogy Julia azok közé a sze-
rencsés nők közé tartozik, akiknek mindent 
megadott az élet – tehetséget, gazdagságot 
és hírnevet. Ám a színházban, akárcsak az 
életben, a látszat szinte mindig csal.
A negyvenes éveiben járó Julia élete kényes 
pillanatához közeledik. Most még ő áll a 
csúcson, de jól tudja, hogy a színpadon és 
az életben eddig játszott szerepei hamaro-
san megváltoznak. A fi atalság elmúltával a 
főszerepeket felváltják a mellékszerepek. 

Ekkor lép az életébe a jóképű és vonzó Tom Fennell (Shaun Evans), aki Julia leg-
nagyobb rajongójának vallja magát. Tom élvezi az asszony pénzét és kihasználja 
társasági kapcsolatait, de aztán mégis egy fi atal és becsvágyó színésznőt (Lucy 
Punch) választ. Sikerül elérnie, hogy a lány pályakezdését Julia támogassa, aki 
beleegyezik, hogy a lány lehetőséget kapjon új darabjában. A próbák során végig 
úgy tűnik, immár leáldozóban a csillaga az ifjú tehetség mellett. Ám a premieren, 
mindenki meglepetésére, Julia magabiztosan és élete egyik legpompásabb alakítá-
sával homályosítja el riválisát. 

Ki játssza a fi lmben Julia Lambert szerepét? ..................................................................

Hogyan jelöli a szöveg, hogy a fi lmbeli szereplőt melyik színész játssza? ................

Miért tűnik szerencsés nőnek Julia? ................................................................................

Miben hasonlít a színház az életre?  ...............................................................................

Milyen, az életében történő változás bekövetkezésétől fél Julia?  ..............................
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Mit jelent szó szerint és átvitt értelemben az, hogy Julia életében a „főszerepeket 

felváltják a mellékszerepek”?  ..........................................................................................

Mit jelent az, hogy a fi atal lány Julia riválisa?  ...............................................................

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

Írd le más szavakkal azt a kifejezést, hogy „leáldozóban a csillaga”:  ........................

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

Milyen szavakkal lehet kapcsolatba hozni, azt a kifejezést, hogy „elhomályosítja 

riválisát”?  ............................................................................................................................

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

Írj néhány olyan szót, amely a plakát arany színéről eszedbe jut! ............................

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

2. Nézd meg a plakátokat, és a kép alapján válaszolj a kérdésekre! (Bármilyen 
tág megfogalmazást beírhatsz, pl.: a főszereplő egy lány, a fi lm a jövőben  
játszódik, vagy háborúban stb.) 

Ki lehet a főszereplő?  ..............................................................

Mi lehet a foglalkozása? ..........................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  ...........................................................

Hol játszódik a fi lm?  ...............................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ...........................................................

Ki lehet a főszereplő?  ..............................................................

Mi lehet a foglalkozása?  ..........................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  ............................................................

Hol játszódik a fi lm?  ................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ............................................................
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Ki lehet a főszereplő?  ..............................................................

Mi lehet a foglalkozása?  ..........................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  ............................................................

Hol játszódik a fi lm?  ................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ...........................................................

Ki lehet a főszereplő?  ..............................................................

Mi lehet a foglalkozása?  ..........................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  ............................................................

Hol játszódik a fi lm?  ................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ............................................................

Ki lehet a főszereplő?...............................................................

Mi lehet a foglalkozása? ..........................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

………………………………………………..………………

Mikor játszódik a fi lm?............................................................

Hol játszódik a fi lm? …………………………………………

Mi lehet a fi lm műfaja? ………………………………………

Ki lehet a főszereplő?  ..............................................................

Mi lehet a foglalkozása?  ..........................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  ............................................................

Hol játszódik a fi lm?  ................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ............................................................
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Ki lehet a főszereplő?  ..............................................................

Mi lehet a foglalkozása?  ..........................................................

Milyen hangulatú lehet a történet?

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

Mikor játszódik a fi lm?  ............................................................

Hol játszódik a fi lm?  ................................................................

Mi lehet a fi lm műfaja?  ...........................................................

3.  Nézd meg a fi lm plakátját, a kép alapján írd le, miről szólhat a fi lm! (Ha  
ismered a történetet, akkor fi gyelj arra, hogy csak olyat írj le, ami a képről  
kikövetkeztethető). 

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

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

...............................................................................................................................................
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MUNKALAP (2)

I. Filmplakátok
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

I. Filmplakátok

1. Nézd meg fi gyelmesen az alábbi fi lmplakátot, olvasd el a fi lm rövid  
tartalmát, majd válaszolj a kérdésekre. 

Ki játssza a fi lmben Julia Lambert szerepét? 
Annette Bening
Hogyan jelöli a szöveg, hogy a fi lmbeli szereplőt melyik színész játssza? 
Zárójelben
Miért tűnik szerencsés nőnek Julia? 
Mindent megadott neki az élet: tehetséget, gazdagságot, hírnevet. 
Miben hasonlít a színház az életre? 
„A színházban, akárcsak az életben, a látszat szinte mindig csal.”
Milyen, az életében történő változás bekövetkezésétől fél Julia? 
Az életében fordulat következik be, fi atalabb színésznők lesznek a középpontban 
és nem ő. (Lehetséges válasz az is, hogy már nem fog főszerepeket kapni. Ha a 
diákok ezt válaszolják, akkor a következő kérdésnél ennek átvitt értelmére irá-
nyítsuk a fi gyelmüket.)
Mit jelent szó szerint és átvitt értelemben az, hogy Julia életében a „főszerepeket 
felváltják a mellékszerepek”? 
Szó szerint: mint színésznő, már nem kap főszerepet, csak mellékszerepet. Átvitt értelem-
ben: már nem ő áll a középpontban, a színpadon és a magánéletében már nem ő lesz a 
legfontosabb, a körülrajongott.
Mit jelent az, hogy a fi atal lány Julia riválisa? 
Fiatal, új csillagként átveheti tőle a sztárszerepet.
Írd le más szavakkal azt a kifejezést, hogy „leáldozóban a csillaga”: 
Egyre kevésbé sikeres, nem szerencsés. 
Milyen szavakkal lehet kapcsolatba hozni, azt a kifejezést, hogy „elhomályosítja 
riválisát”? 
ragyogás, csillogás, sztár, csillag
Írj néhány olyan szót, amely a plakát arany színéről eszedbe jut!
gazdagság, hírnév, ragyogás, boldogság, siker, ékszerek, színészetet elismerő díjak 
(pl.: Oscar-díj), esetleg irigység, féltékenység



7. A KÉP ÉS A SZÖVEG KAPCSOLATA 

A MÓDOSÍTÁSBÓL ADÓDÓ JELENTÉSVÁLTOZÁSOK, 

A KÉP ÉS A SZÖVEG KÖLCSÖNÖS ÉRTELMEZÉSI 

KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE

 KÉSZÍTETTÉK: FÁBIÁN ERIKA
  KÁRPÁTI ILDIKÓ
  (FILMKARC MOZGÓKÉP-TUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY)
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A képek és hozzájuk kapcsolt szövegek együttes értelmezési ké-
pességének kialakítása, ezek valamelyikének módosítása követ-
keztében létrejövő változások felismerésének fejlesztése. Vizu-
ális tartalmak verbálissá, illetve verbálisak vizuálissá alakítási 
képességének fejlesztése

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Képolvasás
Követő tananyag
– Egyszerű műveletek szövegekkel és képekkel

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
– 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 területben
– Életviteli kompetencia: képsorok értelmezése, tanulási 
képesség javítása bizonyos tartalmak szövegesről vizuális-
sá alakításával
– Médiaismeret: kép- és képsor-értelmezés (mint a mon-
tázs megértésének alapja), a képekhez kapcsolt képaláírá-
sokkal és a párbeszédekkel elérhető jelentésváltozás

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

A képek és a hozzájuk kapcsolt szövegek kölcsönös értelmezési 
képességének kialakítása és fejlesztése. Ennek során tovább erő-
síthetjük és formálhatjuk a diákok képolvasási képességét, és a 
képek szövegekkel való kapcsolatának felismerését. 
Ez a médiaismeret tantárgy részeként is fontos, mert minden vi-
zuális információhoz kapcsolódnak szövegek (legjellemzőbb a 
fi lmek dialógusai), melyeket a képekkel együtt kell értelmezni. 
A képekkel való történetmesélés, illetve a képek sorrendjének 
megváltoztatásával elérhető jelentésváltozás a montázs megér-
tésében alapvető jelentőségű.
Szövegek képek általi értelmezése azonban más tantárgyakban 
is fontos lehet: bizonyos ismeretek különösen alkalmasak arra, 
hogy a diákok azokat rajzokban, ábrákban foglalják össze, ezek 
megértését és megtanulását ez jelentősen megkönnyítheti. 
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A képek és hozzájuk kapcsolt szövegekkel való manipuláció során a diákok olyan összefüggé-
seket ismerhetnek fel, mely a mozgókép- és médiaismeret tantárgy számára fontos alapozást 
jelent. A fi lmes montázs megértésében, a fi lmek dialógusainak, a sajtótermékek képaláírása-
inak elemzésében ezek alapvető képességek. Ugyanakkor ha a tanulók elsajátítják a verbá-
lis és a vizuális tartalmak összefüggéseit, az más területeken is segítségükre lehet. Egy-egy 
nehezebb szöveg értelmezésében például egyes gyerekek számára nagy könnyebbség, ha a 
szöveget képekben is meg tudják fogalmazni, ezáltal könnyebben megértik és elsajátítják azt. 
A szövegértést mindenképp segíti, ha nem is feltétlenül rajzolja le, de valamilyen belső kép 
jön létre arról a befogadó elképzelésében (belső képalkotás), így ismeretterjesztő és irodalmi 
szövegek egyaránt könnyebben értelmezhetők.
Ehhez a témához is könnyen fel lehet használni újságkivágásokat, képeket és képaláírásokat 
egyaránt, és azokkal végeztetni el egyes feladatokat. Ha van rá lehetőség, ezzel a témával 
kapcsolatban érdemes a gyerekekkel megnézi a teljes fi lmet, melyből az 1. munkalap II. 2. 
feladatának képsora való: A lé meg a Lola (rendezte: Tom Tykwer, 1998). A fi lm eleve arra a 
lehetőségre épül, hogy ugyanazt a történetet hogyan lehet háromszor egymás után, három 
különböző befejezéssel elmesélni. Így ennek a fi lmnek a segítségével a mozgókép- és média-
ismeret tantárgy tartalmait konkrétan lehet az ebben a modulban tárgyaltakhoz kapcsolni. 

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ebben a modulban is fontos, hogy az értékelés közösen történjen, hogy a diákok lássák a 
többi lehetséges megoldást is. Ezt a tanárnak annyiban kell irányítania, vagy javítania, hogy a 
feladatnak megfelelő megoldásokat találják a diákok is jónak, valamint a megoldások tényle-
gesen tükrözzék a kép és a szöveg kapcsolatát. 
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

I. A KÉP ÉS A SZÖVEG KAPCSOLATA: A KÉPALÁÍRÁSOK SZEREPE

A képaláírás 
szerepének vizs-
gálata

a kép és a kép-
aláírás kapcso-
latának felisme-
rése

idő szerint egyéni és 
csoportos 

önálló mun-
ka, közös 
ellenőrzés

munkalap 
(1)

Képek és kép-
aláírások össze-
kapcsolása

azonos verbális 
és vizuális in-
formációk össze-
kapcsolása

idő szerint egyéni önálló mun-
ka

munkalap 
(1)

Szövegalkotás: 
képaláírások 
írása 

szövegalkotás 
képhez

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

önálló mun-
ka, közös 
megbeszélés

munkalap 
(1), papír-
csíkok

II. A KÉP ÉS A SZÖVEG KAPCSOLATA: TÖRTÉNETMESÉLÉS KÉPEKKEL

Képértelmezés: 
történetmesélés 
képekkel

képek megfi gye-
lése, összeállítá-
sa történetté

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

önálló mun-
ka, beszá-
moló

munkalap 
(1), papír, 
olló, ragasz-
tó

Szövegalkotás:
Párbeszéd írása 
egybefüggő 
képsorhoz (mon-
tázshoz)

képekben el-
mondott törté-
net értelmezése, 
szövegalkotás

a tevékenység 
irányításának 
mértékében

egyéni és 
csoportos

páros mun-
ka, beszá-
moló

munkalap 
(1), jegyzet-
füzet

Új képsor és 
ahhoz új szöveg 
alkotása

történetmesélés 
képekkel, annak 
alapján új szö-
veg létrehozása 

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

csoportos közös mun-
ka, beszá-
moló

munkalap 
(1), papír, 
olló, ragasz-
tó

Képek alkotása 
szöveghez: egy 
novella elmesé-
lése képekkel 

képalkotás tö-
redékes szöveg 
alapján

idő szerint egyéni önálló mun-
ka

munkalap 
(1), papír, 
rajzeszkö-
zök

Szövegalkotás: a 
novella szövege 
és a képek alap-
ján összefüggő 
szöveg létreho-
zása

töredékes szö-
veg és ahhoz 
kapcsolt képek 
alapján össze-
függő szöveg 
írása

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

önálló mun-
ka, beszá-
moló, közös 
ellenőrzés

munkalap 
(1), elké-
szült rajzok
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. A KÉP ÉS A SZÖVEG KAPCSOLATA: A KÉPALÁÍRÁSOK SZEREPE

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása 
A kép és a szöveg kapcsolatának vizsgálata, 
azok hogyan értelmezik kölcsönösen egy-
mást, a képek és szövegek összekapcsolásából 
adódó jelentésváltozás bemutatása. 

Feladat

  A képaláírás szerepe 
Az 1. munkalap használata. A tanár minden 
diáknak diktál a képhez egy mondatot a kö-
vetkezők közül (többen is ugyanazt a mon-
datot fogják kapni, de lehetőleg ne egymás 
mellett ülők).
A) Sam sok időt tölt négy éves kislányával, 

ilyenkor általában együtt játszanak.
B) Már két éve, hogy Catherina szülei au-

tóbalesetben meghaltak. Azóta szülei 
barátja az egyetlen, aki meglátogatja őt 
a nevelőotthonban.

C) Ezt a képet nem fogadta el reklámkam-
pányához a játékgyár, mert az építőkoc-
ka nem látszik rajta elég jól.

Az ellenőrzés során felmerült összefüggé-
seket a tanár összegzi, kiemeli, hogy a kép-
aláírás magyarázza képen látottakat, ezért 
tartalmának függvényében megváltozik 
számunkra a kép jelentése. 

Feladat

  A diákok önálló munkában megoldják az 1. 
munkalap I. 1. feladatát. 
Ellenőrzés: összehasonlítják, hogy más-más 
mondat esetén minden különböztek a meg-
oldásaik, és, hogy miért.

  Képek és képaláírások összekapcsolása
Az 1. munkalap használata 
Ellenőrzés a tanár vezetésével: felolvassa a 
képaláírást és a betűjeleket, a diákok felteszik 
a kezüket annál a betűnél, amit leírtak. 

Feladat

  A diákok önállóan megoldják az 1. munka-
lap I. 2. feladatát. 

Az ellenőrzés közben mindenki javítja a rossz 
megoldásait. 

  Szövegalkotás 
Képaláírások írása

  Az előző feladat képeiből minden diák kivá-
laszt egyet és egy papírcsíkra ír hozzá egy 
új képaláírást. 
A papírokat a tanár összegyűjti, majd a diá-
kok sorban kihúzzák mindegyiket. Minden-
ki felolvassa, amit húzott és közösen meg-
szavazzák, hogy az melyik képhez illik.
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1. A KÉP ÉS A SZÖVEG KAPCSOLATA: A KÉPALÁÍRÁSOK SZEREPE

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Differenciálási lehetőség
  A diákok több képhez is írnak új képaláírást 
(legalább kettőhöz, vagy mindhez).
  Először minden képhez a tanár vezetésével, 
közösen találnak ki új képaláírást. A tanár a 
képek értelmezésében segít.

2. A KÉP ÉS A SZÖVEG KAPCSOLATA: TÖRTÉNETMESÉLÉS KÉPEKKEL

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Képértelmezés: történetmesélés képekkel
Az 1. munkalap használata

  Az 1. munkalap II. 1. feladatához tartozó ké-
peket a diákok kivágják, és mindenki össze-
állít egy történetet a képekből. Ehhez nem 
kell minden képet használniuk, de legalább 
4 képet használjanak fel. 
A képeket a kiválasztott sorrendben felra-
gasztják egy lapra.
Minden diák megmutatja a történetét és azt 
pár mondatban el is meséli a többieknek.

Differenciálási lehetőség
  A tanár vezetésével a diákok minden kép-
hez megfogalmaznak egy, a kép tartalmát 
leíró mondatot. (Ezzel a tanár segít a képek 
értelmezésében, azokhoz asszociációk kap-
csolásában.) Ezután oldják meg a feladatot a 
tanulók.

  A diákok önállóan oldják meg a feladatot.

Feladat

  Szövegalkotás
Párbeszéd írása egybefüggő képsorhoz 
(montázshoz) 
Az 1. munkalap használata

  A tanár vezetésével összegzik, hogy jellem-
zően miről szóltak, milyen eseménysort dol-
goztak fel az elkészült szövegek.

  A diákok átnézik az 1. munkalap II. 2. fel-
adatának képsorát. 
Páros munka: a diákok párokban megírják a 
képek alatt elhangzó szöveget (párbeszédet, 
vagy belső monológot). (Mintha egy képre-
gény „buborékszövegét” írnák meg.)

  A párok előadják megírt szövegüket, a töb-
biek követik közben a képeket. 
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2. A KÉP ÉS A SZÖVEG KAPCSOLATA: TÖRTÉNETMESÉLÉS KÉPEKKEL

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Új képsor és ahhoz új szöveg alkotása
A tanár 3 csoportba osztja a diákokat. 

  A tanár vezetésével összegzik, hogy a sor-
rend változtatásával hogyan változott meg 
a történet.

Differenciálási lehetőség
  Minden csoport maga határozza meg a ké-
pek új sorrendjét és az új történetet.

  A diákok közösen állítják össze az új kép-
sort, így az egységes lesz. Csak az új szöve-
get írják meg hozzá csoportonként.

Feladat
  Képek alkotása szöveghez
Örkény István Leltár című egyperces novel-
lájának elmesélése képekkel. 
Az 1. munkalap használata 

  A tanár elosztja a „Leltár” elemeit a diákok-
nak, mindenki rajzol egy képet a saját téte-
léhez. 

  Szövegalkotás: a novella szövege és a képek 
alapján összefüggőfüggő szöveg létrehozá-
sa. 
A novella és a képek alapján megírt egybe-
függő szövegeket a tanár vezetésével érté-
kelik, ennek során értelmezik a novellát. 

Differenciálási lehetőség
  A novella szövegét a képek segítségével, a ta-
nár vezetésével a diákok azelőtt értelmezik, 
hogy megírnák az összefüggő szöveget. 

  A diákok a novellát a képek segítségével ön-
állóan értelmezik, az abban lévő esetleges 
félreértéseket az összefüggő szövegek érté-
kelése során javítja a tanár.

  A csoportok kivágják a képeket és új sorrend-
be rendezik azokat. Ennek során kihagyhat-
nak képeket, vagy rajzolhatnak újakat is.
  Az új képsorhoz megírják az új szövegeket.
  A csoportok bemutatják az új történetet az 
új szöveggel.

  A tanulók elolvassák az 1. munkalap II. 3. 
feladatában az Örkény novella szövegét. 

  A diákok önálló munkában elkészítik a raj-
zokat. Az elkészült ábrákat a novella szöve-
gének megfelelő sorrendben a táblára ra-
gasztják. Átnézik az így kapott képsort.
  A diákok megoldják az 1. munkalap II. 3. 
feladatát.
Közös ellenőrzés: felolvassák az írásaikat, 
ennek alapján közösen értelmezik, miről 
szól a novella. 
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MUNKALAP (1)

I. A kép és a szöveg 

1. Nézd meg az alábbi képet, írd mellé a tanárodtól kapott mondatot, és  
válaszolj a kérdésekre! 

 A képaláírás:

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

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

Rokonok a képen látható emberek?  ..............................

Mit érezhet a képen látható férfi ? 

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

Mi fog történni velük a közeljövőben? 

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

2. Párosítsd össze a képaláírásokat a képekkel! 

 A kép betűjele:

a) Modernizáció a kínai oktatásban: változtatnak a földrajz oktatásán. 
b) Bankunk mától SMS-ben értesíti ügyfeleit a számlájukon történt 

változásokról.
c) A felújított hullámvasút próbamenete kiválóan sikerült.   
d) A gesztikuláció a beszélgetések természetes velejárója. 
e) A szakértő érvei végül meggyőzőnek bizonyultak.  

A
B

C

D E
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II. Történetmesélés képekkel

1. Az alábbi képekből állíts össze egy történetet! (Nem kell mindegyik képet  
használni.) 
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2. A következő jelenet képeihez írd meg a szöveget, ami a képek alatt  
mondhatnak a szereplők! 
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3. Olvasd el Örkény István alábbi egyperces novelláját! 

Örkény István
Leltár

Dombos táj (zivatar után)
3 gomolyfelhő
1 halastó
1 gátőrház
1 férfi  (az ablakon kihajolva)
1 kiáltás
1 jegenyesor
1 sáros út
Kerékpárnyom (a sárban)
1 női kerékpár
1 kiáltás (az előbbinél hangosabb)
1 pár szandál
1 szoknya (a szélben lobogva, a csomagtartót csapkodva)
1 milfl őrmintás blúz
1 darab amalgámtömés (fogban)
1 asszony (fi atal)
1 kiáltás (még hangosabb)
Új kerékpárnyomok
1 becsukódó ablak
Csönd

Írd le a novella cselekményét néhány mondatban!

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

I. A kép és a szöveg

1. Nézd meg az alábbi képet, írd mellé a tanárodtól kapott mondatot és  
válaszolj a kérdésekre! 

Ha a képaláírás: A
Rokonok a képen látható emberek?  Igen.
Mit érezhet a képen látható férfi ? Boldogságot, nyugalmat, stb.
Mi fog történni velük a közeljövőben? pl.: A hétvégén az egész család elmegy 
 kirándulni.
Ha a képaláírás: B
Rokonok a képen látható emberek?  Nem.
Mit érezhet a képen látható férfi ? Szánalmat, szomorúságot,  stb.
Mi fog történni velük a közeljövőben? pl.: A férfi  örökbe fogadja a kislányt.           
Ha a képaláírás: C
Rokonok a képen látható emberek?  Valószínűleg nem (de nem derül ki).
Mit érezhet a képen látható férfi ? Közömbösséget, semmi különöset.
Mi fog történni velük a közeljövőben? pl.: Reklám helyett fi lmszerepet kapnak.     

2. Párosítsd össze a képaláírásokat a képekkel! 

 A kép betűjele
a) Modernizáció a kínai oktatásban: változtatnak a földrajz oktatásán.      B
b) Bankunk mától SMS-ben értesíti ügyfeleit a számlájukon történt 
     változásokról.         A
c) A felújított hullámvasút próbamenete kiválóan sikerült.               E 
d) A gesztikuláció a beszélgetések természetes velejárója. C
e) A szakértő érvei végül meggyőzőnek bizonyultak.  D
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Adott téma kulcsszavainak felismerése és az azokat összekap-
csoló logikai műveletek használata és gyakorlása ennek a mo-
dulnak is az egyik célja, ebben a tekintetben az internetes kere-
sés kapcsán elsajátítottak további alkalmazása. Másrészt ebben 
a modulban ezeket a folyamatokat a képolvasás fejlesztésével, a 
kép és a szöveg kapcsolatának megismerésével tovább formál-
juk.

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Kép és szöveg kapcsolata
Követő tananyag
– Integrálás

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Matematika 7. évfolyam (logikai műveletek)
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: hatékony keresési módszerek, logikai 
kapcsolatok felismerése, képek által közvetített információk ol-
vasása
– Médiaismeret: képolvasás, képsorok tartalma, képek össze-
kapcsolása, a kép, mint információhordozó logikai műveletek 
képekkel
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A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Témakörök kulcsfogalmainak felismerése és alkalmazása, lo-
gikai kapcsolatok felismerése, ennek alapján hatékony keresési 
mechanizmusok kialakítása. Egy-egy téma lényegi fogalmainak 
és azok kapcsolatának felismerése tágabb értelemben is minden 
szöveg megértésének alapképessége, ebben a modulban ennek 
fejlesztésére törekszünk.
A képek szinte semmilyen szövegben sem pusztán illusztráci-
ók, azok olvasása által lényegi információkhoz lehet jutni, egy-
máshoz való kapcsolatuk pedig további többletjelentést hordoz. 
A képolvasás képessége szintén túlmutat a médiaismeret 
tantárgyon, bármilyen – például tankönyvi – szöveg ábráinak, 
képeinek értő olvasása nagyban segíti a szöveg tartalmának 
megértését. Ezért itt a képolvasás és a képek sorrendiségéből 
adódó többletinformáció kikövetkeztetésének, képek összekap-
csolásának logikai műveleteinek fejlesztése is a célunk, mely 
egyúttal a montázs működésének megértését is megalapozza.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul részben kapcsolódik a korábbi, internetes és könyvtári adatbázisokban való eligazo-
dást segítő modulhoz, így néhány foglalkozással később alkalmat ad ezen ismeretek ismétlé-
sére is. Ezúttal ugyanakkor a korábbi ismereteket itt már összetetten kell alkalmazni, valamint 
a hasonló műveleteket képekkel is el kell tudni végezni. 
A képolvasás és a képek sorrendiségéből adódó jelentések a médiaismeret (és mozgóképkul-
túra) tantárgy alapvető tartalmai, ezen képességeket a diákoknak a tantárgy kapcsán el kell 
sajátítaniuk. Az a képesség, mely lehetővé teszi a diák számára, hogy képekből hatékonyan 
nyerjen információt ugyanakkor megalapozhatja más szövegek feldolgozásának sikerét is, 
így szinte minden más tantárgy tanításánál és tanulásánál is nagy segítséget jelent. 
Ezért ennek a modulnak a feldolgozása során is ügyeljünk arra, hogy minden diák tisztában 
legyen az alapvető összefüggésekkel, ezért, valamint mert a képek alapján történő szövegal-
kotásnál a tanulók könnyen elvonatkoztatnak a látottaktól és a feladatot háttér információik, 
vagy fantáziájuk alapján oldják meg, ezúttal fontos lehet, hogy a tanár elég erősen irányítsa 
a munkájukat, vagyis a szokottnál jobban fi gyeljen arra, hogy ténylegesen a feladatot oldják 
meg a tanulók. Ezt úgy is megtehetjük, ha a közös ellenőrzések során a diákokban tudato-
sítjuk az ellenőrzés és értékelés szempontjait, hogy ezek alapján javítsák társuk megoldását, 
nem például olyan alapon, hogy a megoldás mennyire tetszik nekik.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ebben a modulban az értékelés olyan szempontból lehet szigorúbb, hogy a ténylegesen a 
feladat megoldását jelentő válaszokat fogadjuk csak el. Ilyen értelemben „rossz” megoldás, 
ha például egy képsorról egy diák szép történetet ír, de a szöveg nem azt írja le, ami a képről 
leolvasható. A javításnál azonban fokozottan kell ügyelnünk arra, hogy megértse miért nem 
a feladatot oldotta meg, és hogy elismerjük az egyébként adott esetben színvonalas teljesítmé-
nyét. Ha felhívjuk a fi gyelmét, hogy nem a kérdésre válaszolt, legjobb, ha ennek alapján maga 
korrigálja a megoldását.
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

I. ALAPVETŐ LOGIKAI MŰVELETEK SZÖVEGEKKEL

Keresési szavak 
és logikai kap-
csolatok meg-
határozása és 
gyakorlása

kulcsszavak köz-
ti logikai kapcso-
latok felismerése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

csoportos és 
egyéni

beszámoló és 
megbeszélés

munkalap 

A keresés le-
szűkítésének 
folyamatának 
megismerése

kulcsszavak köz-
ti logikai kapcso-
latok felismerése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló és  
megbeszélés

Keresés az inter-
neten

kulcsszavak köz-
ti logikai kapcso-
latok felismerése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló és  
megbeszélés

II. ALAPVETŐ LOGIKAI MŰVELETEK KÉPI SZÖVEGEKKEL (KÉPOLVASÁS)

A leszűkítés, a 
következtetés 
folyamata ké-
pekben

képolvasás, ké-
pek közötti logi-
kai kapcsolatok 
felismerése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos 

beszámoló 
és megbe-
szélés

munkalap 

Képolvasás: a 
szöveg és a kép 
összefüggései 
és azok változ-
tatása

képek logikai 
kapcsolata, a 
szöveges és a 
képi leírás kap-
csolata

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és  megbe-
szélés

munkalap

Szövegalkotás 
képsor alapján

képolvasás, kép 
és szöveg kap-
csolata

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és  megbe-
szélés

munkalap



8. EGYSZERŰ MŰVELETEK SZÖVEGEKKEL ÉS KÉPEKKEL 115

A FELDOLGOZÁS MENETE

1. ALAPVETŐ LOGIKAI MŰVELETEK SZÖVEGEKKEL

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
Az adatok és logikai műveletek összekapcso-
lásának fejlesztése: keresési feltételek ponto-
sítása (leszűkítése) adatok, jellemzők alapján 
és ugyanennek a folyamatnak a bemutatása 
képekkel 

Feladat

  A munkalap I. feladatánál található tábláza-
tot szétvágjuk a szaggatott vonalak mentén. 
A diákok minden csoportja megkapja az így 
kapott összes cédulát. 

  A csoportok tagjai átnézik az összes cédulát, 
amit kaptak, ki is oszthatják őket egymás 
között, hogy mindenkinél 3-4 darab legyen 
(attól függően, hányan vannak).

  A cédulákon olvasható szövegek egy inter-
netes katalógus találatai. 
A tanár kérdéseket tesz fel a diákoknak.
Mi történik, ha a keresőbe a szerzőhöz azt 
írom, hogy Rowling?
Milyen találatokat kapunk, ha azt adjuk 
meg, hogy tárgyszó: bölcsek köve?
Mi történik, ha az adjuk meg, hogy szerző: 
Rowling vagy cím: Harry Potter?
Milyen eredményt kapok, ha a feltétel: szer-
ző: Rowling és cím: Harry Potter?
A feladatot addig folytathatjuk, amíg úgy 
érezzük, hogy a diákok biztonságosan eliga-
zodnak a keresés logikai műveletei között.
Ez egyben a korábbi, kulcsszavakkal és lo-
gikai műveletekkel foglalkozó modul során 
megismertek ismétlését is jelenti. 

  A csoportoknak ki kell válogatni azokat a 
cédulákat, amelyeket a tanár által megadott 
feltétel esetében kiadna a kereső.

Differenciálási lehetőség
  A csoportok önállóan végzik a feladatot: 
egymásnak adják meg a keresi feltételeket, 
aminek megfelelően mindkét csoport meg-
határozza a találatokat, aztán összehasonlít-
ják, hogy ugyanazokat választották-e ki. Ha 
nem, akkor – ha szükséges tanári segítség-
gel – eldöntik, hogy az eltérésben kinek van 
igaza.
  A feltételeket a tanár adja meg, az ellenőr-
zést is közösen végzik.
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1. ALAPVETŐ LOGIKAI MŰVELETEK SZÖVEGEKKEL

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  A keresés leszűkítésének folyamata
A diákok állítsanak össze egy olyan feltétel-
sort, amire például csak a Harry Potter és a böl-
csek köve című regény magyar nyelvű kiadását 
adja ki a rendszer. (Minden csoport másik 
könyvet próbáljon a feltételekkel meghatá-
rozni.) 

Differenciálási lehetőség
  A diákok önállóan oldják meg a feladatot, a 
csoportok ellenőrzik egymás munkáját.

  A szűkítés feltételeit a tanár adja meg, még-
hozzá fokozatosan: először csak Rowling a 
feltétel, majd az így kapott csoportból a diá-
koknak ki kell venni azokat, amik nem felel-
nek meg, ha a cím Harry Potter, majd kive-
szik azokat is, ami nem magyar nyelvű, stb. 

A leszűkítést ezután közösen is elvégzik, úgy 
hogy már a tanulók határozzák meg fokoza-
tosan a feltételeket, de közösen oldják meg a 
feladatot.

Feladat
  Keresés az interneten
Az internetes keresőprogramoknak bár-
milyen keresőszavakat megadhatunk egy 
adott témában. Minden csoportnak adunk 
egy-egy feladatot.
Milyen szavakat és feltételeket adnátok meg 
egy keresőnek, ha:
– A Gyűrűk Ura szerzőjének életrajzát szeret-
nétek megtalálni?
– A Gyűrűk Ura című fi lm szereplőiről sze-
retnétek olvasni?
– azt keresnétek, hogy A Gyűrűk Ura című 
fi lm milyen díjakat nyert?
– azt szeretnétek tudni hol lehet A Gyűrűk 
Ura című könyvet megvenni, vagy a fi lmet 
kikölcsönözni?
stb.

A kérdéseket írásban is kioszthatjuk a csopor-
toknak, hogy a többiek ne tudják, milyen fel-
adatot kapott a másik társaság.

Differenciálási lehetőség
  A feladatot a csoportok tagjai önállóan old-
ják meg.
  Először az egész osztály együtt old meg egy 
feladatot, csak azután csoportonként.

  A diákok megoldják a feladatot. A csoportok 
egymást ellenőrzik úgy, hogy a feltételeket 
az egyik csoport elmondja a másiknak és 
ha annak alapján azok tényleg csak azt az 
egy könyvet adják meg találatként, akkor si-
került megfelelő feltételeket meghatározni. 
(Ha nem, akkor javítják egymás munkáját.)

  A csoportok meghatározzák a keresőszava-
kat és az azokat összekötő logikai kapcso-
latokat, hogy nagy valószínűséggel arra a 
kérdésre kapjanak választ a keresőtől, amit 
feltettek.
  A csoportok ezután felolvassák a megol-
dásukat, a többiek megpróbálják kitalálni, 
hogy az adott csoport mit keresett.
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2. ALAPVETŐ LOGIKAI MŰVELETEK KÉPI SZÖVEGEKKEL (KÉPOLVASÁS)

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  A leszűkítés, a következtetés folyamata ké-
pekben
A diákok előbb nézzék át a képeket, aztán 
olvassák el a szöveget! A tanár elmondhatja, 
hogy a képek egy fi lm kezdő képsorát al-
kotják, emelje ki, hogy a képek sorrendjét is 
fi gyeljék meg.

  A munkalap II. 1. feladatának megoldása. 
A diákok előbb nézzék át a képeket, aztán 
olvassák el a szöveget! 

Differenciálási lehetőség
  A tanulók önállóan oldják meg a feladatot, 
közösen ellenőrzik (összehasonlítják a meg-
oldásaikat, az eltéréseket indokolják, megvi-
tatják).

  A tanár vezetésével, közösen oldják meg a 
feladatot. Ebben az esetben a szöveg elol-
vasása előtt pár szóban fogalmazzák meg, 
hogy mit látnak a képen (elég csak szavak-
ban, nem feltétlenül mondatokban). A szö-
veget mondatonként, hangosan olvassák fel 
(közösen, vagy egy-egy diák), döntsék el, 
melyik képet írja le.

Feladat

  Képolvasás: a szöveg és a kép összefüggései 
és azok változtatása

Differenciálási lehetőség
  Ha könnyen megy a feladat megoldása, ak-
kor mindkét csoport megoldhatja mindkét 
feladatot, majd összehasonlítják a megoldá-
sukat.

  Ha nehezebben megy a megoldás, akkor a 
képeket vágják ki a munkafüzetből és rak-
ják össze az új sorrendet. A tanár ekkor 
kiválasztja csak az egyik feladatot és az új 
képsort átbeszéli a diákokkal (megfogal-
mazzák mit látnak az új képen). A tanárral 
meghatározzák, mely mondatot írják majd 
át és mely szavakat használják abban. 

  A munkalap II. 2., 3. feladatok megoldása.  
A diákok két csoportban, párhuzamosan 
oldhatják meg a két feladatot (az egyik cso-
port az egyiket, a másik a másikat). A két 
csoport beszámol egymásnak, a másik cso-
port ellenőrzi a megoldást (elfogadható-e 
számukra az új szöveg).
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2. ALAPVETŐ LOGIKAI MŰVELETEK KÉPI SZÖVEGEKKEL (KÉPOLVASÁS)

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Szövegalkotás képsor alapján
Figyeljünk arra, hogy olyan szöveget fogal-
mazzanak meg a diákok, melynek informá-
ciói ténylegesen leolvashatók a képekről. 
Úgy irányítsuk a szövegalkotást, hogy an-
nak kötődnie kell a képen láthatókhoz és 
azok sorrendjéhez. 

Differenciálási lehetőség
  A tanulók mielőtt megírják a szöveget sza-
vakban fogalmazzák meg mit látnak a ké-
pen. Együtt határozzák meg a képek össze-
függését is. (Pl.: A középső kép egy színház-
épületet ábrázol, ami az utolsó képen látha-
tó városban van.)
  A tanulók önállóan oldják meg a feladatot.

  A munkalap II. 4. feladatának megoldása 
Közös ellenőrzés: a diákok felolvassák meg-
oldásaikat, a többieknek azt kell fi gyelni, 
hogy a szöveg valóban azt írja-e le, ami a ké-
pekről leolvasható, vagy kikövetkeztethető.  
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MUNKALAP

I. Keresés az interneten (kulcsszavak és logikai műveletek)

1. [3 példány] A kviddics évszázadai / Rowling, Joanne Kathleen (1965) ([2001]) 
[könyv] 

2. [1 példány] Harry Potter and the Chamber of Secrets / Rowling, Joanne Kath-
leen (1965) (2000) [könyv] 

3. [1 példány] Harry Potter and the Goblet of Fire / Rowling, Joanne Kathleen 
(1965) (2000) [könyv] 

4. [1 példány] Harry Potter and the Order of the Phoenix / Rowling, Joanne 
Kathleen (1965) (2003) [könyv] 

5. [1 példány] Harry Potter and the philosopher’s stone / Rowling, Joanne Kath-
leen (1965) (2000) [könyv] 

6. [1 példány] Harry Potter and the prisoner of Azkaban / Rowling, Joanne Kath-
leen (1965) (1999) [könyv] 

7. [1 példány] Harry Potter és a bölcsek köve / Rowling, Joanne Kathleen (1965) 
(1999) [könyv] 

8. [7 példány] Harry Potter és a bölcsek köve / Rowling, Joanne Kathleen (1965) 
(2001) [könyv]

9. [1 példány] Harry Potter és a bölcsek köve  [Hangfelvétel, hgk.] / Rowling, 
Joanne Kathleen (1965) (2000) [audiovizuális]

10. [4 példány] Harry Potter és a Főnix Rendje / Rowling, Joanne Kathleen (1965) 
(2003) [könyv]

11. [6 példány] Harry Potter és a Titkok Kamrája / Rowling, Joanne Kathleen 
(1965) (2000) [könyv]

12. [5 példány] Harry Potter és a Tűz Serlege / Rowling, Joanne Kathleen (1965) 
(2001) [könyv]
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13. [5 példány] Harry Potter és az azkabani fogoly / Rowling, Joanne Kathleen 
(1965) (2000) [könyv]

14. “Harry Potter sorozat” [mű]

15. [3 példány] Legendás állatok és megfi gyelésük / Rowling, Joanne Kathleen 
(1965) ([2001]) [könyv]
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II. Képolvasás

1. Egy készülő fi lm forgatókönyve ezzel a leírással kezdődik: 

A fi ú Európa egyik zsúfolt, többmilliós nagyvárosában nőtt fel. A város legtöbb háza 100-
150 évvel ezelőtt épült, így látképe nem túl modern, inkább hagyományos és kicsit fáradt 
arcot mutatott. A ház, amelyben édesanyjával laktak boltokkal, irodákkal és rendelőkkel volt 
tele, így szüntelenül ki-be járkáltak benne. Egy kicsit zajos is volt, mert a város közepén, 
egy forgalmas utcában állt, naponta több száz autó húzott el az ablak alatt. A fi út ez nem 
nagyon zavarta, a szobája kényelmes volt, napos és vidám, itt tervezgette, hogy egyszer 
majd nagy színész lesz.
A fi lm operatőre a fenti leíráshoz az alábbi képsort készítette. Írd a képek alá, a 
forgatókönyv azon mondatát vagy mondatrészletét, amelyhez a kép készült!

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................
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2. A forgatókönyvet átírták, ezért az operatőr az utolsó képet erre cserélte le:

Mi lehet az új mondat, ami az előző helyett most a forgatókönyvben szerepel? Írd 
le!

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

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

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

3. Mi változott meg a forgatókönyvben, ha az eredetit úgy írták át, hogy ez  
lett az első kép? Írd le a hozzátartozó új mondatot! 

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

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

Ha ez az első kép, más képeken is változtatni kell? Indokold is a döntésedet! ........ 

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

4. A fi lm ezekkel a képekkel fejeződik majd be: 
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Mik lehetnek a forgatókönyv utolsó mondatai? A szöveget a következő kifejezé-
sek felhasználásával írd meg:

főszerep, nagy múltú színház, az egész város

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

II. Képolvasás
1. kép:  A fi ú Európa egyik zsúfolt, többmilliós nagyvárosában nőtt fel. A város legtöbb 
háza 100-150 évvel ezelőtt épült, így látképe nem túl modern, inkább hagyományos és kicsit 
fáradt arcot mutatott. 
2. kép: A ház, amelyben édesanyjával laktak boltokkal, irodákkal és rendelőkkel volt tele, 
így szüntelenül ki-be járkáltak benne. Egy kicsit zajos is volt, mert a város közepén, egy 
forgalmas utcában állt, naponta több száz autó húzott el az ablak alatt. 
3. kép: A fi út ez nem nagyon zavarta, a szobája kényelmes volt, napos és vidám, itt tervez-
gette, hogy egyszer majd nagy színész lesz.

A mondatok részletei is elfogadhatók.

2. Új befejező kép 

Az eredeti szöveg utolsó mondatát kell átírni. 

3. Új kezdő kép 

Az eredeti szöveg második mondatát kell átírni. 
A kép miatt a középső képet is meg kell változtatni (ha nem, akkor a forgatóköny-
vet jobban át kell írni, esetleg bővíteni). Mindkét megoldás elfogadható.

4. A forgatókönyv vége 

Fontos, hogy csak olyan szövegeket fogadjunk el, melyek ténylegesen kapcsolód-
nak a képekhez (olyan információkat tartalmaznak, amik leolvashatók a képről). 



9. INTEGRÁLÁS 

RÖVID SZÖVEGEKEN BELÜLI KAPCSOLATOKNAK, 

VALAMINT A SZÖVEG ÉS A KÉP TARTALMI 

KAPCSOLATAINAK ÉRTELMEZÉSE REKLÁMSZLOGENEKEN, 

REKLÁMSZÖVEGEKEN ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ 

KÉPEKEN KERESZTÜL

 KÉSZÍTETTÉK: FÁBIÁN ERIKA
  KÁRPÁTI ILDIKÓ
  MEGYERI JÓZSEF
  (FILMKARC MOZGÓKÉP-TUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY)
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A rövid, sokszor szavakat különös jelentésben használó, több-
értelmű vagy metaforikus szövegek értelmezési képességének 
fejlesztése. A reklámszlogenek és reklámszövegek tartalmának 
tudatos befogadásának kialakítása és a hozzájuk kapcsolt ké-
pekkel együtt történő értelmezése, ezáltal a hatáselemek felis-
merésének kialakítása

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Egyszerű műveletek szövegekkel és képekkel
Követő tananyag
– Szövegalkotás

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: reklámok tudatos befogadása, kép és 
szöveg együttes értelmezése
– Médiaismeret: a reklám, annak jellemzői, a kép és a szöveg 
kapcsolata reklámokban, a reklámok képi és szöveges manipu-
lációs eszközei

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

A rövid, többértelmű, különleges szóhasználatú szövegek értel-
mezési képességének fejlesztése, a mondatokon belüli szöveg-
struktúra (szókapcsolatok) felismerése. A képolvasás fejleszté-
se (információ nyerése képekből), és különösen az egymáshoz 
kapcsolt szövegek és képek együttes értelmezésének képessége, 
a kép és a szöveg tartalmi kapcsolatának felismerése a két kü-
lönböző kifejezési (verbális és vizuális) formában



9. INTEGRÁLÁS 129

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Ennek a modulnak a feladatai során – és egyáltalán a médiaismeret tantárgy reklámokkal fog-
lalkozó részében – a diákoknak a többinél bonyolultabb kapcsolatokat kell felismerni, mind 
a verbális tartalmakban (reklámszlogenek és hosszabb reklámszövegek többértelmű szóhasz-
nálata, metaforikus jelentéstartalmai, stb.), mind a vizuális információkban (a képek tartalma 
a hozzájuk kapcsolt szöveggel általában nem egy az egyben egyezik meg, hanem még újabb 
fordulattal gazdagítják a reklám értelmezését). Ezért az itt leírtaknál, ha a tanár szükséges-
nek látja, akkor több magyarázatot is fűzhet a feladatokhoz, hosszabb időt szánhat egy-egy 
feladatra, vagy jobban irányíthatja a diákok gondolkodását. A képalkotási feladatot (melyben 
a diákok tulajdonképpen rajzolnak vagy montázst készítenek) ezért is tettük a modul köze-
pére, hogy alkalom legyen egy kicsit „pihenni” a feldolgozás közben.
Ezúttal is fontos, hogy – mivel ez a téma is alkalmat ad a gyerekeknek az elkalandozásra – elég 
erősen irányítsa a munkát tanár annak érdekében, hogy a szükséges tartalmakat a diákok 
elsajátítsák, az összefüggéseket ténylegesen felismerjék.
Ebben a modulban is lehet itt be nem mutatott eszközöket használni, újságokból kivágott 
reklámokat, plakátokat, de ezek kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy szövegük és képeik va-
lóban olyan tartalmúak legyenek, amit az adott feladat megkíván. 

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom: David Ogilvy: Ogilvy a reklámról (Park Könyvkiadó, Budapest, 2001)

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ebben az esetben is azt tartottuk szerencsésnek, hogy a diákok egymás munkáját értékeljék a 
legtöbb esetben, hogy alkalmuk legyen saját és társaik megoldását összehasonlítani. Ez abban 
is segít, hogy az értékelés szempontjait (a jó megoldás feltételeit) jobban elsajátítsák. Emellett 
azonban a tanárnak ügyelnie kell arra, hogy ténylegesen a megadott szempontok szerinti 
megoldást értékeljék a diákok helyesnek, mert könnyen előfordulhat, hogy valaki elég érde-
kesen és frappánsan old meg egy feladatot, de nem az előzetesen megadott szempontoknak 
megfelelően. (Ilyenkor a hiba magyarázata mellett ne mulasszuk el kiemelni megoldása érté-
keit.)
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

I. RÖVID SZÖVEGEKBEN FOGLALT INFORMÁCIÓK, ASSZOCIÁCIÓS KAPCSOLATOK A SZÖVEGBEN

Asszociációs 
játék: termékfaj-
tákhoz kapcsolt 
jellemzők

jellemzők össze-
gyűjtése

idő szerint egyéni és 
csoportos

közös meg-
beszélés

tábla

Jellemzők cso-
portosítása

adott szempont-
nak megfelelő 
kiválogatás, 
összefüggések 
megértése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

csoportos közös meg-
beszélés

jegyzetfü-
zet

Asszociáció a 
reklámszloge-
nekben 

globális megér-
tés, asszociációs 
kapcsolatok fel-
fedezése

idő szerint egyéni, 
közös ellen-
őrzés

önálló mun-
ka

munkalap 
(1)

Szövegalkotás: 
reklámszlogen 
írása

szövegalkotás, 
asszociáción 
alapuló szóhasz-
nálat

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

megbeszé-
lés, közös 
értékelés

jegyzetfü-
zet

II. A KÉP ÉS A SZÖVEG ÖSSZEKAPCSOLÁSÁBÓL ADÓDÓ JELENTÉSVÁLTOZÁS

Szöveg és kép 
összekapcsolása: 
képi asszociáci-
ók egy szöveg 
alapján

a szöveghez 
kapcsolódó in-
formációk meg-
határozása

a tanári irányítás 
mértékében

egyéni és 
csoportos

megbeszélés jegyzetfü-
zet

Képalkotás a 
szöveg informá-
ciói alapján (rajz 
vagy montázs 
készítése)

szavak, vagy 
azok keltette as-
szociációk képi 
kifejezése 

idő szerint csoportos megbeszé-
lés, közös 
ellenőrzés

rajzeszkö-
zök, papír 
vagy újság-
kivágások, 
ragasztó

A képkivágás 
általi jelentésvál-
tozás

képolvasás, kép-
értelmezés

idő szerint egyéni és 
csoportos

önálló mun-
ka, megbe-
szélés

munkalap 
(1 és 2)

A kép- és szö-
vegértés:
a hosszabb 
reklámszöveg 
tartalmának és 
a hozzá készült 
ábrának össze-
kapcsolása 

képolvasás, kép 
és szöveg tartal-
mának össze-
kapcsolása

idő szerint egyéni önálló mun-
ka, közös 
ellenőrzés

munkalap 
(1)
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LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

Szövegstruktúra 
felismerése és 
szövegalkotás a 
szerkezet alap-
ján

szövegstruktúra 
felismerése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni önálló mun-
ka, közös 
ellenőrzés

munkalap 
(1)

Szóbeli szöveg-
alkotás: 
érvelési feladat

szóbeli szövegal-
kotás, érvelés

a tanári irányítás 
mértékében

egyéni és 
csoportos

beszámoló, 
vita

munkalap 
(2)
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. RÖVID SZÖVEGEKBEN FOGLALT INFORMÁCIÓK, ASSZOCIÁCIÓS KAPCSOLATOK A SZÖVEGBEN

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása 
Rövid szövegek (pl. szlogenek) információi-
nak értelmezése, szöveg összekapcsolása szö-
veggel asszociációk alapján. A kép és a szöveg 
összekapcsolásából adódó jelentésváltozás. 

Feladat

  Asszociációs játék
A tanár felír a táblára 5 jellegzetes, sokat 
reklámozott terméket:
autó
mosópor
mobiltelefon
csokoládé
sampon

  A tanár a diákokat 2-3 fős csoportokra oszt-
ja, minden csoport megkap egy terméket és 
a hozzá kapcsolt szavakat.

  A szempontok összegyűjtése során a tanár 
kiemeli, vagy rávezeti a diákokat arra, hogy 
– a reklámok csak pozitív asszociációkat 

használnak
– fontos, hogy a terméket az élet más terüle-

téről vett pozitív értékkel kapcsolják össze 

Differenciálási lehetőség
  A szempontokat a diákok határozzák meg.
  A tanár adja meg a szempontokat, a diákok 
az általuk összegyűjtött szavakból példát 
mondanak a tanár által megfogalmazott 
szempontra.

Feladat
  Asszociáció reklámszlogenekben 
Az 1. munkalap használata

  Minden szó felírásánál minden diák mond 
egy szót, ami eszébe jut a táblán lévő 
termékről. Várható megoldások pl. 
családi, drága, közlekedés, ötajtós, gyors;
textilkímélő, folttisztító, hatékony, olcsó, 
kosz, foltok;
kommunikáció, logó, csengőhang, percdíj, 
beszélgetés, hívás;
édes, fi nom, mogyorós, elolvad, hízlal;
korpa, fejbőr, csillogás, selymes, fésülhető;

  Minden csoport kiválogatja azokat a sza-
vakat, amiket használna, ha reklámoznia 
kellene egy ilyen terméket. Írhatnak új sza-
vakat is hozzá. A csoportok felolvassák az 
összegyűjtött szavakat.
  Az összeírt szavak alapján közösen össze-
gyűjtik a szempontokat, amik alapján kivá-
logatták, ami bent maradt.

  Az 1. munkalap I. feladatának megoldása. 
Közös ellenőrzés, a diákok összehasonlítják 
a megoldásaikat.  
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1. RÖVID SZÖVEGEKBEN FOGLALT INFORMÁCIÓK, ASSZOCIÁCIÓS KAPCSOLATOK A SZÖVEGBEN

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Szövegalkotás
Reklámszlogen írása 

Differenciálási lehetőség
  A diákok önállóan alkalmazzák az elsajátí-
tott ismereteket.

  A tanár a szlogenek megírása előtt ismét 
felhívja a fi gyelmet az összefüggésekre, ki-
emelt szempontokra.

  A 2-3 fős csoportok a korábban kapott ter-
mékhez, az ahhoz összegyűjtött szavak 
alapján írjanak lehetőleg több reklámszlo-
gent. 
  A csoportok olvassák fel a többieknek, amit 
írtak. A többiek az alapján értékelik a szlo-
geneket, hogy az mennyire ötletes szóhasz-
nálattal kapcsolja össze a termék tulajdon-
ságát valami más értékkel. (Vagyis az eddig 
megismert összefüggéseket mennyire alkal-
mazták a szlogen megírásakor.)

2.  A KÉP ÉS A SZÖVEG ÖSSZEKAPCSOLÁSÁBÓL ADÓDÓ JELENTÉSVÁLTOZÁS 

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Szöveg és kép összekapcsolása: 
képi asszociációk egy szöveg alapján.
A tanár felolvassa és felírja a táblára követ-
kező reklámszöveget:

„Az érintetlen természet szívéből származ-
nak válogatott alapanyagaink. Ezekhez adjuk 
hozzá tudásunk legjavát és egy kis titkot. Így 
születik ez a tökéletes kincs.”

  A feladathoz rajzeszközöket és papírt, vagy 
szétvágható bulvárlapokat, fotókat a tanár-
nak kell biztosítania. Az elkészült plakátnak 
nem kell kidolgozottnak lennie, elég, ha 
vázlatos, jelzésszerű.
  A tanár próbálja úgy irányítani a feladatot, 
hogy lehetőleg minden csoport válasszon 
más terméket.

  Minden csoport meghatározza a következő-
ket: 
– milyen terméket reklámoz (várható meg-

oldások pl.: ásványvíz, sör, narancslé, 
kávé, egyéb ital, csokoládé, keksz, egyéb 
növényi eredetű étel, ékszer, nemes anya-
gokból készült tárgy) 

– milyen képek lennének a szöveghez tarto-
zó reklámfi lmben (a képnek a szöveghez 
kell kapcsolódni, pl. természetképek a ter-
mészet szóhoz)

– vannak-e szereplők, ha igen milyen embe-
rek, hányan?

– milyen színűek a képek? 
  Minden csoport rajzolja meg a termék pla-
kátját, vagy az elképzelt reklámfi lmből egy 
képet. (Ha rendelkezésre állnak bulvárla-
pok, akkor azok képeiből készülhet mon-
tázs is.) 

  Az elkészült plakátokat mutassák meg a 
többi csoportnak, hasonlítsák össze, hogy 
ugyanannak a szövegnek az alapján ki mit 
gondolt másképp.



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 7. ÉVFOLYAM 134

2.  A KÉP ÉS A SZÖVEG ÖSSZEKAPCSOLÁSÁBÓL ADÓDÓ JELENTÉSVÁLTOZÁS

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  A képkivágás általi jelentésváltozás
Az 1. munkalap használata
– A tanár megmutatja a diákoknak a teljes 

képet. A kép a 2. munkalapban található.
– A megoldások összehasonlítása során a ta-

nár hívja fel a fi gyelmet arra, hogy hogyan 
változott a kép jelentése, attól függően, 
hogy éppen melyik részlet által közvetített 
információ állt rendelkezésre (a képkivá-
gás megválasztásával). 

Feladat

  A diákok önállóan megoldják az 1. munka-
lap II. 1. feladatát. Majd összehasonlítják 
megoldásaikat.

  A kép- és szövegértés
A hosszabb reklámszöveg tartalmának és a 
hozzá készült ábrának az összekapcsolása 
Az 1. munkalap használata

  Szövegstruktúra felismerése és szövegalko-
tás a szerkezet alapján 
Az 1. munkalap használata 

  A diákok önállóan megoldják az 1. munka-
lap II. 2. feladatát. Közös ellenőrzés: össze-
hasonlítják és megbeszélik a megoldásaikat, 
az eltéréseket indokolják.
  A diákok önállóan megoldják az 1. munka-
lap II. 3. feladatát. Az ellenőrzés során meg-
fi gyelik, hogy a társuk által írt szöveg meg-
felel-e az előírt szerkezetnek.

Differenciálási lehetőség
  A feladatot önállóan oldják meg a diákok, de 
a szövegalkotási rész előtt a tanár kérdések-
kel ellenőrzi, hogy helyesen ismerték-e fel a 
szövegstruktúrát a tanulók.

  A szövegstruktúra felismerését a tanár irá-
nyítja, közös munkában rávezeti a diákokat 
a megoldásra.

Feladat

  Szóbeli szövegalkotás: érvelési feladat 
A 2. munkalap II. címszava alatt található 
reklámokat a tanár kivágja és kiosztja a gye-
rekeknek. Pár perces felkészülési idő után 
minden diák megmutatja a képet a többiek-
nek és elmondja, hogy hogyan kapcsolódik 
a reklám szövege a képhez. 
Ha valamelyik diáknak nem egyértelmű 
miről szól a reklám, a tanár segítsen neki az 
értelmezésben.
Az érvelés és vita során a tanár annyiban 
irányítsa a beszélgetést, hogy a diákok jelen-
tősen ne térjenek el a képtől és a szövegtől. 
Fogalmazzák meg, hogyan fejezi ki a kép a 
szövegben foglaltakat. (Vagy miért nem fe-
jezi ki, ha nem tartják jónak a reklámot.)

  A diákok pár percig átnézik a reklámot, ha 
akarnak jegyzeteket is készíthetnek. Szitu-
ációs játék: A diákok a reklám alkotójának 
szerepébe képzelik magukat, sorban ki-
állnak a csoport elé, felmutatják a képet és 
mintha a csoport lenne a reklám megrende-
lője megpróbálják meggyőzni őket, miért jó 
a reklám, hogyan fejezi ki a kép a szöveges 
mondanivalót.
A csoport tagjai ellenérveket mondhatnak, 
kiemelve, hogy mit kellene változtatni a rek-
lámon, vagy további a reklám mellett szóló 
érveket is felsorolhatnak, ha észrevesznek 
még valami fontos, a társuk által nem emlí-
tett összefüggést.
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MUNKALAP (1)

I. Reklámszlogenek
A példák alapján írd le azt a szót, amely összekapcsolja a terméket és a hozzá kap-
csolt értéket! (Zárójelben megadtuk, hogy milyen terméket reklámoz a szlogen.)

Borsodi, az élet habos oldala. (sör)          habos

Az igazán fontos beszélgetésekhez 
vezetékes telefon kell. (telefon)          beszélgetés

Csak a valódi kerek íz az igazi. (bonbon)  ..............................................................

Ocean energy, tengeri ásványokkal, 
gyönyörű és korpamentes hajhullám. (sampon) .........................................................  

Lágy íz, mely fi nomítja a pillanatot. (kávé)  ..............................................................

Szárnyakat adunk vágyainak! (légitársaság)   ..............................................................

Játékos nyári harapnivaló. 
(játékot tartalmazó csokoládé)  ..............................................................

A kedvencem, mert olyan hűs! (tejszelet)  ..............................................................

Az Ön megbízható munkatársa! (autó)  ..............................................................

Egy jópofa sör! (sör)  ..............................................................

II. Reklámok

1. Írd le a képek mellé, hogy szerinted milyen termék reklámjához készült  és 
néhány jelzőt, amit ennek a terméknek a reklámszövegébe írnál! 

Milyen termék reklámjához készült a kép?  ....................
Milyen szavakat, jelzőket kapcsolnál ehhez a termék-
hez?

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

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

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

 .................................................................................................
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Milyen termék reklámjához készült a kép? 

Milyen szavakat, jelzőket kapcsolnál ehhez a 

termékhez?

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

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

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

Milyen termék reklámjához készült a kép?  ................

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

Milyen szavakat, jelzőket kapcsolnál ehhez a termék-

hez?  ....................................................................................

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

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

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

2. Nézd meg az alábbi reklámot, olvasd el a szöveget, majd válaszolj a  
kérdésekre! 

Mi a reklám szlogenje?  .....................................................................................................
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A szövegben két részlet van kiemelve pirossal: „néhány perc” és „hosszú órákig”. 
Írd le egy mondatban, hogy mi a kapcsolat a kettő között!

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

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

Írd ki a szövegből azokat a kifejezéseket, amelyek kapcsolatba hozhatóak a „fáj” 
szóval!

...............................................................................................................................................
Írd ki a szövegből azokat a kifejezéseket, amelyek a gyógyszer jótékony hatását 
jelölik!

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

Mi jelöli az ábrán a fájdalmat?  ........................................................................................

Milyen képpel utal a reklám a rossz közérzetre, szúró fájdalomra?  .........................

3. Reklámszövegírás 

A fenti reklámban a bal oldali hasábba rendezett szöveg vázlata a következő. Írd 
a vázlat mellé az oda tartozó reklámszöveget!

Probléma:  ..............................................................................

Megoldás:  ..............................................................................

A probléma hosszabb kifejtése:  ..............................................................................

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

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

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

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

A megoldás hosszabb kifejtése:  ..............................................................................

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

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

  ..............................................................................
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Írj egy ugyanilyen szerkezetű szöveget a következő termékről!

Termék: tej
Probléma: a gyerekek túl sok cukrozott üdítőitalt isznak.
Megoldás: a tej egészségesebb, fontos tápanyagokat tartalmaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................
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MUNKALAP (2)

I. Reklámfotó
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II. Reklámok

Lassan szükség lenne egy új szemüvegre, nem?
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Lassan szükség lenne egy új szemüvegre, nem?
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

I. Reklámszlogenek
A példák alapján írd le azt a szót, amely összekapcsolja a terméket és a hozzá 
kapcsolt értéket!

Csak a valódi kerek íz az igazi. (bonbon) kerek  
Ocean energy, tengeri ásványokkal, 
gyönyörű és korpamentes hajhullám. (sampon) hullám
Lágy íz, mely fi nomítja a pillanatot. (kávé) fi nom
Szárnyakat adunk vágyainak! (légitársaság)  szárny
Játékos nyári harapnivaló. (játékot tartalmazó csokoládé) játékos
A kedvencem, mert olyan hűs! (tejszelet) hűs
Az Őn megbízható munkatársa! (autó) megbízható
Egy jópofa sör! (sör) jó(pofa)

II. Reklámok

2. Nézd meg az alábbi reklámot, olvasd el a szöveget, majd válaszolj a  
kérdésekre! 

Mi a reklám szlogenje?  Ha torkig van a torokfájással.
A szövegben két részlet van kiemelve pirossal: „néhány perc” és „hosszú órákig”. 
Írd le egy mondatban, hogy mi a kapcsolat a kettő között? 
 A gyógyszer néhány perc alatt hat és 
 a hatása hosszú órákig megmarad.
Írd ki a szövegből azokat a kifejezéseket, amik kapcsolatba hozhatóak a „fáj” szó-
val:
 Gyulladás (gyulladástól érzékennyé
 vált), kínzóan ég, kellemetlen közérzet 
Írd ki a szövegből azokat a kifejezéseket, amik a gyógyszer jótékony hatását jelö-
lik:
 Megnyugtatja (a torkot), enyhülést nyújt,
 érzéstelenítő hatás, fájdalomcsillapítás
Mi jelöli az ábrán a fájdalmat?  Piros folt a toroknál.
Milyen képpel utal a reklám a rossz közérzetre, szúró fájdalomra?    Szögesdrót.
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3. Reklámszövegírás

A fenti reklámban a bal oldali hasábba rendezett szöveg vázlata a következő. Írd 
a vázlat mellé az oda tartozó reklámszöveget!

Probléma: Fáj a torka?
Megoldás: Mucoangin
A probléma hosszabb kifejtése: 1. bekezdés 5 sora („Csak amikor fáj… 
 közérzetet okoz.”)
A megoldás hosszabb kifejtése: 2. bekezdés 5 sora („A Mucoangin… 
 órákig fennmarad.”)



10. SZÖVEGALKOTÁS (ÚJ SZÖVEGEK) 

RÖVID, EGYBEFÜGGŐ SZÖVEGEK ÉRTÉSÉNEK ÉS 

ALKOTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE EGY MŰSORÚJSÁG 

AJÁNLÓI ALAPJÁN

 KÉSZÍTETTÉK: FÁBIÁN ERIKA
  KÁRPÁTI ILDIKÓ
  (FILMKARC MOZGÓKÉP-TUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY)
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A rövid, összefüggő, meghatározott céllal készülő szövegek jel-
lemzőinek és struktúrájának felismerése, ennek alapján ilyen 
szövegek alkotása

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Integrálás
Követő tananyag
– Szövegalkotás: hír

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Művészetek
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: rövid szövegek manipulációs eszközei-
nek megismerése, a műsorválasztás tudatosságának fejlesztése
– Médiaismeret: fi lmek tartalmának összefoglalása, cselekmé-
nyének átlátása

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési fel-
adatai ebben a modulban:
Rövid egybefüggő, meghatározott céllal készülő szövegek (aján-
lók, ismertetők, portrék) jellemzőinek és struktúrájának felis-
merése, ezáltal hasonló szöveg alkotásának képessége.
Az ajánlókból, ismertetőkből nyert információk alapján a tuda-
tosabb műsorválasztás képességének elérése.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Ebben a modulban amellett, hogy rövid szövegek értésének és alkotásának a fejlesztése a cél, 
fontos, hogy itt olyan értelemben speciális szövegekről van szó, hogy – ajánlók esetében – 
azok nem tartalmaznak minden információt arról, amit leírnak, tehát bizonyos szempontból 
manipulatívak, – portrék esetében pedig – sok információt tartalmaznak, a leírásban ugyan-
akkor értékítélet is kiérezhető. Ezért az ilyen szövegek olvasásánál és alkotásánál fontos az 
önállóság, tehát az értési és alkotási gyakorlatokat inkább egyedül oldják meg a gyerekek, az 
ellenőrzés azonban lehet csoportos, a megoldások összehasonlításával jobban átláthatják a 
többféle megoldási lehetőséget (a többféle olvasat és leírás lehetőségét). 
Ha a diákok egymást ellenőrzik, az azt is segíti, hogy a csoportos munkában mindenki részt 
vegyen, illetve ekkor minden tanulónak lesz saját véleménye, megoldása, hiszen ő is megol-
dotta valahogy a feladatot. 
Itt elsősorban a szöveggel való manipulálás a cél, emellett azonban a modul arra is alkalmat 
ad, hogy az ajánló szövegek kissé manipulatív voltának felismertetésével tudatosabb műsor-
választást alakítsunk ki a tanulóknál, illetve egyáltalán megismertessük őket azzal a lehető-
séggel, hogy különféle ajánlók alapján (nem csak műsorújság, hanem egyéb, fi lmekkel kap-
csolatos kiadványok is szóba jöhetnek) is lehet fi lmet választani, vagyis erősítsük a tudatos 
választás és befogadás attitűdjét.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük. 
Ügyeljünk arra, hogy a feladatok döntő többségében nincs hibás, vagy rossz megoldás, ha vé-
leményünk 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 egyértelmű-
en jelzi, hogy szerinte az helyes vagy nem az).
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

I. RÖVID, EGYBEFÜGGŐ SZÖVEGEK ÉRTÉSE ÉS ALKOTÁSA: AJÁNLÓ

Filmajánlók ke-
resése

áttekintés, szö-
veg kiemelései-
nek felismerése

idő szerint egyéni beszámoló 
és megbe-
szélés

A 2. modul 
újságoldala

Szövegalkotás: 
rövid ajánló, is-
mertető írása

manipulációs 
eszközök felis-
merése és hasz-
nálata

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni beszámoló 
és  megbe-
szélés

üres papír

Szövegértés: az 
ajánlók elolva-
sása

a cím és a tarta-
lom kapcsolatá-
nak felismerése, 
az azonos fi lm-
ről szóló ajánlók 
hasonlóságainak 
és különbségei-
nek felismerése

idő szerint egyéni és 
csoportos

néma, közös 
megbeszélés

újságoldal 

Szövegek feldol-
gozása: keresés a 
szövegben

adatok kikere-
sése

idő szerint egyéni megbeszé-
lés, közös 
ellenőrzés

munkalap 

Az ajánlók jel-
legzetességeinek 
összegyűjtése

következtetés 
az információk 
alapján

idő szerint csoportos közös meg-
beszélés

tábla

II. RÖVID, EGYBEFÜGGŐ SZÖVEGEK ÉRTÉSE ÉS ALKOTÁSA: PORTRÉ

Rövid szöveg 
feldolgozása: a 
Gabriel Byrne-ről 
szóló írás

globális meg-
értés

idő szerint csoportos és 
egyéni

néma, meg-
beszélés 
párban

újságoldal 

A szöveg feldol-
gozása

adatok keresése, 
összefüggések 
megértése, a 
szerző álláspont-
jának felisme-
rése 

a munkaforma 
megválasztásá-
ban 

egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és közös 
megbeszélés

munkalap

Vázlat készítése a 
szöveg alapján

a szövegstruktú-
ra felismerése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni vagy 
csoportos

együttes 
ellenőrzés

újságoldal 
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LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

Szövegalkotás: 
egy életpálya be-
mutatása adatok-
kal és a személy 
minősítésével

szövegalkotás a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

közös meg-
beszélés, 
önálló mun-
ka

üres papír

Érvelési feladat, 
vita

szóbeli szöveg-
alkotás, érvek 
alkotása

a felvetett témá-
ban

csoportos megbeszé-
lés, vita

újságoldal 
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. RÖVID, EGYBEFÜGGŐ SZÖVEGEK ÉRTÉSE ÉS ALKOTÁSA: AJÁNLÓ

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Adott céllal készült rövid szövegek (portré, 
ajánló) értésének és alkotásának fejlesztése

Feladat

  A 2. modulban (szövegstruktúra) található 
újságoldal használata (ismétlés is) 
Hogyan jelöli a műsorújság, ha valamelyik 
műsorhoz ajánlót is találunk?
(A műsor címe pirossal van kiemelve.)

  A diákok újra átnézik az oldalt, megvála-
szolják a kérdést.
Minden gyerek kiválaszt egyet az öt műsor-
ból, amihez van ajánló. 

  Minden diák megmondja, hogy melyiket 
választotta, a többieknek a műsorújság ko-
rábban megismert jelei alapján meg kell 
fogalmazni az adott műsor egy-egy jellem-
zőjét (pl.: 1990-ben készült, 18 éven felüliek-
nek szól).

Feladat

  Szövegalkotás

Differenciálási lehetőség
  A diákok a feladatot önállóan oldják meg.
  A tanár minden választott fi lmhez megad 
néhány szót, melyekből a diák által szaba-
don választottakat a szövegnek tartalmaz-
nia kell. 

  Minden diák az általa választott fi lmhez 
ír egy kb. három mondatból álló ajánlót, 
ismertetőt. (A cím alapján mit gondol, miről 
szólhat a történet?)
  Az ugyanazon fi lmekről szóló ajánlókat, is-
mertetőket összehasonlítják: mi azonos és 
mi különböző bennük? 

Feladat

  Szövegértés: az ebben a modulban található 
újságoldal

  A diákok elolvassák az általuk választott 
fi lm ajánlóját, ismertetőjét. 
  Akik azonos fi lmet választottak, csoportban 
összehasonlítják mi közös és mi különbö-
zik az általuk írottakban és az újság szö-
vegében?

Feladat

  Szövegek feldolgozása: 
keresés a szövegben

  A munkalap I. feladatának megoldása.
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1. RÖVID, EGYBEFÜGGŐ SZÖVEGEK ÉRTÉSE ÉS ALKOTÁSA: AJÁNLÓ

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Szempontok adása az ajánlók jellegzetessé-
geinek összegyűjtéséhez
Mely információkat tartalmaz minden szö-
veg?
Melyek azok, amiket jellemzően nem tartal-
maznak?
Milyen a szövegek hossza, szerkezete? 

  Meghatározzák az ajánlók jellegzetességeit.
Várható megoldások: leírják a fi lm törté-
netének elejét (a kiindulási helyzetet), de a 
végét általában nem, a szövegek mondatai, 
szóhasználata érzékelteti a fi lm stílusát, mű-
faját, stb.

2. RÖVID, EGYBEFÜGGŐ SZÖVEGEK ÉRTÉSE ÉS ALKOTÁSA: PORTRÉ

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Rövid szöveg feldolgozása: a Gabriel Byrne-
ről szóló írás
A szöveg elolvasása előtt a következő kérdé-
sek megbeszélése:
A cím alapján miről fog szólni a szöveg?
Milyen konkrét információkat várunk a 
szövegtől? 
pl.: életrajzi adatok, fontosabb események 
kiemelése, a személy minősítése

Feladat

  A szöveg feldolgozása
Adatok keresése a szövegben, összefüggé-
sek feltárása (ok-okozati viszonyok), a szer-
ző álláspontjának meghatározása

  A munkalap II. 1., 2., 3. feladatainak megol-
dása. Közös ellenőrzés

Feladat

  Vázlat készítése a szöveg alapján
Milyen egységekre osztható a szöveg?

  A szöveg vázlatának elkészítése
1. A színész rövid jellemzése
2. Életének fontosabb eseményei
3. Kiemelkedő fi lmszerepek
4. A színész rövid méltatása

Differenciálási lehetőség
  A diákok önállóan határozzák meg a szöveg 
egységeit, és írják meg annak vázlatát.

  Minden diák bejelöli szerinte, hol van egy-
egy egység vége, a szöveget egy-egy diák 
hangosan odáig olvassa, ahol egy szakasz 
határát érzi. Közösen határozzák meg, mi-
lyen részekre osztható a szöveg.
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2. RÖVID, EGYBEFÜGGŐ SZÖVEGEK ÉRTÉSE ÉS ALKOTÁSA: PORTRÉ

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Szövegalkotás
Egy életpálya bemutatása adatokkal és a 
személy minősítésével.

  A diákok közösen választanak egy olyan 
személyt, akiről elegendő információt tud-
nak (lehet művész, vagy más tantárgyból 
ismert személy, pl.: Petőfi , Napóleon)
  Csoportokban, közösen megírják a személy 
bemutatását. A csoporton belül felosztják, 
hogy melyik részt ki írja.
  A megírt szövegek összehasonlítása: 
Kimaradt-e valami fontos információ vala-
melyik szövegből?
Melyik csoport hogyan minősítette az adott 
személyt?
Melyek azok a jelzők, főnevek, stb. amik 
minden leírásban szerepelnek?

Differenciálási lehetőség
  A diákok önállóan írják össze azokat az in-
formációkat, amiknek be kell kerülniük a 
leírásba, abban is megegyeznek, hogyan mi-
nősítik az adott személyt. 
  A szövegbe kerülő információkat a tanár ha-
tározza meg, a diákok a megadott informá-
ciókat a vázlat pontjaihoz csoportosítják, ez 
alapján írják meg a szöveget.

Feladat

  Érvelési feladat, vita:
a Gabriel Byrne-ről szóló szöveg első két 
mondatának értelmezése 

  Értelmezik a Gabriel Byrne-ről szóló szöveg 
első két mondatát. 
Érveket gyűjtenek az állítás igazsága mel-
lett, valamint azt cáfoló ellenérveket.
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Újságoldal 

Gabriel Byrne

Általában nincs könnyű helyzetben az a szí-
nész, akit intellektuális művésznek könyvelt 
el a szakma. A fi lmproducerek ugyanis azt 
gondolják, hogy a közönséget nem annyira a 
gondolatokkal teli szerepformálás, mint a lát-
ványos alakítás érdekli. 
Az 1950 május 12-én Írországban született Gab-
riel Byrne azon kevesek közé tartozik, akit ép-
pen azért kedvel a közönség, mert a könnyebb 
és látványosabb megoldások helyett a nehe-
zebb utat választva oldja meg feladatát, ennek 
köszönhetően vált sztárrá.
Byrne göröngyös úton jutott el Hollywoodig: 
gyerekkorában dohányzás miatt kirúgták az 
egyházi iskolából, fi atalon szinte mindenféle 
munkát elvállalt. Végül a Dublini Egyetemen 
archeológus és nyelvész diplomát szerzett. Rö-
vid ideig spanyolt tanított, csak ezután döntött 
a színészet mellett. 
Az Excaliburban játszotta első fontosabb szere-
pét, de az áttörést a Coen testvérek által ren-
dezett gengszterfi lm, A halál keresztútján hozta 
meg számára. 1995-ben Kevin Spacey-nek már 
egyenrangú partnere volt a Közönséges bűnözők-
ben. 
Byrne sikerét valószínűleg tehetségének kö-
szönheti, mely abban mutatkozik meg, ahogy 
a racionálisan gondolkodó alakok megformá-
lásában mégis megmutatja az érzelmeket. En-
nek köszönhetően olyan szélsőséges szerepek 
megszemélyesítésére is felkérték, mint a Sátán 
alakja Az ítélet napjában és Kiernan atya a Stig-
mátában. 

20.05: Frank Riva
Ebben az epizódban végre kiderül, ki ölte 
meg a nyugdíjas maffi ózókat: a fi atal lány, 
Maria Folro, aki így akar bosszút állni apja 
haláláért.
Riva futni hagyja a lányt, ha cserébe elve-
zeti Norbert Loggiához. A Norberttel való 
találkozás azonban lövöldözésbe torkol-
lik…

23.55: Meztelen ebéd
A fi lm William Burroughs hírhedt regé-
nye alapján készült, melynek cselekmé-
nyét az író életrajzi adataival keverve vi-
szi vászonra. 
A horrorisztikus rémtörténet egyben 
mély pszichológiai dráma is arról, hogyan 
uralkodik el az emberi elmén az őrület, 
miközben szembesül a narkotikumok és 
a saját neme iránti ellenállhatatlan vonzó-
dásával.
12.10: Zűrös manus
A veterán kutyakiképző, Harry Bliss ka-
pós mostanában. Ügyfele ugyan nincs, de 
hitelezők, adóellenőrök, és faképnél ha-
gyott barátnők hada koslat utána. Hiába, 
ő ugyanis angolosan távozik, és újra meg 
újra szerencsét próbál. Újfent továbbállni 
készül, de váratlanul kuncsaftja akad…

9.30: Kamera Hungária 2005
A műsor végigköveti az idén ötödik alka-
lommal Pécsett megrendezett rangos ha-
zai műsorfesztivál fő eseményeit. 
A vetítésekhez kapcsolódó előadásokon 
és a résztvevőkkel folytatott beszélgeté-
sek során a műsor készítői arra is keresik 
a választ, hogy merre tart a magyar tele-
víziózás.
17.40: Szívből, igazán
Egyszer volt, hol nem volt egy szerelmes-
pár, Nina és Jamie. Nina a Londonban élő 
külföldieket oktatja angolra, Jamie mű-
vész, ám egyelőre ő is tanárként dolgozik: 
zenét tanít. Azt hiszik, szerelmük olyan, 
mint a mesében: örökké fog tartani… 
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MUNKALAP

I. Filmajánlók

A fi lmajánlók szövegei alapján válaszolj a következő kérdésekre! 

A Frank Ríva című sorozatban kiért áll bosszút a nyugdíjas maffi ózók gyilkosa?

..............................................................................................................................................
Írd ki a Meztelen ebéd című fi lm ajánlójából azokat a szavakat, mondatrészeket, 
amelyek érthetővé teszik, miért szól a fi lm 18 éven felülieknek!

...............................................................................................................................................
Mi a foglalkozása a Zűrös manus főszereplőjének?

...............................................................................................................................................
A Zűrös manus című fi lm ajánlója alapján próbáld néhány szóval körülírni, mit 
jelentenek az alábbi szavak!

koslat : ..................................................................................................................................

faképnél hagyott: ...............................................................................................................

angolosan távozik:  ............................................................................................................

A Zűrös manus ajánlójában melyik szó jelenti még ugyanazt, mint az ügyfél?

...............................................................................................................................................
A Szívből, igazán ajánlójának kezdő szavai: „egyszer volt, hol nem volt” melyik, 
szintén ebben a szövegben található szóhoz kapcsolhatók?

...............................................................................................................................................
Hogy hívják a Szívből, igazán két szerelmesét?

...............................................................................................................................................
Mit tanítanak a szerelmesek?

...............................................................................................................................................
Milyen fesztivál a Kamera Hungária 2005?

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

Hol rendezik meg a Kamera Hungáriát?  ......................................................................
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II. A Gabriel Bryne-ről szóló írás

1. Keresd ki a következő adatokat a szövegből! 

Mikor született Gabriel Bryne?

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

Milyen szakokon szerzett diplomát?

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

Mi a címe annak a fi lmnek, amely áttörést hozott számára?

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

Melyik fi lmben játszotta a Sátánt?

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

2. Írd ki a szövegből azokat a kifejezéseket, melyek azt jelentik, hogy valaki  
eljátszik egy szerepet! 

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

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

3. Írd ki azokat a mondatrészleteket, amelyek minősítik a színészt! 

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

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

..............................................................................................................................................
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

I. Filmajánlók
A fi lmajánlók szövegei alapján válaszolj a következő kérdésekre!
A Frank Ríva című sorozatban kiért áll bosszút a nyugdíjas maffi ózók gyilkosa?
Az apja haláláért.
Írd ki a Meztelen ebéd című fi lm ajánlójából azokat a szavakat, mondatrészeket, 
amik érthetővé teszik, miért szól a fi lm 18 éven felülieknek!
horrorisztikus, rémtörténet, narkotikumok, a saját neme iránti vonzódás
Mi a foglalkozása a Zűrös manus főszereplőjének?
kutyakiképző
A Zűrös manus ajánlójában melyik szó jelenti még ugyanazt, mint az ügyfél?
kuncsaft
A Szívből, igazán ajánlójának kezdő szavai: „egyszer volt, hol nem volt” melyik, 
szintén ebben a szövegben található szóhoz kapcsolhatók?
mese
Hogy hívják a Szívből, igazán két szerelmesét?
Nina és Jamie.
Mit tanítanak a szerelmesek?
Nina angolt, Jamie zenét.
Milyen fesztivál a Kamera Hungária 2005?
műsorfesztivál
Hol rendezik meg a Kamera Hungáriát? 
Pécsett

II. A Gabriel Bryne-ről szóló írás

1. Keresd ki a következő adatokat a szövegből! 

Mikor született Gabriel Bryne?
1950 május 12-én
Milyen szakokon szerzett diplomát?
Archeológia és nyelvészet szakon. (Szintén elfogadható: archeológus és nyelvész diplomája 
van.)
Mi a címe annak a fi lmnek, amely áttörést hozott számára?
A halál keresztútján
Melyik fi lmben játszotta a Sátánt?
Az ítélet napja



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 7. ÉVFOLYAM 158

2. Írd ki a szövegből azokat a kifejezéseket, melyek azt jelentik, hogy valaki  
eljátszik egy szerepet! 

szerepformálás, alakítás, játszik, megformálás, megszemélyesítés

3. Írd ki azokat a mondatrészleteket, amelyek minősítik a színészt! 

intellektuális művész, 
gondolatokkal teli szerepformálás,
a nehezebb utat választva oldja meg feladatát, 
Kevin Spacey-nek már egyenrangú partnere volt, 
sikerét valószínűleg tehetségének köszönheti, mely abban mutatkozik meg, ahogy a racioná-
lisan gondolkodó alakok megformálásában mégis megmutatja az érzelmeket, 
szélsőséges szerepek megszemélyesítésére is felkérték.



11. SZÖVEGALKOTÁS 
(A PUBLICISZTIKA MŰFAJAIBÓL) 

MANIPULÁCIÓ SZÖVEGEKKEL: KÉRDÉS-FELELET 

FORMÁJÚ SZÖVEG EGYBEFÜGGŐVÉ ALAKÍTÁSA, 

A KÉRDÉSALKOTÁS FEJLESZTÉSE INTERJÚKÉSZÍTÉSEN 

KERESZTÜL

 KÉSZÍTETTÉK: FÁBIÁN ERIKA
  KÁRPÁTI ILDIKÓ
  (FILMKARC MOZGÓKÉP-TUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY)



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 7. ÉVFOLYAM 160

MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Különböző formájú szövegek (kérdés-felelet és egybefüggő szö-
veg) oda-vissza alakítása, ezen keresztül az interjú struktúrá-
jának felismerése, az adatkeresés gyakorlása, a kérdésfeltevés 
(lényegkiemelés) fejlesztése

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Szövegalkotás: rövid, egybefüggő szöveg
Követő tananyag
– Újságboncolás

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: párbeszéd során nyert információk ös-
szefoglalása
– Médiaismeret: a sajtószövegek műfajai: az interjú

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Egybefüggő szövegekből információk, adatok megtalálási ké-
pességének fejlesztése, a szöveg struktúrájának felismerése, va-
lamint a szöveg megalkotásának alapját jelentő párbeszéd (in-
terjú) rekonstruálása. Ezáltal a kérdés-felelet formájában nyert 
(hallott párbeszéd) információk homogén szöveggé alakításá-
nak fejlesztése, különböző formájú szövegek oda-vissza alakítá-
si képességének kialakítása.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A szövegértés egyik fontos részképessége a hallott szövegek megértése, ezen belül pedig a 
kérdés-felelet formájában elhangzott szövegek összefoglalásának képessége. Ennek fejleszté-
sével elérhetjük, hogy a diákok nem csak az előadásokból, hanem például társuk feleletéből 
is hatékonyabban tanuljanak, valamint az önállóan feldolgozott, elolvasott szövegről kérdése-
ket tudjanak megfogalmazni, az azokra kapott válaszokból pedig ténylegesen tanulni. 
Az interjúk, illetve az interjúk alapján megírt egybefüggő cikkek a sajtó egyik alapműfaját 
jelentik, melyek megértése, az azok alapján az interjúalanyról kialakuló összkép, a monda-
tokból a kérdésekre való következtetés fontos az ilyen médiatermékek befogadásakor, sőt a 
kérdések feltevése általi manipuláció felismeréséhez is közelebb vihet.
Ezen a modulon keresztül azt is lehetővé tehetjük, hogy – kapcsolódván az újságszerkesz-
téssel foglalkozó modulokhoz – a diákok ténylegesen interjúkat csináljanak. Ha az osztály 
készít, vagy készíteni fog saját újságot, akkor az ebben a modulban szereplő feladatokat úgy 
is használhatjuk, hogy annak során az újságban megjelentethető interjúk, vagy cikkek ké-
szüljenek. (Például a diákok készítsenek el egy igazi interjút az egyik tanárral, a településen 
valakivel, vagy egy olyan társukkal, akivel éppen aktuális lenne egy beszélgetés az újságban 
– pl. megnyert egy vetélkedőt.)
Ha van rá technikai lehetőség, akkor a feladatok során a beszélgetéseket vegyék magnóra, 
vagy diktafonra. A feladatokat a felvételek visszahallgatásával is meg lehet oldani.
Fontos, hogy a beszélgetések során ne hagyjuk nagyon eltérni a „riportert” és az „interjú-
alanyt” a modul során, a médiaismeret tantárgy részét képező megtanult információktól (pl.: 
az interjú szerkezete).

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
A főleg közös értékelések során leginkább arra ügyeljünk, hogy a diákok feladatmegoldásai 
ténylegesen az előzetesen megadott szempontoknak megfeleljenek (ténylegesen a képről le-
olvasható információkra kérdezzenek rá, használják a közösen meghatározott kérdéskategó-
riákat, szövegalkotáskor tartsák meg a megismert felépítést, stb.).
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

I. EGY SZEMÉLYT BEMUTATÓ SZÖVEG SZERKEZETE: AZ INTERJÚK STRUKTÚRÁJA

Egy személlyel 
kapcsolatos leg-
fontosabb infor-
mációk

egy személyt be-
mutató legfonto-
sabb információk 
meghatározása

idő szerint csoportos közös meg-
beszélés

munkalap 
(1), tábla, 
lexikon, Ki 
kicsoda?, stb.

Képolvasás: 
kérdésfeltevés a 
képről leolvasott 
információk 
alapján

olvasási prekon-
cepció kialakí-
tása a mellékelt 
kép alapján

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni kérdésalko-
tás egyéni-
leg

munkalap 
(2), jegyzet-
füzet

Szövegértés: 
cikk-olvasás

globális megér-
tés

idő szerint egyéni néma olva-
sás

munkalap 
(2)

Adatkeresés: 
előzetesen meg-
fogalmazott 
kérdések meg-
válaszolása a 
cikk alapján

adatkeresés 
egybefüggő szö-
vegben

idő szerint páros mun-
ka

megbeszé-
lés

munkalap 
(2)

Fordított adatke-
resés: kérdések 
kitalálása folya-
matos szöveg 
információi 
alapján

következtetés, 
adatkeresés 
egybefüggő szö-
vegben

idő szerint egyéni és 
csoportos

közös meg-
beszélés

munkalap 
(2)

Az interjú struk-
túrájának re-
konstruálása

kérdések kategó-
riákba sorolása, 
megadott szem-
pontok szerint

idő szerint csoportos közös meg-
beszélés

tábla

Szövegalkotás 
és hallott szöveg 
követése, meg-
értése

információk fel-
használása

idő szerint páros és 
csoportos

szituációs 
gyakorlat

eddigi jegy-
zetek
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LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

II. SZÖVEGALKOTÁS: INTERJÚKÉSZÍTÉS, HALLOTT, KÉRDÉS-FELELET FORMÁJÚ SZÖVEGBŐL 
FOLYAMATOS SZÖVEG ALKOTÁSA

Szövegalkotás: 
interjúkészítés

kérdésalkotás 
megadott szem-
pontok alapján

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

páros mun-
ka

megbeszé-
lés

jegyzetfü-
zet

Szövegalkotás: 
folyamatos szö-
veg írása
.

kérdés-felelet 
formájú szöveg 
egybefüggővé 
alakítása

idő szerint egyéni megbeszé-
lés, közös 
ellenőrzés

jegyzetfü-
zet
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1.  EGY SZEMÉLYT BEMUTATÓ SZÖVEG SZERKEZETE: AZ INTERJÚK STRUKTÚRÁJA

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Informatív, egy személyt bemutató szövegek 
alkotása, a kérdésfeltevés fejlesztése és gya-
korlása, az interjú struktúrájának megisme-
rése, szövegalkotás: kérdéseket és válaszokat 
tartalmazó szövegből összefüggő leíró szöveg 
létrehozása

Feladat

  Egy személlyel kapcsolatos legfontosabb in-
formációk
A diákokat először arra vezetjük rá, hogy 
melyek az egy-egy személlyel kapcsolatos 
alapvető információk. Kérdések:
Milyen adatokat olvashatsz valaki önéletraj-
zában?
Mit tudhatsz meg egy személy névjegykár-
tyájából?
Milyen információkat ír le egy lexikon vagy 
egy Ki kicsoda? szócikke egy személyről?
A kérdésekhez valódi névjegykártyákat, 
önéletrajzokat, lexikont, stb. is adhatunk a 
gyerekeknek. (Amennyiben a munkalap 
szócikkeit használjuk, hívjuk fel a fi gyelmü-
ket arra, hogy azok tematikus Ki kicsodák?-
ból származnak – a forrást megjelöltük.)

Feladat

  A válaszokat egy tanuló felírja a táblára. 
Várható megoldások: név, foglalkozás, élet-
kor, családi állapot, munkahely, beosztás, 
tevékenységei, kiemelkedő eredményei, al-
kotásai, stb.

  A diákok nézzék át az 1. munkalapon talál-
ható szócikkeket, ezek alapján válaszolja-
nak a kérdésekre.

  Képolvasás
A 2. munkalap használata. Még nem kell 
elolvasniuk a szöveget, csak a cikk címét és 
megnézni a képeket. 

(A feladat célja, hogy a kép és a cím alapján a 
diákoknak valamiféle elvárása, prekoncepci-
ója keletkezzen arról, hogy miről fog szólni a 
szöveg.)

Differenciálási lehetőség
  A feladatot mindenki önállóan végzi el. Ha 
nehezebben megy a kérdések megalkotása, 
akkor a tanár hívja fel a fi gyelmet az előző 
feladat során összegyűjtött, a táblán lévő 
információkra, ezek alapján is alkothatnak 
kérdéseket.

  A diákok fi gyeljék meg a 2. munkalap 
cikkében látható képeket. Minden diák el-
képzeli, hogy találkozik a képeken látható 
személyekkel (például az iskolaújság szá-
mára interjút készít az együttessel), min-
denki írjon le legalább három kérdést, amit 
feltenne nekik. (Ehhez csak a cikk címét ol-
vassák el.)
Várható megoldások 
Honnan származnak a zenészek? Milyen 
zenét játszanak? Miért vannak az aluljáró-
ban? Mi a neve a hangszereiknek? stb.
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1.  EGY SZEMÉLYT BEMUTATÓ SZÖVEG SZERKEZETE: AZ INTERJÚK STRUKTÚRÁJA

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

  Az előző feladat során összegyűjtött, a táb-
lán szereplő információk alapján, a tanár ve-
zetésével, a diákok közösen alkotják meg a 
kérdéseket. 

Feladat

  Szövegértés
A diákok elolvassák a 2. munkalapon talál-
ható újságcikket. 

Feladat

  A diákok elolvassák a 2. munkalapon talál-
ható újságcikket. 

  Adatkeresés
Mindenki választ kapott a cikk elolvasása 
előtt feltett kérdéseire? 
A tanár gyűjtse össze azokat a kérdéseket, 
amikre nem kaptak választ a diákok. Be-
szélje meg velük azokat az eseteket, ahol 
a kérdéssel van a probléma (pl. nem a kép 
alapján kikövetkeztetett információra kér-
dez, félreért valamit címből, stb.). A jó kérdé-
seknél emelje ki, hogy nem a kérdésfeltevés 
logikájában van a hiba, csak erről az adott 
cikk éppen nem szól.

  Fordított adatkeresés
Kérdések kitalálása folyamatos szöveg alap-
ján, illetve a már meglévő kérdések válaszai-
nak felismerése a szövegben.

  A diákok párban dolgoznak. A szöveg el-
olvasása után mindenki felteszi a párjának 
az előzetesen megfogalmazott kérdéseit, a 
másik tanuló megpróbálja megválaszolni 
azokat. (Ehhez természetesen használhatja 
a szöveget.)

  A diákok gyűjtsék össze az összes, előze-
tesen feltett és a cikk alapján megválaszolt 
kérdést. Ezután ismét nézzék át a szöveget, 
és keressék ki azokat az adatokat, amik még 
megtudhatók a szövegből, de nem tettek fel 
kérdést velük kapcsolatban.

Feladat

  Az interjú struktúrája
Az összegyűjtött kérdések csoportosítása 
által az interjú menetének rekonstruálása. 
Az interjú alapszerkezete szerint a riporter 
először a cikkben megfogalmazza azt az ak-
tualitást, amiért a riport készült. Majd kér-
déseket tesz fel arról, hogy:
– mi történt eddig (mi vezetett ehhez a hely-

zethez)?
– mi történik most (jelenleg mit és hogyan 

csinál az alany)?
– mi fog történni (mik a tervek, belátható 

események)?

  A tanár megadja a kérdések három kate-
góriáját: a három csoportot felírja a táblára, 
a diákoknak a kérdéseket be kell sorolni a 
kategóriákba. Eközben egymást ellenőrzik: 
ha valaki nem jó helyre ír egy kérdést, a töb-
biek javítják.
Várható megoldások például:
Mi történt eddig? – Honnan származnak a 
zenészek?
Mi történik most? – Mennyit keresnek a ze-
néléssel?
Mi fog történni? – Meddig maradnak Ma-
gyarországon?
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1.  EGY SZEMÉLYT BEMUTATÓ SZÖVEG SZERKEZETE: AZ INTERJÚK STRUKTÚRÁJA

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Szituációs gyakorlat, szóbeli szövegalkotás
Az összegyűjtött információk alapján egy 
beszélgetés lefolytatása: interjúkészítés.

  Két diák szituációs gyakorlatban játssza 
el a riporter és a zenész beszélgetését. En-
nek során az összeírt kérdéseket használja 
a riporter, az interjúalany pedig csak olyan 
információval válaszolhat, ami szerepel 
a cikkben. A többiek közben azt fi gyelik, 
hogy a beszélgetés megfelel-e ezeknek a 
feltételeknek, közben javíthatják, ha nem. 
A végén tegyék fel az esetleg kimaradt 
kérdéseket. (A szöveget és az összeírt kér-
déseket mindenki használhatja a gyakorlat 
közben.)

2. SZÖVEGALKOTÁS: INTERJÚKÉSZÍTÉS, HALLOTT, KÉRDÉS-FELELET FORMÁJÚ SZÖVEGBŐL 
FOLYAMATOS SZÖVEG ALKOTÁSA

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Szövegalkotás: interjúkészítés
Hívjuk fel a diákok fi gyelmét, hogy használ-
ják a táblán szereplő kérdéseket, és kategó-
riákat. Az interjú struktúráját tartsák meg, 
kérdezzenek rá adatokra, információkra, 
minden kategóriából tegyenek fel legalább 
egy kérdést.

Differenciálási lehetőség
  A tanárral közösen meghatározzák azokat 
a kérdéseket, amit mindenki egységesen fel 
fog tenni a másiknak. Fontos, hogy minden 
kategóriából tegyenek fel kérdést.

  Ha diákok rendelkeznek elegendő informá-
cióval egy híres, vagy általuk kedvelt sze-
méllyel kapcsolatban (akár fi ktív személy is 
lehet, pl. egy szappanopera szereplő), akkor 
magukat az illető helyébe képzelve készít-
sék el az interjút. 

Feladat
  Szövegalkotás: folyamatos szöveg írása

  A diákok páros munkában készítsenek inter-
jút egymással. (A táblán szereplő kérdések 
és kategóriák alapján.) Közben jegyzeteljék 
a másik fél válaszait. 

  A jegyzetei alapján mindenki írjon lehetőleg 
hosszabb (3-4 bekezdésből álló) folyamatos 
szöveget (cikket).  
Közös ellenőrzés: legalább néhány diák ol-
vassa fel az írását, a többiek azt fi gyeljék, 
hogy megfelel-e a megtanult felépítésnek, 
illetve, hogy milyen új információkat tud 
meg a szövegből, és mit nem, amire még kí-
váncsi lett volna.
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MUNKALAP (1)

Forrás: Ki kicsoda az EU-ban?
David Byrne (1947 – )

Az Európai Bizottság tagja
Szakterület: egészség- és fogyasztóvédelem
nemzetiség: ír
tanulmányok: BA, University College, Dublin, 
Barrister-at-law, SC, King’s Inns, Dublin
Szakmai pályafutás
1970 ügyvédi kamarai tagság
1974–1987 az Ügyvédi Tanács tagja
1974–1992 az Ír Tengerjogi Társulás tagja
1982–1983 az Ügyvédi Tanács kincstárosa
1988–1997 a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Nemzeti Bizottságának tagja
Politikai pályafutás
1989 a társadalmi jóléti törvény kormányzati vizsgáló bizottságának tagja
1990–1997 a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Nemzetközi Bíróságának tagja 
Párizsban
1995–1996 az alkotmányt felülvizsgáló csoport tagja
1995–1997 az Ügyvédek Szakmai és Etikai Bizottságának tagja
1997–1999 főügyész, kormánytag, az államtanács tagja
Kiegészítő információk
Számos, jogi kapcsolatokat érintő kiadvány szerzője

Forrás: Ki kicsoda a Magyar Tudományos Akadémiában?

Lázár Katalin (1955 – )

A Magyar Tudományos Akadémia kutatója.
Ph.D. (osztják (hanti) vokális népzene, 1996)
tudományos főmunkatárs
rokon népek zenéje (főleg osztják); magyar népi játékok
MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Archívum
Kutatási témái: 1. Rokon népek (főleg az osztjákok) vokális zenéje. 2. Magyar 
népi játékok. 3. Magyar népzene.

Forrás: Central 
Audiovisual 
Library, EC. 
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Forrás: Ki kicsoda Pécsett és Baranyában?

Tüskés Tibor (1930 – )

Foglalkozás: író
Végzettség: ELTE, 1952. 
Munkásság: Dombóváron, majd Pécsett tanított. 1959-től 1964-ig a Jelenkor 
főszerkesztője. Ezt követően ismét tanít, majd 1973-tól könyvtáros a Pécsi Váro-
si, illetve 1978-tól a Baranya Megyei Könyvtárban. 1985-től 1991-ig a Pannónia 
Könyvek sorozatszerkesztője. 1993-tól a Somogy című folyóirat főszerkesztője. 
Gazdag életpályája során alkotásai jelentek meg – többek között – a táj és az 
ember kapcsolatáról (pl. Magyarország, Zalamente, Somogyország, A nyuga-
ti kapu, Nagyváros születik, Utak Európába), a XX. századi magyar irodalom 
köréből (Csorba Győzőről, Illyés Gyuláról, Kodolányi Jánosról, Nagy Lászlóról, 
Pilinszky Jánosról, Rónay Györgyről, Weöres Sándorról), valamint az esztétikai 
nevelésről (pl. Testvérmúzsák, Titokkereső, Versről versre). 
Díjak: József Attila-díj, Arany János-díj
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A latin utcazenészekről…

Budapest aluljáróiban a ’80-as években tűntek fel először ezek a messzi földről ér-
kezett, többnyire amatőr muzsikusok, és azóta Berlin, Párizs, Stockholm és Mad-
rid után már Pesten is az utcakép elválaszthatatlan részévé váltak. 
Marcelo, az éjfekete hajú, metszett szemű, kreol bőrű ecuadori fi ú meséli, hogy 
nagyon jól érzi magát itt. Három-négy évvel ezelőtt jött először Magyarországra, 
és azóta többször is visszatért. Otthon, Ecuadorban egy kis faluban élt. Főleg ka-
landvágyból jött el, de megélhetési gondok is közrejátszottak ebben. Szüleivel és 
öt testvérével nagy szegénységben éltek Ecuadorban, ahol van, aki mezőgazda-
sági munkát végez, van, aki alkalmi munkákból él, mások indián népművészeti 
tárgyakat készítenek. De Marcelo autószerelőként is csak nagy nehézségek árán 
tudta megkeresni a mindennapi kenyeret. 

Abból, ami itt Európában az utcai zenélésből összejön, semmit sem lehet hazakül-
deni, épp csak arra elég, hogy fenntartsák magukat és fedezzék az utazási költ-
ségeket. Mert a dél-amerikai utcai zenészek sehol sem maradnak néhány hétnél 
tovább, szinte mindig úton vannak. Akadnak persze olyanok is – bár kevesebben 
– akik tanulni jönnek Európába, és a csekély ösztöndíjat egészítik ki az utcai ze-
néléssel keresett pénzzel. 
Marcelo szinte a zenével együtt nőtt fel, a kottát nem ismeri, szülei, nagyszülei 
tanították meg muzsikálni. Szereti a magyarokat, nagyon kedvesnek, zeneszere-
tőnek tartja őket, és az adakozással sincs baj – mondja. Néha meghívják őket egy-
egy koncertre, sőt már az Operett Színházban és a Sportcsarnokban is felléptek. 

Bombo, kena, gitár, charango – ezek a hangszereik, amelyek közül csak a gitár 
hangzik ismerősen az európai fülnek. Amerikában óriási sértés, ha egy feketét 
négernek, vagy akár feketének neveznek, ott csak az „afro amerikai” kifejezés az 
elfogadott. Így van ez az „indián” névvel is? Hiszen mindannyian indiánok, még 
ha az indián szót őseik nem is ismerték, az Kolumbusz Kristóf tévedésének „gyü-
mölcse”. 



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 7. ÉVFOLYAM 170

Marcelo egyáltalán nem veszi sértésnek az indián kifejezést, sőt büszkén vállalja, 
hogy ő és társai is az inkák kései utódai. Közülük van, aki még ma is folyékonyan 
beszéli az ősi nyelvet, a quechuát, mások már csak néhány szót tudnak az inkák 
nyelvén. Spanyolul énekelnek, de állítják, hogy hangszereik többsége, zenéjük 
hangzása a spanyol hódítás előtti időket idézi.
Búcsúzásul Marcelo egy kazettát ad ajándékba saját számaikkal, majd arra a kér-
désre, meddig maradnak nálunk, csak széttárja a karját: „Holnap még biztos itt 
találsz”. Aztán szerényen, csöndesen arrébb húzódik, és csak akkor válik újra ma-
gabiztossá, amikor megszólal a zene. Az indiánok, mint gyermekkori olvasmánya-
inkból tudjuk, soha nem voltak szószátyárok...



12. ÚJSÁGBONCOLÁS 

FŐLEG BULVÁRLAPOKBAN ELŐFORDULÓ RÖVID 

SZÖVEGEK (CIKK, APRÓHIRDETÉS) ÉS VIZUÁLIS 

INFORMÁCIÓHORDOZÓK (ÁBRA, TÁBLÁZAT) 

ÉRTELMEZÉSE

 KÉSZÍTETTÉK: FÁBIÁN ERIKA
  KÁRPÁTI ILDIKÓ
  MEGYERI JÓZSEF
  (FILMKARC MOZGÓKÉP-TUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY)
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA Jellegzetes, főleg sajtótermékekben (bulvárlapokban) előforduló 
rövid, sokszor töredékes szövegek és egyéb információhordozók 
(ábra, táblázat) értelmezési képességének kialakítása és fejlesz-
tése

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Szövegalkotás – interjú
Követő tananyag
– Szerkesszünk újságot! 1.

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
Földünk és környezetünk 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területen
– Életviteli kompetencia: ábra- és táblázatolvasási képesség, hir-
detések írásának és értésének képessége, bulvárlapok tartalmá-
nak tudatosabb befogadása
– Médiaismeret: a bulvárlap jellegzetességei, vizuális informá-
ciók értelmezése

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

A diákok sok tantárgy tanulása, tankönyvi szövegeinek olvasá-
sa során találkoznak töredékes formában megadott adatokkal, 
illetve ábrákkal, diagramokkal vagy táblázatokkal. Ezen szöve-
gek és vizuális információhordozók értelmezésének fejlesztése 
ennek a modulnak a célja. 
A médiaismeret tantárgy szempontjából ez főleg a bulvárlapok 
vagy hirdetési újságok, programfüzetek szövegeinek értelmezé-
sét, tudatosabb befogadási képességének kialakítását jelenti. Ez 
azonban a mindennapi életben is döntő jelentőségű, az ember 
az élet számos területén találkozik ilyen formában információk-
kal, és adott esetben döntő jelentőségű lehet, hogy azt helyesen 
tudja értelmezni. 
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Ebben a modulban néhány olyan feladat is megtalálható, melyek nem csak a szövegértés–
szövegalkotás kompetenciaterülethez, hanem az életviteli kompetencia fejlesztéséhez is köt-
hetőek. Ilyen például az apróhirdetések szövege és adatai alapján alkotott párbeszéd, ennek 
során nem pusztán az a célunk, hogy a diákok helyesen keressék meg és használják fel a töre-
dékes szöveg információit, hanem az is, hogy egy ilyen mindennapi élethelyzetet meg tudja-
nak oldani. Ezért ezen feladatok megoldásánál többnyire más tantárgyból, vagy egyszerűen a 
mindennapjaikból származó háttértudásukat, tapasztalatukat is sikeresen használhatják fel.
Bár a tanár munkája így nehezebb, mégis ezért határoztuk meg bizonyos feladatoknál a pá-
ros munkát, hogy minden diáknak legyen lehetősége a szituációban (vagy egyéb feladatban) 
kipróbálnia magát. Mivel ezeket a játékokat minden diáknál a tanár nem fogja tudni teljes 
mértékig fi gyelemmel kísérni, ezért fontos, hogy olyan helyzetet, kapcsolatot alakítsunk ki 
a tanulókkal, hogy jelezzék, ha problémájuk van, nem értenek valamit pontosan, és kérjék 
abban a tanár segítségét. 

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
A szituációs és egyéb játékok során a diákok teljesítménye akkor megfelelő, ha nem nagyon 
tértek el a feladat konkrét tárgyától (pl. az apróhirdetésekben foglalt pontos információktól). 
Amikor egymást értékelik, akkor is többnyire a pontos adatkeresést tudják legobjektívebben 
értékelni. Ezért a tanárnak kell arra hangsúlyt fektetnie, hogy az egyes diákok a feladatok 
puszta megoldásához hozzáadott lelkesedését, fantáziáját, érdeklődését, esetleg érzelmeit is, 
mint aktív részvételt kellőképpen értékelje. 
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

I. ÚJSÁGBONCOLÁS: RÖVID SZÖVEGEK ÉRTELMEZÉSE (CÍMEK, SZLOGENEK, HÍREK, SZTORIK)

Az újságcím és 
a szlogen össze-
kapcsolása:
párkereső játék

következtetés 
kérdésekkel 
szerzett informá-
ciókból

idő szerint csoportos kérdés-fe-
lelet

üres papí-
rok, vastag 
fi lctoll, 
leszedhető 
ragasztó

A cím és a szlo-
gen kapcsolata, 
értelmezése

összefüggések 
keresése, globá-
lis megértés

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló, 
megbeszé-
lés

munkalap 
(2), olló

Szövegértés és 
szövegalkotás:  
címírás egy rö-
vid hírhez

lényegkiemelés, 
frappáns cím 
írása

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló, 
megbeszé-
lés

munkalap 
(2), olló

Rövid szövegek, 
adatkeresés: 
apróhirdetések

adatkeresés 
töredékes szöve-
gekben

idő szerint egyéni önálló mun-
ka, közös 
értékelés

munkalap 
(1)

Szövegalkotás: 
összefüggő szö-
vegből apróhir-
detés (töredékes 
szöveg) írása

adatkeresés, a 
szöveg átstruk-
turálása

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

önálló mun-
ka, közös 
megbeszé-
lés

munkalap 
(1)

A rövid, töre-
dékes szövegek 
adatainak értel-
mezése:
szituációs játék 
párban

szóbeli szöveg-
alkotás (pár-
beszéd) adatok 
alapján

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

páros és 
csoportos 

páros mun-
ka, közös 
megbeszé-
lés

munkalap 
(1)
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LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

II. ÚJSÁGBONCOLÁS: VIZUÁLIS INFORMÁCIÓK ÉRTELMEZÉSE (ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK)

Szóbeli szöveg-
alkotás: 
ábraolvasás 
alapján

ábraolvasás idő szerint egyéni és 
csoportos

önálló mun-
ka, szituáci-
ós játék

munkalap 
(2), jegyzet-
füzet

Szövegalkotás:
rövid, összefüg-
gő szöveg írása 
táblázatok ada-
tai alapján

összefüggő 
szöveg írása 
táblázatok adatai 
alapján

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni önálló mun-
ka, közös 
ellenőrzés

munkalap 
(1)
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1.  ÚJSÁGBONCOLÁS: RÖVID SZÖVEGEK ÉRTELMEZÉSE (CÍMEK, SZLOGENEK, HÍREK, SZTORIK;)

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása 
Jellegzetes, rövid médiaszövegek (pl. hírek, 
apróhirdetések) és sajtótermékekben előfor-
duló ábrák, diagrammok értelmezésének fej-
lesztése, főleg bulvárlapok szerkezete és témái 
alapján.

Feladat

  Az újságcím és a szlogen összekapcsolása:
Párkereső játék. 
A tanár A4-es lapokra felírja az alábbi újság-
címeket és külön a szlogeneket:
Wellness Magazin testnek és léleknek
Maxima Hetilap fi atal nőknek
Story A sztármagazin
Blikk Nők A mi titkunk
Best Magazin Amiről beszélnek
Nők Lapja Nőnek lenni jó
Színes Mai Lap Ez az a lap
Bravo Sztárok sztorik neked…
A diákok körbe állnak, a tanár minden diák 
hátára felragaszt egy-egy papírt. Megmond-
ja nekik, hogy újságcímeket és hozzájuk 
tartozó szlogeneket ragasztott a hátukra, 
keressék meg a párjukat.
(A fenti párosítás egyben a megoldás is.)

  A diákoknak nem tudják, hogy a saját há-
tukra mi van írva. Meg kell keresniük a pár-
jukat, vagyis azt a diákot, akinek a hátán az 
ő újságcímükhöz tartozó szlogen van írva 
(ill. fordítva). 
A keresés során a saját hátukon lévő szö-
vegről csak a többiektől szerezhetnek infor-
mációt, vagyis barkochbaszerű kérdéseket 
tehetnek fel a saját hátukra írt címre vagy 
szlogenre vonatkozóan.

  Ha szükséges, akkor a tanár kijavítja a vég-
eredményt. (A hiba valószínűleg a diákok 
számára is nyilvánvaló lesz, hiszen ha egy 
pár rossz, akkor egy össze nem illő cím és 
szlogen marad két másik diáknál is.)

A többiek mondatokkal is válaszolhatnak, 
de azt nem mondhatják ki, ami a másik há-
tára van írva.

  Akik megtalálták a párjukat, felragasztják a 
táblára a címet és mellé a szlogent.
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1.  ÚJSÁGBONCOLÁS: RÖVID SZÖVEGEK ÉRTELMEZÉSE (CÍMEK, SZLOGENEK, HÍREK, SZTORIK;)

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  A cím és a szlogen kapcsolata, értelmezése
A tanár kivágja a 2. munkalap első feladatá-
ban lévő kérdéseket. 

Differenciálási lehetőség
  A feladatot a diákok a fent leírt módon old-
ják meg.

  Minden diák felolvassa az általa húzott kér-
dést, de közösen válaszolják azt meg. 

Feladat

  Minden diák kihúz egy kérdést, majd sorban 
felolvassák, ami náluk van és megválaszol-
ják. A válaszok megkezdése előtt lehetőség 
van kérdést cserélni: ha valaki nem tudja a 
kihúzott kérdésre a választ, akkor felajánl-
hatja, hogy cserél valakivel, aki szintén cse-
rélni szeretne, de a csere előtt nem tudhatja, 
hogy mi áll a másik papírcsíkján (zsákba-
macska).  Több csere nem lehetséges.

   Szövegértés és szövegalkotás: 
címírás egy rövid hírhez
A tanár a diákokat három csoportba osztja, 
minden csoport megkap egyet a 2. munka-
lap II. feladatából kivágott hírek közül. 
A cikkek eredeti címe:
A) Ráijesztettek a fi ára
B) Családi idill a teniszpálya mellett
C) Anyuka lesz a földhözragadt gólya

Differenciálási lehetőség

  A csoportok kitalálnak egy-egy frappáns cí-
met a cikkükhöz. 

Ha kész vannak, akkor cserélnek, végül mind-
három csoport írt címet mindhárom cikkhez. 
Ellenőrzés: a csoportok összehasonlítják a 
címeket, a tanár hozzáteszi a cikkek eredeti 
címét is, kiválasztják a legjobbat, indokolják is 
döntésüket. 

  A kiválasztás szempontjait a diákok hatá-
rozzák meg: a cím legyen fi gyelemfelkeltő, 
és a szövegben lévő legfontosabb informá-
ciót emelje ki.

  A kiválasztás szempontjait a tanár adja 
meg.

Feladat

  Rövid szövegek, adatkeresés: apróhirdeté-
sek
Az 1. munkalap használata

  A diákok megoldják az 1. munkalap I. 1. és 
2. feladatát. 
Közös ellenőrzés: felolvassák és összehason-
lítják megoldásaikat, kijavítják, ami nem jó.
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1.  ÚJSÁGBONCOLÁS: RÖVID SZÖVEGEK ÉRTELMEZÉSE (CÍMEK, SZLOGENEK, HÍREK, SZTORIK;)

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Szövegalkotás 
Összefüggő szövegből apróhirdetés (töredé-
kes szöveg) írása
Az 1. munkalap használata

Differenciálási lehetőség
  A diákok a tanár vezetésével közösen válo-
gatják ki a két hirdetésbe kerülő adatokat.  
Az első hirdetést közösen írják meg, a má-
sodikat önállóan.
  A diákok önállóan oldják meg a feladatot, 
utólag ők összegzik, hogy melyik hirdetésbe 
mely adatoknak kell kerülni.

Feladat

  A diákok megoldják az 1. munkalap I. 3. 
feladatát. Ellenőrzés: Néhányan felolvassák 
megoldásaikat, összegzik, hogy a két hirde-
tésben mely adatoknak kell szerepelni.
(A szöveg adatait használják fel, de azon kí-
vül ki is találhatnak újakat.)

  A rövid, töredékes szövegek adatainak értel-
mezése:
Szituációs játék párban

  A diákok párokat alkotnak. Minden pár ki-
választ az előző feladatokban lévők közül 
egy apróhirdetést. Egyikük játssza a hir-
detés feladóját, a másik az érdeklődőt. Le-
folytatnak egy rövid párbeszédet a hirdetés 
alapján.

  Ellenőrzés a tanár vezetésével: a diákok 
gyűjtsék össze azokat az információkat, 
amelyek mindenképpen elhangzanak egy 
ilyen beszélgetésben. 

Differenciálási lehetőség
  A beszélgetések eljátszása után a diákok ön-
állóan adják meg azokat az elemeket, ame-
lyek részei egy ilyen beszélgetésnek.

  A páros szituációs játék előtt a tanár meg-
határozza, mely elemeknek kell elhangzani 
a beszélgetésben. A beszélgetések eljátszása 
után ezekhez hozzáteszik, ami még elhang-
zott.

Várható megoldások
Konkrét adatok (telefonszámok, címek, árak), 
egy személyes találkozás egyeztetése, a hir-
detésben nem említett információkra való 
rákérdezés
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2.  ÚJSÁGBONCOLÁS: VIZUÁLIS INFORMÁCIÓK ÉRTELMEZÉSE (ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK)

Tanulói tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Szóbeli szövegalkotás: 
Ábraolvasás.
A 2. munkalap III. címszavához tartozó idő-
járási térképeket a tanár megmutatja a diá-
koknak.

  A diákok megnézik az ábrákat. Ha valamely 
jel jelentésében nem biztosak, azt tisztázzák 
a tanárral. 
Minden diák néhány szavas jegyzetet készít 
magának arról, hogy az ábra szerint milyen 
a várható időjárás.

  Egy-egy jelentkező eljátssza a meteoroló-
gust: a vasárnap délelőttre és délutánra 
vonatkozó térkép alapján elmondják az idő-
járás -jelentést. (A délutáni ismertetésnél a 
délelőttihez képesti változásokat is ki kell 
emelni.)
Ellenőrzés: mindenki követi, hogy minden 
információ elhangzott-e a jegyzeteiből, il-
letve azok hangzottak-e el.

Feladat

  Szövegalkotás
Rövid, összefüggő szöveg írása táblázatok 
adatai alapján.

Az 1. munkalap használata

Differenciálási lehetőség
  A diákok önállóan javítják ki egymás írásait, 
csak akkor segít nekik a tanár, ha nem tud-
nak valamit eldönteni.

  A tanár vezetésével történik a javítás.

  A diákok önálló munkában megoldják az 1. 
munkalap II.  feladatát. 
Értékelés: az írásaikat kicserélik, a társuk 
kijavítja. A javítás abból áll, hogy kipipálják, 
vagy aláhúzzák azokat az adatokat (sportoló 
neve, érme, sportága, stb. kell, hogy pontos 
legyen) az írásban, amelyek a táblázat alap-
ján helyesek vagy helytelenek. 
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MUNKALAP (1)

I. Apróhirdetések

1. Melyik apróhirdetés érdekelne, ha 

 A hirdetés betűjele:

…a családod nyaralni szeretne menni?  
…fáj a fogad, de félsz a fogorvostól? 
…meg szeretnél tanulni lovagolni? 
…július 21–27 között szeretnél táborozni? 
A)  Lovaglási lehetőség Budakeszi erdőiben. Kezdőtől a haladóig. Jelentkezés: 06-

50-123-4567
B)  Hagyományos és korszerű módszerek a fogfehérítéstől a fogszabályozásig. Be-

jelentkezés: 123-4567. A konzultáció ingyenes. Mi is féltünk a fogorvostól…
C) Nyaralás a Holt-Dunaágnál Fadd-Domboriban, 6 nap 5990 Ft-tól. Tel.: 123-

4567
D)  Nyári tánc és színjátszó napközis tábor 10–14 éves gyermekeknek július 21–27 

között. T.: 123-4567

2. Párosítsd össze az apróhirdetéseket az eseményekkel! 

Buda, Gellérthegy, 30 nm, 14.8 M.  Egy angol férfi nak nagy 
06-50-123-4567 nyereményt jósoltak.

Portré, karikatúra valósághűen, megbolondítva! Szabóék el akarják adni kicsi,
06-50-123-4567 budai lakásukat.

Mágiák, jóslások, egyedülálló garanciával!  Tibi a róla készült karikatúrát
Angolul is! T.: 123-4567 kapta ajándékba születés-
 napjára.

Főtérnél lány szobatársnőt keres! Kati barátnője külföldre ment,
Érd.: 06-50-123-4567 így új albérlőtárs után kell
 néznie. 
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3. Írd meg azt az apróhirdetést, amelyet az alábbi szöveg szereplője feladna  
egy újságban, és azt, melynek feladóját felhívná: 

A már több éve Budapesten dolgozó francia férfi  és barátnője össze szeretne költözni, így 
lakást akarnak venni. Olyan otthont képzeltek el, mely ugyan csak kb. 45 négyzetméteres, 
de a társasháznak kertje is van, ahol majd a gyerekeik fognak tudni játszani. Az is jó lenne, 
ha a lakás a Jászai Mari térhez esne közel, mert mindketten ott dolgoznak.  
Mivel a lakás megvételéhez nincs elég pénzük, a férfi  el akarja adni a nemrég örökölt külön-
leges autóját. A kocsi ugyan 4 éves, de jó állapotú, felnyitható tetejű, tűzpiros sportautó, 
melyért legalább 8 millió forintot szeretnének kapni.  

A férfi  által felhívott hirdetés:

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

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

A férfi  által feladott hirdetés:

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

...............................................................................................................................................
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II. Táblázatok
Írj egy cikket a következő táblázatok adatai alapján (a képek információit is hasz-
nálhatod a szövegben)!

 A 2004-es athéni 
 Olimpia 
 éremtáblázata

Arany Ezüst Bronz Összesen

1. USA 35 39 28 102

2. Kína 32 17 14 63

3. Oroszország 27 27 38 92

4. Ausztrália 17 17 16 49

5. Japán 16 9 12 37

6. Németország 14 16 18 48

7. Franciaország 11 9 13 33

8. Olaszország 10 11 11 32

9. Dél-Korea 9 12 9 30

10. Nagy-Britannia 9 9 12 30

11. Kuba 9 7 11 27

12. Ukrajna 9 5 9 23

13. Magyarország 8 6 3 17

14. Románia 8 5 6 19

15. Görögország 6 6 4 16
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 A 2004-es athéni Olimpia 
 magyar 
 éremtáblázata

A
ra

ny

Sportoló Sportág

Nagy Tímea párbajtőr – egyéni

Igaly Diána (a fenti képen) sportlövészet – skeet

Majoros István birkózás kötöttfogás, 55 kg

Vörös Zsuzsanna öttusa

Kammerer Zoltán, Storcz Botond, 
Vereckei Ákos, Horváth Gábor férfi  kajak-4; 1000 m

Janics Natasa női kajak-1; 500 m

Janics Natasa, Kovács Katalin női kajak-2; 500 m

férfi  vízilabda csapat férfi  vízilabda

Ez
üs

t

Nemcsik Zsolt kard – egyéni

Gyurta Dániel férfi  mellúszás, 200 m

Krutzler Eszter női súlyemelés, 69 kg

Boczko Gábor, Kovács Iván, 
Imre Géza, Kulcsár Krisztián férfi  párbajtőr – csapat

Kővágó Zoltán atlétika – diszkoszvetés

Kovács Katalin, Szabó Szilvia, 
Viski Erzsébet, Bóta Kinga női kajak-4; 500 m

B
ro

nz

Cseh László férfi  vegyes, 400 m

Vajda Attila férfi  kenu-1; 1000 m

Kozma György, Kolonics György férfi  kenu-2; 1000 m

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................
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MUNKALAP (2)

I. Újságcímek és szlogenek

Kérdések 

Ismered valamelyik szó jelentését: story, blikk, best, wellness, bravo? Szerinted 
miért adnak idegen nyelvű címeket az ilyen magazinoknak?

Miért kapcsolódik a wellness szó a testhez és a lélekhez? Miért nem csak a test 
vagy csak a lélek magazinjaként reklámozzák?

Milyen két, eltérő jelentéssel lehet azt a szót értelmezni, hogy „sztármagazin”?

Szerinted miért emeli ki a Maxima szlogenje, hogy fi atal nőknek szól? Mondj egy 
olyan témát, amely nőknek szól, mégsem tenné a szerkesztő ebbe az újságba? 

„A mi titkunk” szlogen kiket ért „mi” alatt az újság címe alapján?

Fejezd be a mondatot: Színes Mai Lap, ez az a lap, amelyik….

Mely újságok szólnak nőknek? Melyiknél miből lehet ezt megtudni?

Kiderül a következő két szlogenből, hogy mi a különbség a két újság között: 
„A sztármagazin” és „Sztárok, sztorik neked…”? Miért igen vagy miért nem?

Fel lehet cserélni valamely újságok szlogenjét? Próbálj rá példát találni!

Mi az ellentmondás „A mi titkunk” és az „Amiről beszélnek” szlogenek között?

Összekevertük a Maxima és a Wellness magazin szlogenjét: „Magazin nőknek” 
és „Hetilap fi atal testnek és léleknek”. Értelmetlen, amit így kaptunk, vagy sze-
rinted van a cserének valami alapja? (Indokold is a választ!)
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A Nők Lapja szlogenjéből („Nőnek lenni jó”) lehet arra következtetni, hogy miről 
fog szólni az újság? Miért igen, vagy miért nem?

II. Rövid szövegek

Cikkek 

A)
„Lehetséges, hogy a Beckham házaspár mégis otthagyja Madridot, és vissza-
tér Angliába. Egyre nehezebben viselik ugyanis, hogy gyerekeiket folyton le-
sifotósok zaklatják. Nemrégiben a legidősebb fi ukat, Brooklynt rohanták meg 
a fotósok, amikor a barátaival focizott. A hatéves gyerek sírva menekült be az 
iskolába.”

B)
„Továbbra is minden a tenisz körül forog az Agassi családban. S mivel a tenisz-
sztár családfő igényt tart rá, hogy a felesége, Steffi  és a gyerekek mindig a köze-
lében legyenek, könnyű dolguk van a fotósoknak. A kaliforniai Indian Wellsben 
készült képeken jól látszik, hogy az egykori teniszbajnok anyuka a két gyerek-
kel sétálgat a gyönyörű napfényes időben, miközben a teniszpályán keményen 
edző, újra kopasz papa időről időre vet egy pillantást a családjára.”

C)
„Kicsinyeit várja Frida a Madárkórházban. A hároméves gólya szárnya egy rossz 
landoláskor úgy tört el, hogy soha többet nem repülhetett. Frida idén lett ivar-
érett, s azonnal párra talált. – Frida a földön épített fészket. Most már csak azért 
drukkolunk, hogy egészséges kis gólyák keljenek ki – büszkélkedett Déri János, 
a kórház vezetője.”
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III. Ábrák, táblázatok 

Vasárnap délelőtti időjárás

Vasárnap délutáni időjárás
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

Munkalap (1)

I. Apróhirdetések

1. Melyik apróhirdetés érdekelne, ha 

…a családod nyaralni szeretne menni?  C)
…fáj a fogad, de félsz a fogorvostól? B)
…meg szeretnél tanulni lovagolni? A)
…július 21–27 között szeretnél táborozni? D)

2. Párosítsd össze az apróhirdetéseket az eseményekkel! 

Buda, Gellérthegy, 30nm, 14.8 M.  Szabóék el akarják adni kicsi,
06-50-123-4567 budai lakásukat.

Portré, karikatúra valósághűen, megbolondítva! Tibi a róla készült karikatúrát
06-50-123-4567 kapta ajándékba születés-
 napjára.

Mágiák, jóslások, egyedülálló garanciával!  Egy angol férfi nak nagy 
Angolul is! T.: 123-4567 nyereményt jósoltak.

Főtérnél lány szobatársnőt keres! Kati barátnője külföldre ment,
Érd.: 06-50-123-4567 így új albérlőtárs után
 kell néznie. 
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Munkalap (2)

I. Újságcímek és szlogenek

Kérdések 

Tudod valamelyik szó jelentését: story, blikk, best, wellness, bravo? 
story: történet, blikk: pillantás (blick, német), best: legjobb, wellness: kb. egészségesség, bra-
vo: remek! (ez igen!)
Milyen két, eltérő jelentéssel lehet azt a szót érteni, hogy „sztármagazin”?
A magazin maga a sztár, vagy sztárokról szóló magazin.
„A mi titkunk” szlogen kiket ért „mi” alatt az újság címe alapján?
A nőket (Blikk Nők).
Melyik újságok szólnak nőknek? Melyiknél miből lehet ezt megtudni?
Maxima – Hetilap fi atal NŐKNEK
Blikk NŐK – A mi titkunk
NŐK lapja – NŐNEK lenni jó
Mi az ellentmondás „A mi titkunk” és az „Amiről beszélnek” szlogenek között?
A titok olyan dologra utal, amiről nem beszélnek.
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MEGHATÁROZOTT CÉLLAL ÍROTT JELLEGZETES 

MÉDIASZÖVEGEK STRUKTÚRÁJÁNAK FELISMERÉSE ÉS 

ALKOTÁSA: ELŐKÉSZÜLETEK EGY ÚJSÁG 

SZERKESZTÉSÉHEZ (1. RÉSZ)

 KÉSZÍTETTÉK: FÁBIÁN ERIKA
  KÁRPÁTI ILDIKÓ
  (FILMKARC MOZGÓKÉP-TUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY)
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A Médiaismeret tantárgy fontos gyakorlati részét képezi, hogy a 
tanulók valamilyen médiaterméket maguk is elkészíthessenek. 
A szövegértési fejlesztés kapcsán itt elsősorban újságról lehet 
szó. Bár a modul lehetőséget ad arra, hogy megtegyük egy sa-
ját újság elkészítésének előkészületeit, elsődleges célja, hogy a 
diákokkal megismertessük a sajtótermékek főbb jellemzőit, va-
lamint azt, hogy azok függvényében hogyan változik meg az 
egész lap és a benne található szövegek struktúrája. 

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Újságboncolás
Követő tananyag
– Szerkesszünk újságot! 2.

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
Informatika 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: sajtótermékek típusai, az újságválasz-
tás és a rovatválasztás, illetve cikkválasztás tudatosságának fej-
lesztése
– Médiaismeret: sajtótermékek típusai, azok jellegzetességei 
(azonosságok és eltérések)

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Ebben, és a folytatását jelentő következő modulban tágabb érte-
lemben tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének fejleszté-
sére. Célunk az, hogy a diákokat rávezessük az olyan nagyobb 
összefüggések átlátására, mint egy újság címének, rovatainak, 
periodicitásának (időszakiságának) összefüggése az általa meg-
célzott közönségréteggel. Ennek során azt is felismerhetik, ho-
gyan változik meg a tartalom (vagy a forma), ha valamelyik jel-
lemzőt megváltoztatjuk. Ezért ennek a modulnak a következő a 
folytatását jelenti, így a kettő szorosan összefügg.
A modul lehetőséget ad arra is, hogy egy saját újság elkészítésé-
hez megtegyük a szükséges előkészületeket. 
Mindennek során fejleszteni kívánjuk a tanulók azon képessé-
gét, hogy szövegek tartalmát átlátva azokat kategóriákba tudják 
sorolni, ami egyúttal választási szokásaikat is formálhatja.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Ennek a modulnak az utána következő a folytatását jelenti, így azzal szorosan összefügg, 
ezért fontos az, hogy a két modult egymás után, lehetőleg egy hétnél nem hosszabb idő kiha-
gyásával dolgozzuk fel.
Az újságok vizsgálatánál a munka döntő része csoportosan történik. Azonban a munkala-
pokon található szövegek elolvasása, pontos megértése, tehát a feladatok megoldása, illetve 
a szövegalkotás egyéni munka kell legyen. Ezért jó, ha a tanár odafi gyel arra, hogy minden 
diák egyedül végezze el ezeket a feladatokat, majd amikor azt közösen ellenőrzik, akkor leel-
lenőrizze, hogy helyesek-e saját megoldásai. Így az is fontos, hogy mindenre megfelelő men-
nyiségű időt hagyjunk a gyerekeknek.
A munkalapon található szövegeken és példákon kívül természetesen bevihetünk a foglal-
kozásra valódi sajtótermékeket is, sőt azt is kérhetjük, hogy a diákok otthonról hozzanak be 
néhányat, ebből azt is láthatjuk, hogy milyenek a családok olvasási szokásai.
Amennyiben ténylegesen lehetőség van arra, illetve a diákok valóban szeretnének egy saját 
újságot elkészíteni, akkor az itt leírtaknál jobban irányíthatjuk erre a munkájukat. Ebben az 
esetben pontosan meg kell határozni a feladatok során, hogy a saját kiadványuk milyen jel-
lemzőkkel bír majd, és hogyan készül el. Az egyes feladatokat ki is kell osztanunk a diákok kö-
zött, fi gyelembe véve, hogy mindenki olyan dologra vállalkozzon, amihez kedve és képessége 
van, és hogy minden tanuló kapjon valamilyen feladatot az újság elkészítésében.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom: Sullivan - Dutton - Rayner: Médiaismeret, Korona Kiadó, 2002.

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ennek a modulnak a feladataira  – akár a többi médiaismeret modulban – jellemzően nin-
csenek kizárólagosan jó vagy rossz megoldások. Az értékelés általában közösen történik, a 
diákok egymást értékelik. Fontos azonban, hogy ha eltérőek a megoldásaik, akkor a tanár ab-
ban 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.
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁLÁS 

LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

I. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A CÉLKÖZÖNSÉG

A célközönség 
meghatározása 
az újságok rova-
tai alapján

szövegek tar-
talmának és 
célközönségük 
összekapcsoló-
dásának felis-
merése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni közös meg-
beszélés és 
ellenőrzés

munkalap

Lehetséges (tár-
sadalmi) csopor-
tok összekap-
csolása az újság 
tartalmával

szövegek tar-
talmának és 
célközönségük 
összekapcsoló-
dásának felis-
merése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban 

egyéni és 
csoport

közös meg-
beszélés

munkalap

A csoport által 
szerkesztett 
újság célközön-
ségének megha-
tározása

a célközönség 
jellemzőinek 
felismerése

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló 
vagy közös 
megbeszélés

jegyzetfü-
zet

A különbségek 
és az azonossá-
gok meghatá-
rozása, ennek 
alapján a célkö-
zönség megha-
tározása

a célközönség 
jellemzőinek 
felismerése

idő szerint csoportos közös meg-
beszélés

tábla

II. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A PERIODICITÁS

A periodicitás:
a tartalom és a 
megjelenés idő-
közének össze-
kapcsolása

információk idő-
beli keletkezésé-
nek felismerése

idő szerint egyéni és 
csoportos

megbeszélés munkalap

Saját újság pe-
riodicitásának 
meghatározása

információk 
időbeli kelet-
kezésének és 
előállításnak 
felismerése 

idő szerint csoportos megbeszé-
lés, érvelés, 
vita

tábla
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A CÉLKÖZÖNSÉG

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása 
Meghatározott céllal írott szövegekkel és azok 
összeszerkesztésének struktúrájával való is-
merkedés egy saját újság szerkesztésének elő-
készítésén keresztül.

Feladat

  A célközönség
Egy újság tartalmát döntően az határozza 
meg, milyen olvasótáborra számítanak a 
szerkesztők, kiknek készítik az újságot. Elő-
ször ezt az összefüggést vizsgáljuk a tanu-
lókkal. 
A munkalap használata.

Differenciálási lehetőség
  Ha a diákok könnyen össze tudják kapcsolni 
a leírásokat a tartalomjegyzékekkel, akkor 
mondjanak példát mindhárom újságtípusra 
az általuk ismert sajtótermékek közül.

  Ha úgy vesszük észre, hogy a diákok nehe-
zen ismerik fel az összefüggést a tartalom 
és a célközönség között, akkor beszéljük 
meg közösen, hogy miről szólhatnak azok 
a rovatok, amiknek címét nem értik tisztán. 
Ebben az esetben a tanár mondjon példákat 
a diákok által ismert újságok közül, hogy ez-
zel segítse a felismerést.

Feladat

  A munkalap I. 1. feladatának megoldása. 
A tanulók először nézzék át az I. 1. feladat-
ban bemutatott rovatcímeket, majd oldják 
meg a feladatot. Közös ellenőrzés

  Lehetséges (társadalmi) csoportok össze-
kapcsolása az újság tartalmával.

  A munkalap I. 2. feladatának megoldása. 
Közös ellenőrzés: egy-egy tanuló felolvassa 
a válaszát, ha valaki mást írt, akkor megbe-
szélik, hogy melyik helyes (ha jó az indok-
lás, akár több tanulónak is igaza lehet).

  Az előző feladatban megemlített konkrét 
újságoknak is határozzák meg a gyerekek a 
célközönségét.

  A munkalapon szereplő kategóriák mellé 
odaírhatják a konkrét újságcímet is, ha nem 
szerepel kedvükre való kategória, akkor az 
utolsó három üres sor konkrét újságcímek-
kel is kitölthető.
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1. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A CÉLKÖZÖNSÉG

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

  A csoport által szerkesztett újság célközön-
ségének meghatározása: minden csoport 
kap egy célközönség-kategóriát:
– az iskola diákjai
– a tanárok
– a település összes iskolása (pl. testvéreitek 

is)
– a település összes lakója (pl. az egész csa-

ládod)

Differenciálási lehetőség
  A diákok a fent leírt módon, önállóan oldják 
meg a feladatot.

  A tanár mond egy-egy témakört, rovatcí-
met, vagy csak egy információt és a tanulók 
közösen határozzák meg, hogy az melyik 
csoportot érdekelheti.

Feladat

  A csoportok tagjai elképzelik, hogy ők ma-
guk a célközönségük egyes szereplői (pl. 
ő az egyik tanár, ő a saját nagymamája, a 
szomszéd kisgyerek, stb.). Leírják, hogy ha 
ők az adott személy lennének, akkor mit 
olvasnának szívesen egy újságban.

  A különbségek és az azonosságok meghatá-
rozása
A csoportok által, vagy közösen összeírtakat 
együtt két csoportba sorolják: a tanár felírja 
a táblára az azonosakat, másik oszlopba meg 
az eltérőeket. (Fontos, hogy a diákok ezeket 
a jegyzetükben is rögzítsék, mert a követke-
ző modul során használni fogják.)

  A táblán lévők alapján meghatározzák, 
hogy melyik csoportnak szerkesztenének 
újságot. 
Fel kell hívni a diákok fi gyelmét arra is, 
hogy melyik témák azok, amiket ők is meg 
tudnak írni, és melyeket nem (pl.: bizonyos 
információkhoz nem jutnak hozzá).
Itt az is fontos, hogy ha ilyen helyzetben kre-
atív ötletük támad (pl.: az időjárás-jelentést 
letöltik az internetről, vagy keresztrejtvényt 
vagy horoszkópot kérnek a település egyik 
ismert lakójától), azt fogadjuk el jó megol-
dásnak.

  A gyerekek kiválogatják a csoportok által 
meghatározott azonos és a különböző ele-
meket az összeírtak közül. (Fontos, hogy a 
témakörök a jegyzetükben is meglegyenek, 
mert a következő modul során használni 
fogják.) 

  A saját újság célközönségének meghatáro-
zása
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2. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A PERIODICITÁS

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  A periodicitás
Az újságok megjelenésének gyakoriságát 
nagyrészt a tartalom (az érintett témák) ha-
tározzák meg. Ez is tudatosítanunk kell a 
diákoknál. 

  Közös megbeszélés: az előző feladatban em-
lített konkrét újságok milyen gyakorisággal 
jelennek meg? 

Feladat

  A munkalap II. 1., 2. feladatának megoldása 
Közös ellenőrzés

  Minden csoport egy-egy újsággal kapcsolat-
ban indokolja, hogy szerintük miért olyan 
periódusonként jelenik meg.

  Saját újság periodicitása
Közös megbeszélés: milyen gyakran tudna 
megjelenni a csoport újságja, miért?

  Az összeírtak alapján megállapítják, hogy 
melyik témákat szeretnék mindenképp sze-
repeltetni, és ennek függvényében milyen 
gyakran jelenhet meg az újság. 
Azt is tudatosítsuk a gyerekekben, hogy a 
meghatározott időközönként el is kell tudni 
készíteni, meg kell tudni írni az újságot, te-
hát saját kapacitásaikat is vegyék fi gyelem-
be.

  A célközönség kapcsán korábban meghatá-
roztak témaköröket, (ezekből a közösek és a 
különbözők fent vannak a táblán). Minden 
csoport megkap egy intervallumot (megje-
lenés naponta, hetente, havonta; és kiírja a 
táblán szereplők közül azokat, amik az ő pe-
riódusukat erősíti.
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MUNKALAP

I. Újságok jellemzői: a célközönség

1. Az alábbi táblázatban három újság rovatainak címét láthatod: 

A Tartalomjegyzék B Tartalomjegyzék C Tartalomjegyzék

– Világ – Külföld
– Magyarország – Bel-

föld
– Európa Unió 
– Háttér
– Piac-gazdaság 
– Egészség
– Tudomány
– Kultúra
– Sport

– Sütés-főzés
– Szépségápolás
– Egészség
– Kismama – kisbaba
– Fogyókúratippek
– Lakáskultúra
– Párkapcsolatok – sze-

relem
– Mi a divat?
– Horoszkóp

– Filmhírek
– Csapó – éppen forog
– Bemutatók (mozi, 

DVD, kölcsönzés)
– Kritikák
– Box offi ce adatok
– Sztárpletykák –Sztár-

sztorik
– Trükkök tára 
– Filmtörténet

Olvasd el a következő leírásokat, írd melléjük annak a tartalomjegyzéknek a betű-
jelét, amelyik újságról szerinted szólnak!

 Hetente megjelenő női magazinunk az élet minden területén segítséget és ta-
nácsot ad olvasóinak. Ötleteket és recepteket kínálunk a változatos ételek elkészí-
téséhez, ugyanakkor fogyókúrás tippjeinkkel alakjuk megőrzésére is ügyelünk. 
Nálunk mindig olvashat az aktuális divatról, a lakásának kreatív berendezéséről, 
a sminkelés és bőrápolás terén megjelenő újdonságokról, sőt egészségügyi taná-
csokkal is szolgálunk. A kismamák is megtalálják nálunk az őket érdeklő témákat. 
Mindemellett rendszeresen olvashatják asztrológusunk horoszkópját is.

 Amit csak tudni lehet az újonnan bemutatott fi lmekről, azt nálunk megtalá-
lod. Az aktuális forgatásokról tudósítóink interjúkkal és fényképekkel szolgálnak, 
sztársztori rovatunkból a hollywoodi sztárok minden lépéséről értesülhetsz. Trükk 
sem marad leleplezetlenül: tőlünk mindent megtudhatsz a speciális effektek ké-
szítésének módjairól. A legújabb bemutatókkal kapcsolatos kritikáink segítségével 
könnyen választhatsz magadnak hétvégi moziprogramot. Sőt, minden hónapban 
visszatekintünk a mozi immár több, mint 100 éves történetére, hogy ne csak azt 
tudd meg, ami van és lesz, hanem azt is, ami volt.

 A nap legfontosabb kül- és belpolitikai híreit nyújtjuk mindazoknak, akik 
naprakészek kívánnak lenni a politikai események terén. Napilapunk pontos és 
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hiteles tájékoztatás nyújt minden jelentős történéssel kapcsolatban. Értesülhet a 
gazdaságban bekövetkező változásokról, az uralkodó trendekről, a nagyvállalatok 
körüli változásokról. Emellett természetesen nagy gondot fordítunk a kulturális 
és sporteseményekről való tájékoztatásra csakúgy, mint a tudomány és az egész-
ségügy fejlődésének bemutatására is. Aki minket olvas, semmiről sem marad le. 

2. Mindhárom újságot természetesen mindenki olvashatja, azok azonban  
mégis egy-egy meghatározott olvasótábornak szólnak. Írd a következők  
mellé, hogy szerinted melyik betűjelű újságot szánták nekik, egy rövid  
mondattal indokold is a döntésed.  

(Több újságot is írhatsz egy csoporthoz, vagy akár egyet sem. Ezeket a döntéseidet 
is indokold.)

 Az újság 
 betűjele Indoklás

kismamák

vezető beosztású menedzserek

nyugdíjasok

középkorú házaspárok

tizenévesek

családanyák

munkások

családok

egyedül élő, fi atal nők

A

B

C
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Az utolsó három üres sorba írd be, hogy szerinted legfőképpen kinek szól az újság 
(írhatsz nagyon szűk – pl.: fi lmes szakmában dolgozó – vagy nagyon tág meghatá-
rozást is – pl. annak, akit érdekel). 

II. Újságok jellemzői: a periodicitás 

1. Melyik újság milyen gyakorisággal jelenik meg? Kösd össze az  
összetartozókat! 

  A     Hetilap
  B    Havilap
  C    Napilap

2. X-eld be, hogy a következő állítások milyen gyakorisággal indokolják az  
adott újság megjelentetését! 

Megjelenik

Naponta Hetente Havonta

Az olvasónak mindennap értesülnie kell a friss 
hírekről.

Az emberek szeretnek egy hétre előre gondol-
kodni, kitalálni, mit fognak főzni, hogyan ren-
dezik át a lakást.

Rengeteg olyan információ van, például az idő-
járás-jelentés vagy a tőzsde állása, ami csak az 
adott napon fontos, másnap már lényegtelen.

Az általunk ismertetett fi lmeket több hét alatt 
mutatják be, és az olvasóink szintén több hét 
alatt nézik meg, így egy számunk témái hosz-
szabb ideig kitartanak.

Az olvasóinknak nyújtott tanácsaink öt-tíz nap 
alatt valósíthatók meg, ilyen például a fogyókú-
ra. Ezért nem adhatunk túl gyakran új ötletet.

A fi lmek hónapokig készülnek, túl nagy gya-
korisággal nem tudnánk az olvasók által elvárt 
elegendő újdonságról és forgatási helyszínről 
beszámolni.
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

I. Újságok jellemzői: a periodicitás 

1. Olvasd el az a következő leírásokat, írd melléjük annak a  
tartalomjegyzéknek a betűjelét, amelyik újságról szerinted szólnak! 

B Hetente megjelenő női magazinunk az élet minden területén segítséget és ta-
nácsot ad olvasóinak. Ötleteket és recepteket kínálunk a változatos ételek elkészí-
téséhez, ugyanakkor fogyókúrás tippjeinkkel alakjuk megőrzésére is ügyelünk. 
Nálunk mindig olvashat az aktuális divatról, a lakásának kreatív berendezéséről, 
a sminkelés és bőrápolás terén megjelenő újdonságokról, sőt egészségügyi taná-
csokkal is szolgálunk. A kismamák is megtalálják nálunk az őket érdeklő témákat. 
Mindemellett rendszeresen olvashatják asztrológusunk horoszkópját is.

C Amit csak tudni lehet az újonnan bemutatott fi lmekről, azt nálunk megtalá-
lod. Az aktuális forgatásokról tudósítóink interjúkkal és fényképekkel szolgálnak, 
sztársztori rovatunkból a hollywoodi sztárok minden lépéséről értesülhetsz. Trükk 
sem marad leleplezetlenül: tőlünk mindent megtudhatsz a speciális effektek ké-
szítésének módjairól. A legújabb bemutatókkal kapcsolatos kritikáink segítségével 
könnyen választhatsz magadnak hétvégi moziprogramot. Sőt, minden hónapban 
visszatekintünk a mozi immár több, mint 100 éves történetére, hogy ne csak azt 
tudd meg, ami van és lesz, hanem azt is, ami volt.

A A nap legfontosabb kül- és belpolitikai híreit nyújtjuk mindazoknak, akik nap-
rakészek kívánnak lenni a politikai események terén. Napilapunk pontos és hite-
les tájékoztatás nyújt minden jelentős történéssel kapcsolatban. Értesülhet a gaz-
daságban bekövetkező változásokról, az uralkodó trendekről, a nagyvállalatok 
körüli változásokról. Emellett természetesen nagy gondot fordítunk a kulturális 
és sporteseményekről való tájékoztatásra csakúgy, mint a tudomány és az egész-
ségügy fejlődésének bemutatására is. Aki minket olvas, semmiről sem marad le. 
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II. Újságok jellemzői: a periodicitás 

1. Melyik újság milyen gyakorisággal jelenik meg? Kösd össze az  
összetartozókat! 

  A: Napilap 
  B: Hetilap
  C: Havilap

2. X-eld be, hogy a következő állítások milyen gyakorisággal indokolják az  
adott újság megjelentetését! 

Megjelenik

Naponta Hetente Havonta

Az olvasónak minden nap értesülnie kell a friss 
hírekről.

X

Az emberek szeretnek egy hétre előre gondol-
kodni, kitalálni, mit fognak főzni, hogyan ren-
dezik át a lakást.

X

Rengeteg olyan információ van, például az idő-
járás-jelentés vagy a tőzsde állása, ami csak az 
adott napon fontos, másnap már lényegtelen.

X

Az általunk ismertetett fi lmeket több hét alatt 
mutatják be, és az olvasóink szintén több hét 
alatt nézik meg, így egy számunk témái hos-
szabb ideig kitartanak.

X

Az olvasóinknak nyújtott tanácsaink öt-tíz nap 
alatt valósíthatók meg, ilyen például a fogyó-
kúra. Ezért nem adhatunk túl gyakran új öt-
letet.

X

A fi lmek hónapokig készülnek, túl nagy gya-
korisággal nem tudnánk az olvasók által elvárt 
elegendő újdonságról és forgatási helyszínről 
beszámolni.

X
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MEGHATÁROZOTT CÉLLAL ÍROTT JELLEGZETES 

MÉDIASZÖVEGEK STRUKTÚRÁJÁNAK FELISMERÉSE ÉS 

ALKOTÁSA: ELŐKÉSZÜLETEK EGY ÚJSÁG 

SZERKESZTÉSÉHEZ (2. RÉSZ)

 KÉSZÍTETTÉK: FÁBIÁN ERIKA
  KÁRPÁTI ILDIKÓ
  (FILMKARC MOZGÓKÉP-TUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY)
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A Médiaismeret tantárgy fontos gyakorlati részét képezi, hogy a 
tanulók valamilyen médiaterméket maguk is elkészíthessenek. 
A szövegértési fejlesztés kapcsán itt elsősorban újságról lehet 
szó. Bár a modul lehetőséget ad arra, hogy megtegyük egy sa-
ját újság elkészítésének előkészületeit, elsődleges célja, hogy a 
diákokkal megismertessük a sajtótermékek főbb jellemzőit, va-
lamint azt, hogy azok függvényében hogyan változik meg az 
egész lap és a benne található szövegek struktúrája. 

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Szerkesszünk újságot! 1.
Követő tananyag
– Összefoglalás – Médiavetélkedő

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
Informatika 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: sajtótermékek típusai, az újságválasz-
tás és a rovatválasztás, illetve cikkválasztás tudatosságának fej-
lesztése
– Médiaismeret: sajtótermékek típusai, azok jellegzetességei 
(azonosságok és eltérések)

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

Ebben, és az előzményét jelentő előző modulban tágabb értelem-
ben tekintünk a szövegstruktúrák felismerésének fejlesztésére. 
Célunk az, hogy a diákokat rávezessük az olyan nagyobb össze-
függések átlátására, mint egy újság címének, rovatainak, peri-
odicitásának (időszakiságának) összefüggése az általa megcél-
zott közönségréteggel. Ennek során azt is felismerhetik, hogyan 
változik meg a tartalom (vagy a forma), ha valamelyik jellemzőt 
megváltoztatjuk. Ezért ez a modul az előző folytatását jelenti, 
így a kettő szorosan összefügg.
Ez a két modul lehetőséget ad arra is, hogy egy saját újság elké-
szítéséhez megtegyük a szükséges előkészületeket. 
Mindennek során fejleszteni kívánjuk a tanulók azon képessé-
gét, hogy szövegek tartalmát átlátva azokat kategóriákba tudják 
sorolni, ami egyúttal választási szokásaikat is formálhatja.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Ez a modul az előző folytatását jelenti, így azzal szorosan összefügg, ezért fontos az, hogy a 
két modult egymás után, lehetőleg egy hétnél nem hosszabb idő kihagyásával dolgozzuk fel.
Az újságok vizsgálatánál a munka döntő része csoportosan történik. Azonban a munkala-
pokon található szövegek elolvasása, pontos megértése, tehát a feladatok megoldása, illetve 
a szövegalkotás egyéni munka kell legyen. Ezért jó, ha a tanár odafi gyel arra, hogy minden 
diák egyedül végezze el ezeket a feladatokat, majd amikor azt közösen ellenőrzik, akkor leel-
lenőrizze, hogy helyesek-e saját megoldásai. Így az is fontos, hogy mindenre megfelelő men-
nyiségű időt hagyjunk a gyerekeknek.
A munkalapon található szövegeken és példákon kívül természetesen bevihetünk a foglal-
kozásra valódi sajtótermékeket is, sőt azt is kérhetjük, hogy a diákok otthonról hozzanak be 
néhányat, ebből azt is láthatjuk, hogy milyenek a családok olvasási szokásai.
Amennyiben ténylegesen lehetőség van arra, illetve a diákok valóban szeretnének egy saját 
újságot elkészíteni, akkor az itt leírtaknál jobban irányíthatjuk erre a munkájukat. Ebben az 
esetben pontosan meg kell határozni a feladatok során, hogy a saját kiadványuk milyen jel-
lemzőkkel bír majd, és hogyan készül el. Az egyes feladatokat ki is kell osztanunk a diákok kö-
zött, fi gyelembe véve, hogy mindenki olyan dologra vállalkozzon, amihez kedve és képessége 
van, és hogy minden tanuló kapjon valamilyen feladatot az újság elkészítésében.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott irodalom: Sullivan - Dutton - Rayner: Médiaismeret. Korona Kiadó, 2002.

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Ennek a modulnak a feladataira  – akár a többi médiaismeret modulban – jellemzően nin-
csenek kizárólagosan jó vagy rossz megoldások. Az értékelés általában közösen történik, a 
diákok egymást értékelik. Fontos azonban, hogy ha eltérőek a megoldásaik, akkor a tanár ab-
ban 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.
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁ-

LÁS LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

I. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A ROVATOK

A rovatok
A rovatok tarta-
lomszervező és 
tartalom megha-
tározó szerepé-
nek tudatosítása

tartalmak, témák 
kategóriákba 
sorolása

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és megbe-
szélés

munkalap

Szövegalkotás: 
pár mondatos 
cikkrészletek 
írása

szövegalkotás 
meghatározott 
téma kategóriá-
jában

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni beszámoló 
és  megbe-
szélés

munkalap

Saját újság rova-
tainak kialakí-
tása

választás témák 
közül, saját ké-
pességei felméré-
se alapján

idő szerint csoportos közös meg-
beszélés

korábbi 
(előző mo-
dul során 
készült) 
jegyzet

II. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A CÍM

A cím szerepé-
nek tudatosítása

jellemző tulaj-
donságok felis-
merése címek-
ben

idő szerint egyéni és 
csoportos

megbeszé-
lés, közös 
ellenőrzés

munkalap 

Saját újság címé-
nek kiválasztása

kiválasztott jel-
lemzők alapján 
történő címvá-
lasztás

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

csoportos közös meg-
beszélés, 
ötletbörze

tábla

III. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A TERJESZTÉS

A terjesztés: 
a célközönség 
elérésének lehe-
tőségei

a periodicitás és 
a terjesztés ös-
szefüggéseinek 
felismerése

idő szerint csoportos megbeszélés

Szövegalkotás: 
érvelési feladat

szövegalkotás: 
rövid fi gyelem-
felkeltő, ismerte-
tő szöveg

idő szerint egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és közös 
megbeszé-
lés, vita
(szituációs 
gyakorlat)
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A ROVATOK

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása 
Meghatározott céllal írott szövegekkel és azok 
összeszerkesztésének struktúrájával való is-
merkedés egy saját újság szerkesztésének elő-
készítésén keresztül.

Feladat

  A rovatok
A rovatok tartalomszervező és tartalom meg-
határozó szerepének tudatosítása 

Differenciálási lehetőség
  A diákok maguk indokolják, hogy az adott 
szöveg miért tartozik az általuk megadott 
rovathoz.

  Az A, B, és C jelet kiosztjuk egy-egy csoport-
nak, minden mondat felolvasása után az a 
csoport jelentkezik, ahol úgy érzik, hogy a 
szöveg az ő újságjukba tartozik – együtt ha-
tározzák meg, hogy melyik rovatba.

Feladat

  A munkalap I. 1. feladatának megoldása. 
A diákok először átnézik, felidézik a már is-
mert táblázatot. 
Közös ellenőrzés: egy-egy diák felolvassa a 
megoldását, a többiek javítják, ha ők nem 
azt írták. Eltérések esetén indokolják a kü-
lönbséget, közösen döntenek, hogy kinek 
van igaza (esetleg többeknek is).

  Szövegalkotás: 
Pár mondatos cikkrészletek írása.

Differenciálási lehetőség
  A képeket kiosztjuk egy-egy csoportnak, a 
pár mondatos szöveget közösen írják meg. 
Ebben az esetben minden csoporttagnak 
egy-egy mondatot kell hozzáírnia. (Meg-
egyeznek abban, hogy melyik rovatba ké-
szül az írás.)

  Minden csoport megkap egy újságot és 
mindhárom képet annak valamely rovatába 
kell illeszteni, ahhoz kell szöveget írni. Ös-
szehasonlítják, hogy ugyanaz a kép egy má-
sik újság másik rovatában mennyiben más 
szöveggel jelenhet meg.

  A munkalap I. 2. feladatának megoldása. 
Ellenőrzés: a diákok csak a szöveget olvas-
sák fel, a többieknek kell kitalálni, hogy az 
melyik képről szól és melyik újság milyen 
rovatába képzelte el az illető. 
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1. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A ROVATOK

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Saját újság rovatai
Az előző modul feldolgozása során összeírt 
témák rovatokba történő beosztása. Ennek 
alapján kialakul, milyen témákat tartalma-
zó rovatokkal és milyen időközönként jele-
nik majd meg az újság.

Ügyeljünk arra, hogy ha lehet minden 
diák kapjon valamilyen szerepet az újság 
elkészítésében, még ha kicsit is. Valamint, 
hogy mindenki olyan feladatot kapjon, amit 
tényleg kedvel (pl. a jó rajzos készítse az il-
lusztrációkat, a matekos a rejtvényeket, stb. 
– nem feltétlenül szövegek megírását kell 
mindenkinek vállalnia).

  A korábban (az előző modul feldolgozása so-
rán) kialakított témákat a diákok felidézik, 
majd együtt rovatokba osztják. Egyúttal a 
rovatok felelőseit is meghatározhatjuk, és a 
témák megírására vállalkozó diákokat is ki-
választhatjuk. 
Fontos, hogy ha elkezdik elkészíteni az új-
ságot, akkor mindenki számára világos le-
gyen, hogy kinek mi a feladata, melyik té-
máért felel.

2. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A CÍM

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  A cím szerepének tudatosítása
A feladat megoldása előtt beszéljük meg 
azokat a szavakat a tanulókkal, amiket eset-
leg nem értenek a címek közül. 
Fontos az olyan különbségek kiemelése, 
hogy pl. a Cosmopolitan vagy a Demokrata 
címek miért jelenthetnek célközönséget és 
témát is, míg pl. A macska, vagy a Híres fes-
tők célközönségre  nem utalnak. Eközben 
a diákokkal felidézzük, ismételjük az előző 
foglalkozáson elhangzottakat.

  Saját újság címének kiválasztása
Az előző feladatból a diákok számára látha-
tó, hogy a cím a periodicitásra, a tartalomra 
és a célközönségre is utalhat. Emlékeztes-
sük őket, hogy melyikkel kapcsolatban mi 
mellett döntöttek a saját újságjuk esetén.
Ötletbörze: az újság címének kitalálása

  A munkalap II. feladatának megoldása. Az 
ellenőrzést a megoldások összehasonlításá-
val végzik.

  Az ötletbörze során a diákok bekiabálnak 
minden címet, vagy csak szót, ami eszükbe 
jut, ezeket egyikük a táblára írja. Ha elég 
sok összegyűlt, akkor megszavazzák, hogy 
melyik legyen a cím.
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2. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A CÍM

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Differenciálási lehetőség
  A diákok teljesen szabadon gondolkodnak. 
Mikor összegyűltek az ötletek először azt 
határozzák meg, hogy mi a legfontosabb 
szerintük, amire a címnek utalni kell (a pe-
riodicitás, a célközönség, a téma közül). En-
nek alapján fokozatosan leszűkítik a lehet-
séges címeket. (Pl. ha nem akarják, hogy a 
periodicitás megjelenjen a címben – mert pl. 
az nem is látható előre – akkor kiveszik az 
összes erre utaló címet, aztán a maradékból 
kiválasztják, ami pl. az iskolára utal, ha ez 
fontos nekik, stb.)

  Az ötletbörzét irányítjuk: minden csoport 
kap egy szempontot, pl. utaljanak az iskolá-
ra, a célközönségre, stb. Csak az adott témán 
belül vetnek fel ötleteket, majd közösen az 
összesből választanak.

3. AZ ÚJSÁGOK ALAPTULAJDONSÁGAINAK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK FELISMERÉSE: A TERJESZTÉS

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  A terjesztés
Minden újság csak akkor lehet sikeres, ha 
meghatározott időközönként eljut a megcél-
zott közönségéhez. 
Szintén ötletbörze jelleggel gyűjtsék össze a 
diákok, hogy tudnák eljuttatni kiadványu-
kat közönségükhöz.

  Szövegalkotás: érvelési feladat
Az első számról mindenkinek értesülnie kell. 
A megjelenés napján minden osztályba egy 
óra elején bemegy az újság egyik szerkesztő-
je és „reklámozza” (ismerteti) az újságot.

  Minden csoport mondjon 2-3 ötletet hogyan 
terjesztené az újságot. (Pl. ők osztogatják a 
szünetekben, a büfében fogják árulni, ha-
zaviszik a szülőknek, stb. attól függően 
kiknek szól.)

  A tanulók szóban minél több ilyen szöveget 
alkossanak meg. Az elhangzottak alapján 
gyűjtsék össze mi az, aminek mindenképp 
benne kell lenni, mi az aminek nem. Így 
alakítsanak ki egy standard szöveget.
Az alakuló szöveget szituációs gyakorlattal 
próbálgassák (valaki mindig kiáll a többiek 
elé és elmondja az ő verzióját, vagy a közö-
sen alkotott legújabb verziót).
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MUNKALAP

I. Újságok jellemzői: a rovatok

Az alábbi táblázatban három újság rovatainak címét láthatod. 

A Tartalomjegyzék B Tartalomjegyzék C Tartalomjegyzék

– Világ – Külföld
– Magyarország – Belföld
– Európa Unió 
– Háttér
– Piac-gazdaság 
– Egészség
– Tudomány
– Kultúra
– Sport

– Sütés-főzés
– Szépségápolás
– Egészség
– Kismama – kisbaba
– Fogyókúratippek
– Lakáskultúra
– Párkapcsolatok – sze-

relem
– Mi a divat?
– Horoszkóp

– Filmhírek
– Csapó – éppen forog
– Bemutatók (mozi, 

DVD, kölcsönzés)
– Kritikák
– Box offi ce adatok
– Sztárpletykák –Sztár-

sztorik
– Trükkök tára 
– Filmtörténet

1. A következő mondatokat egy-egy cikkből vettük ki. Melyik újság melyik  
rovatából származhat az idézet? 

Újság

betűjele rovata

Az idén nyáron a rikító, élénk színek közül is leginkább a 
narancs és citromsárga lesznek a fürdőruha-divat megha-
tározó színei.

A Tisza menti településeket sújtó árvíz miatt szinte min-
denhol akadozik a gáz- és villanyellátás, több helyen a ve-
zetékes telefonok sem működnek. 

Az „Ameliként” híressé vált, immár befutott színésznő, 
Audrey Tautou legújabb szerepét a most készülő, A Da 
Vinci-kód című könyv fi lmfeldolgozásában játssza.

A gyümölcs az étrend mindegyik formájában ajánlható, 
vigyázzunk azonban a banánnal, mert abban igen sok ka-
lória van. Az alma inkább megfelelő arra, hogy csokoládé 
helyett nassoljunk.
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Ma délelőttől két hónapon át látogatható a Salvador Dali 
grafi káiból a Budapesten két helyszínen, az Irodalmi Mú-
zeumban és a Műcsarnokban megrendezett kiállítás. 

A Star Wars eddig bemutatott összes része, az újak és a ko-
rábbiak felújított változatai is, a hónap végén DVD-n már 
díszdobozban is megvásárolhatóak lesznek.

2. A következő képek mellé írjátok le, hogy melyik rovatba tennétek, majd  
írjatok hozzá egy néhány mondatos szöveget (nem baj, ha nem ismered fel ki 
van a képen, bármilyen nevet, témát írhatsz)! 

A rovat címe:  ................................................................................................................................

Cikkrészlet: 

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

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

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

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

A rovat címe:  .......................................................................................

Cikkrészlet:

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

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

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

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

A rovat címe:  .....................................................................................

Cikkrészlet:

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

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

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

 .....................................................................................................................
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A rovat címe:  .....................................

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

Cikkrészlet:

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

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

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

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

II. Újságok jellemzői: a cím

Mai nap Nők lapja Filmmagazin  Lakáskultúra National Geographic
 168 óra Állásvadász Cosmopolitan  A macska Híres festők
Heti Világgazdaság Vasárnapi Újság Élet és Irodalom  Kismama magazin
 Demokrata  Kecskeméti Lapok Magyar Orvos Budapesti Piac
Pályázatfi gyelő SuliBuli Budapest Business Journal PestiEst

A fenti újságcímekből írd ki azokat a szavakat, amelyek 

…a megjelenés időközére utalnak:  ............................................................................................................

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

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

…a célközönségre utalnak:   ............................................................................................................

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

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

…a témára utalnak:  ............................................................................................................

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

  ............................................................................................................
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MUNKALAP – MEGOLDÁSOK

I. Újságok jellemzői: a rovatok

1. Az alábbi mondatokat egy-egy cikkből vettük ki. Az első feladatban leírt  
újság melyikének mely rovatából származhat az idézet?  

Újság

száma rovata 

Az idén nyáron a rikító, élénk színek közül is legin-
kább a narancs és citromsárga lesznek a fürdőruha-
divat meghatározó színei.

B Mi a divat?

A Tisza menti településeket sújtó árvíz miatt szin-
te mindenhol akadozik a gáz- és villanyellátás, több 
helyen a vezetékes telefonok sem működnek. 

A
Magyarország 
– Belföld

Az „Ameliként” híressé vált, immár befutott színész-
nő, Audrey Tautou legújabb szerepét a most készü-
lő, A Da Vinci-kód című könyv fi lmfeldolgozásában 
játssza.

C

Filmhírek  
(Sztárpletykák 
– Sztársztorik 
is elfogadható)

A gyümölcs az étrend mindegyik formájában ajánl-
ható, vigyázzunk azonban a banánnal, mert abban 
igen sok kalória van. Az alma inkább megfelelő arra, 
hogy csokoládé helyett nassoljunk.

B
Fogyókúratip-
pek  (Egészség 
is elfi gadható)

Ma délelőttől két hónapon át látogatható a Salvador 
Dali grafi káiból a Budapesten két helyszínen, az Iro-
dalmi Múzeumban és a Műcsarnokban megrende-
zett kiállítás. 

A Kultúra 

A Star Wars eddig bemutatott összes része, az újak 
és a korábbiak felújított változatai is, a hónap végén 
DVD-én már díszdobozban is megvásárolhatóak 
lesznek.

C Bemutatók
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II. Újságok jellemzői: a cím

Mai nap Nők lapja Filmmagazin Lakáskultúra National Geographic
 168 óra   Állásvadász Cosmopolitan     A macska Híres festők
Heti Világgazdaság     Vasárnapi Újság  Élet és Irodalom  Kismama magazin
 Demokrata      Kecskeméti Lapok Magyar Orvos Budapesti Piac
Pályázatfi gyelő SuliBuli Budapest Business Journal PestiEst

A fenti újságcímekből írd ki azokat a szavakat, amelyek 

…a megjelenés időközére utalnak: mai (nap), 168 óra, heti, vasárnapi, journal, (est is 
elfogadható);
…a célközönségre utalnak: nők, national, cosmopolitan, kismama, demokrata, kecske-
méti, orvos, budapesti, Budapest, pesti;
…a témára utalnak: fi lm, lakáskultúra, geographic, állásvadász, a macska, híres festők, 
világgazdaság, élet, irodalom, piac, pályázatfi gyelő, sulibuli, business



15. ÖSSZEFOGLALÁS – 
MÉDIAVETÉLKEDŐ

A MÉDIAISMERET-ÓRÁKON TANULTAK 

ÖSSZEFOGLALÁSA EGY TÉVÉMŰSOROK 

ELŐADÁSÁBÓL ÁLLÓ VETÉLKEDŐ FORMÁJÁBAN

 KÉSZÍTETTE: KÁRPÁTI ILDIKÓ
  (FILMKARC MOZGÓKÉP-TUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY)
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MODULLEÍRÁS

A MODUL CÉLJA A médiaismeret órákon tanultak egy részének, a műsortípusok-
kal és a televíziós arculattal kapcsolatos ismereteknek az ismét-
lése, egy műsor megalkotásával történő alkalmazása és össze-
foglalása

IDŐKERET 90 perc

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY 12-13 év (7. évfolyam)

AJÁNLOTT MEGELŐZŐ ÉS 
KÖVETŐ TANANYAG 

(ELŐZETES ÉS KÖVETŐ 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

TEVÉKENYSÉG VAGY ISMERET)

Megelőző tananyag
– Szerkesszünk újságot! 2.
Követő tananyag
– nincs

MODULKAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK

Tágabb környezetben
– Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra 
Ember és társadalom 
Művészetek
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Szűkebb környezetben
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a médiaismeret tan-
tárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a művészetek művelt-
ségi területben
– Életviteli kompetencia: önkifejezés, előadás
– Médiaismeret: a műsortípusokról és televíziós arculatról szóló 
ismeretek összefoglalása

A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
FÓKUSZAI

E modul feladataként a diákoknak egy kb. 20 perces előadást 
(„TV-műsorokat”) kell megalkotniuk. Eközben a leginkább a 
már meglévő ismereteik alkalmazásának képességét fejlesztjük, 
valamint az adott műfajokban történő szövegalkotás és annak 
élő előadási képességét. 
Az utóbbi nem feltétlenül kapcsolódik szorosan a médiaisme-
rethez, inkább olyan „előadói” képesség fejlesztését jelenti, mely 
nem csak ilyen előadások során, hanem más helyzetekben (pl. 
egy jó felelethez is a meglévő ismeretek előadási képessége kell) 
válik hasznossá. 
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Ez a modul egy előadás (televíziós műsorok) elkészítését állítja a diákok elé feladatként, ezért 
ebben a modulban – egyfajta lazább, év végi feladatként – adtunk legnagyobb szabadságot a 
diákoknak. Tapasztalatok szerint az ilyen típusú csoportmunkát nagy élvezettel és még na-
gyobb kreativitással oldják meg, így fontos, hogy teret adjunk az ötleteik megvalósításának. 
Éppen ezért valószínűleg szívesen töltenek másfél óránál több időt ezzel a munkával, így pél-
dául szükséges lehet, hogy már korábban – például az előző foglalkozás végén – elmondjuk 
nekik a feladatokat, hogy arra előre készülhessenek, beszerezhessenek bizonyos kellékeket, 
stb.
Az előadások megalkotása során a tanár annak érdekében irányítsa a munkát, hogy a diákok 
azzal ne csússzanak el, ütemesen haladjanak, minden csoportnak sikerüljön adott időn belül 
valamit produkálni. A tanár irányítása abban is fontos, hogy lehetőleg minden diák kisebb 
vagy nagyobb részben részt vegyen a közös munkában. 
Amennyiben lehetőség van rá, nagyon jó lehet, ha az elkészült előadást a diákok videóra is 
tudják venni. Esetleg a következő tanév médiaismeret óráin fel lehet használni ezt a felvételt, 
illetve az előadásokból és a felvételből kiindulva meg lehet csinálni velük egy-egy tényleges 
médiaalkotást, vagyis egy nem csak előadott, hanem fi lmre készült szappanopera-epizódot, 
reklámot, stb.  Ebben az esetben a műsorokat már nem mint előadást, hanem azok fi lmes 
nyelvezetének sajátosságait is fi gyelembe vevő, fi lmként készülő alkotásokként újra meg kell 
tervezni és felvenni.
Ha a produkciók jól sikerültek, akkor az is fontos, hogy azt a diákok akár az egész iskolának, 
szélesebb közönségnek is előadhassák (vagy az arról készült felvételt bemutathassák). Erre 
például egy diáknapon, vagy iskolanapon kerülhet sor. Ez azért is fontos, hogy ezáltal jutal-
mazzuk és elismerjük a feladat megoldásába fektetett energiájukat.

TÁMOGATÓRENDSZER
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

ÉRTÉKELÉS
A médiaismeret moduljainak kipróbálásakor elsősorban az aktív részvételt értékeljük.
Az előadások értékelésének fő szempontja az kell legyen, hogy a diákok előadása mennyire 
felelt meg az adott műsortípus jellemzőinek, mert ezáltal tudjuk a médiaismeretből elsajátí-
tottakat értékelni. Ezért nagy jelentősége van annak, hogy a munka elején ezeket a szempon-
tokat tisztázzuk velük. (Ennek a modulnak az értékelése természetesen nem jelenti az egész 
évi teljesítmény értékelését.)
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MODULVÁZLAT

LÉPÉSEK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KIEMELT 
KÉSZSÉGEK, 
KÉPESSÉGEK

CÉLCSOPORT 
A DIFFERENCIÁLÁS 

LEHETŐSÉGEI

TANULÁSSZERVEZÉS

ESZKÖZMUNKA-
FORMÁK

MÓDSZEREK

I. ÖSSZEFOGLALÁS: TÉVÉMŰSOROK ELŐADÁSA – TERVEZÉS, ELŐKÉSZÜLETEK

Összefoglalás: a 
csoportmunka 
során elkészíten-
dő műsortípu-
sok jellemzőinek 
összegzése 

ismétlés, össze-
foglalás

a munkaforma 
megválasztásá-
ban (l. a mellék-
letben)

egyéni és 
csoportos

beszámoló 
és megbe-
szélés

nincs

II. CSOPORTMUNKA: TV-ARCULAT

A „saját TV-csa-
torna” arculatá-
nak megalkotása

összefoglalás, 
ismeretek alkal-
mazása, szóbeli 
szövegalkotás 

a tevékenység 
irányításának 
mértékében

csoportos csoport-
munka, 
szituációs 
játék

különféle 
kellékek

III. CSOPORTMUNKA: REKLÁM

Reklámok meg-
alkotása 

összefoglalás, 
ismeretek alkal-
mazása, szóbeli 
szövegalkotás 

a tevékenység 
irányításának 
mértékében

csoportos csoport-
munka, 
szituációs 
játék

különféle 
kellékek

IV. CSOPORTMUNKA: HÍRADÓ

Hírek, híradó 
megalkotása

összefoglalás, 
ismeretek alkal-
mazása, szóbeli 
szövegalkotás 

a tevékenység 
irányításának 
mértékében

csoportos csoport-
munka, 
szituációs 
játék

különféle 
kellékek

V. CSOPORTMUNKA: BARÁTOK KÖZT

A Barátok közt 
egy epizódjának 
megalkotása

összefoglalás, 
ismeretek alkal-
mazása, szóbeli 
szövegalkotás 

a tevékenység 
irányításának 
mértékében

csoportos csoport-
munka, 
szituációs 
játék

különféle 
kellékek

VI. TELEVÍZIÓS MŰSOROK ELŐADÁSA: BEMUTATÓ

Az elkészült 
„műsorok” elő-
adása

szóbeli szövegal-
kotás, előadás

a szereplés mér-
tékében

egyéni és 
csoportos

előadás, 
szituációs 
játék

különféle 
kellékek, 
kamera (ha 
van)

VII. ÖSSZEGZÉS, ÉRTÉKELÉS

Értékelés értékelés szem-
pontok alapján, 
szóbeli szövegal-
kotás

nincs egyéni beszámoló jegyzetfü-
zet
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A FELDOLGOZÁS MENETE

1. ÖSSZEFOGLALÁS: TÉVÉMŰSOROK ELŐADÁSA – TERVEZÉS, ELŐKÉSZÜLETEK

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
A médiaismeret órákon tanultak összefogla-
lása egy tévéműsorok előadásából álló vetél-
kedő formájában

Feladat

  Összefoglalás 
A tanár ismerteti a feladatot. A diákoknak 
négy csoportot kell alkotni, minden csoport 
kap egy-egy tévéműsort, illetve feladatot az 
alábbiak közül:

1. TV-arculat
2. Reklám
3. Híradó
4. Barátok közt 

Minden csoportnak előadást kell készítenie. 
A csoportonként megadott anyagok alapján 
elő kell adniuk (egyfajta „színpadi előadás-
ként, drámajátékként”) reklámokat, egy 
híradót, a Barátok közt egy epizódját. A TV-
arculattal foglalkozó csoport munkáját az 
alábbiakban részletezzük.

A felkészülésre 50 perc áll rendelkezésre, 
utána a műsorok jönnek összesen kb. 20 
percben.
Az utolsó 10 percben történik az értékelés.

A csoportmunka megkezdése előtt (10 perc-
ben) összefoglalják a fenti 4 műsortípusról 
tanultakat, ez egyben azt is jelenti, hogy meg-
határozzák, hogy mely szempontokat kell fi -
gyelembe venni a műsorok megalkotásakor.  
(Pl. melyek a szappanoperák jellemzői.)
 

Differenciálási lehetőség
  Az összefoglalás, ismétlés a tanár vezetésé-
vel történik, ő ismerteti röviden a szempon-
tokat.

  Az összefoglalás is csoportokban történik: 
minden csoport a saját műsortípusának jel-
lemzőit összeírja. Az értékelés miatt fontos, 
hogy ha ezzel megvannak, akkor azt min-
den csoport az egész osztály számára ismer-
tesse.

  A diákok meghatározzák a műsortípusok 
jellemzőit és kialakítják a csoportokat.
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2. CSOPORTMUNKA: TV-ARCULAT

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

A TV-arculatért felelős csoport feladatai:
– kitalálni a TV-csatorna nevét (lehet pl. az 

osztály vagy az iskola TV-je);
– kitalálni és pl. plakátként megrajzolni a 

csatorna logóját;
– kitalálni a műsorrendet (milyen sorrend-

ben jöjjenek az elkészült műsorok, pl. a Ba-
rátok köztet megszakítja a reklám, stb.);

– megírni az egész előadást bevezető, a mű-
sorokat összekötő és a befejező szöveget (a 
reklámot is tekinthetik önálló műsornak, 
ahhoz is készülhet ismertetés);

– a „színpadot” (termet) berendezni, pl. a 
logót felakasztani a „képernyő sarkába”, 
a többi csoporttal való egyeztetés alapján 
berendezni a stúdiókat (pl.: hírstúdió);

– ha lehetőség van videóra venni az elő-
adást, akkor a kamerát is ez a csoport ke-
zeli (előre eltervezik mikor, mit, hogyan és 
honnan fog venni az operatőr)

  A diákok megoldják a feladatokat, persze 
ezeken kívül egyéb ötleteik is lehetnek a 
csatornájuk arculatával kapcsolatban. 

3. CSOPORTMUNKA: REKLÁM

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

A reklámmal foglalkozó csoport feladatai:
– több reklámot kell elkészíteni, és azokat 

nem egymás után, hanem több reklám-
blokkban előadni

– minden reklámhoz szlogent kell írni, és ha 
szükséges egyéb szöveget is

– bármilyen reklámot készíthetnek (lehet 
egy létező reklám egyszerű előadása is), 
de kell legyen egy-egy:
német típusú „összehasonlítós” reklám 
(pl.: mosópor)
angolszász típusú reklám (érzékletekre 
hat, érzelmeket kelt)
magának a TV-csatornának a reklámja 
egy általuk kitalált termék reklámja (pl.: 
az osztály reklámja, a médiaismeret óra 
reklámja;) 

– a kellékek elkészítése, és/vagy összeszedé-
se

– a szerepek kiosztása, próba

  A diákok megoldják a feladatokat, persze 
ezeken kívül egyéb ötleteik is lehetnek a 
reklámokkal kapcsolatban.
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4. CSOPORTMUNKA: HÍRADÓ

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

A híradóval foglalkozó csoport feladatai:
– több hírt megírni: mindegyik a stúdióban 

lévő hírolvasó bemondók felvezetéséből és 
magából a „riportfi lmből” áll

– a híradóban legyen egy „élő helyszíni kap-
csolás is” (a stúdióban ülő és a helyszínen 
lévő riporter közti beszélgetés)

– az egész híradó szólhat egy (pl.: botrány 
a suliban), vagy több hírről. Utóbbi eset-
ben lehetnek valós hírek, vagy a diákok 
által kitaláltak (pl.: a településről, az isko-
láról, az osztályról, egy-egy tanárról vagy 
diákról szóló álhírek)

– a kellékek elkészítése, illetve összeszedése
– a szerepek kiosztása, próba

  A diákok megoldják a feladatokat, persze 
ezeken kívül egyéb ötleteik is lehetnek a 
híradóval kapcsolatban.

5. CSOPORTMUNKA: BARÁTOK KÖZT

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

A Barátok közttel foglalkozó csoport feladatai:
– az adott epizód tartalmának kitalálása, a 

szereplők szövegeinek megírása
– nem kell a szappanopera minden szerep-

lőjét megjeleníteni, csak akiket el tudnak 
játszani és akikről szívesen írnak jelenetet

– az epizód lehet a szappanopera tényleges 
történéseinek előadása is, de lehet teljesen 
a diákok által kitalált történet is

– a fő szempont az, hogy a szereplők párbe-
szédei, beállítása (elhelyezése), nyelvezete 
megfeleljen a szappanoperák jellemzőinek 

– a kellékek elkészítése, és/vagy összeszedése
– a szerepek kiosztása, próba  

  A diákok megoldják a feladatokat, persze 
ezeken kívül egyéb ötleteik is lehetnek a 
szappanoperával kapcsolatban.

6. TELEVÍZIÓS MŰSOROK ELŐADÁSA: BEMUTATÓ

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  A tanárnak a csoportmunkák és az előadás 
során egyfajta rendezőként kell tevékeny-
kednie, nem annyira a feladatok elvégzésé-
nek konkrét irányításában, hanem inkább, 
hogy ne csússzanak szét az események, 
hanem haladjon a munka és elkészüljön a 
TV-műsor.

  A diákok előadják a jeleneteiket, vagyis a 
kb. 20 perces tévéműsort, mely egy általuk 
kitalált TV-csatorna adása, bemondókkal, 
műsorismertetéssel, reklámokkal, híradó-
val, és egy szappanopera epizóddal, melyet 
reklám szakít meg.
  Ha megoldható, akkor kamerával a TV-ar-
culatért felelős csoport felveszi az előadást. 
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7. ÖSSZEGZÉS, ÉRTÉKELÉS

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység

Feladat

  Értékelés
Az előadás előtt minden csoport kiválaszt 
egy-egy diákot, aki az értékelésben részt 
fog venni. 
A tanár az 5. zsűritag, ő minden csoport 
munkáját (szintén az előzetesen meghatáro-
zott jellemzők megvalósítása alapján) rövi-
den értékeli. 

  A négy csoport négy kiválasztott zsűritag-
ja úgy értékeli a produkciókat, mint a Me-
gasztár zsűrije: az előadás végén, minden 
csoport munkájáról (kivéve a sajátjukat) kell 
szigorúan max. 2 mondatot mondani min-
den zsűritagnak. (A többi csoport előadása 
alatt jegyzetelhetnek is.)
Az értékelés szempontja, hogy az előadás 
mennyire felelt meg az előkészületeket 
megelőző összefoglalásban elhangzottak-
nak (mennyire alkalmazták és valósították 
meg az adott műsortípus jellemzőit).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


