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Célok és feladatok 

A 21. század diákjai összehasonlíthatatlanul több időt töltenek mozgóképek 

szándékolt vagy szándékolatlan nézésével, mint írott szövegek olvasásával. Ez teszi 

szükségessé ennek a sajátos jelrendszernek a megismertetését illetve tudatosítását. A 

mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása elsősorban a médiaszövegek szövegértési 

képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési 

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

tájékozottságára, személyiségére. Mivel a média képes arra, hogy átformálja a nyelvet, az 

értékrendet, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az 

alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.  

A médiaműveltség fejlesztése szoros kölcsönhatásban van a résztvevő és aktív 

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

módon hozzájárul a Nemzeti alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák fejlesztése közül 

az anyanyelvi kommunikációs készség, a digitális, a szociális és állampolgári kompetenciák, 

valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztéséhez. 

A sikeres mozgóképkultúra és médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a 

kommunikációs és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, 

fejleszti a problémamegoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés 

képességét. A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi 

sorsok átélhető megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség 

kialakítását, az életvezetés és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. 

Ily módon hozzájárul a kiemelt fejlesztési követelmények közül az erkölcsi neveléshez, a 

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

egészségre neveléshez és természetesen mindenekelőtt a médiatudatosságra neveléshez.  

A tantárgy oktatásának elsődleges célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő 

felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus 

attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat – 

vagyis a mozgóképi írás-olvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése.  

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a technikai 

képreprodukcióknak miféle viszonya van a valósághoz, a mozgóképi vagy internetes 

tartalmak mennyiben alkalmasak a tapasztalati világ reprodukálására, egyúttal a személyes 

közlésre. Tudatosítani kell, hogy a mediatizálódó kommunikációt miért és miképpen láttatják 

oly sokan a minőségi kultúra és egyúttal a személyiség autonómiája veszélyeztetőjének (pl. 

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

hálózati kommunikáció egyidejűleg miféle esélyt hordoz a kulturális örökség védelmére, a 

kreatív önkifejezésre, a civil társadalom erősítésére, a választás képességének fejlesztésére. 

Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni 

kell, hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az 

értelmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia 

(személyesség, stílus, konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, 

azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, 

gyakran rejtett érték- és érdekrendszerének felismerését jelenti. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása az Eötvös József Gimnáziumban a 11. 

évfolyamon, heti egy órában történik. Néhány osztály további heti egy órában bővíti 
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ismereteit a 12. évfolyamon a művészeti képzés keretein belül. Ezeknél az osztályoknál az 

osztályprofilhoz illeszkedik az átlagosnál mélyebb ismeretek elsajátítása. 

A 12. évfolyamon lehetőség nyílik fakultációs tárgyként további mozgóképkultúra és 

médiaismereti órákat felvenni heti két órában. Itt elsősorban a filmművészeti jártasság 

bővítése, valamint az érettségin szereplő gyakorlati feladatokhoz szükséges kompetenciák 

közvetítése történik. 

 

Szükséges tanulói segédletek 

A tanuláshoz a diákok használják az iskola video- és DVD-gyűjteményét, fényképezőgépeit, 

videokameráit, médiastúdióját. Elengedhetetlen az internethasználat (filmes adatbázisok, 

online médiumok), napilapok, filmes szakfolyóiratok alkalomszerű olvasása. A diákok 

gyakorolhatják megszerzett ismereteiket az iskolai filmfesztiválon való részvétel, az 

iskolaújság szerkesztése vagy az iskolarádió révén. 

 

A tanulói munka értékelése 

A minősítés osztályzatok alapján félévi és év végi érdemjegyekkel történik. Félévenként 

legalább 2 írásbeli dolgozat és/vagy 1-2 elméleti és/vagy gyakorlati projektmunka az értékelés 

alapját. 

A 12. évfolyamon lehetőség nyílik szóbeli (PPT-s) előadások tartására, melyek kiegészítik a 

fenti értékelési módokat. Szükség esetén (amennyiben a tanulók egy része érettségizni kíván) 

mintafeladatok (projektmunkák, tesztek) megoldása is történik. 

 

 

Óraszámok 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

A   1 1 

B   1 1 

C -  1 1 

D -  1 1 

E -  1 1 

F -  1 1 

fakultáción    2 
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Helyi tanterv – A, B, C, D, E, F osztály  

11. évfolyam 

Éves óraszám: 36 óra (36x1) 

1. témakör címe: 

A média kifejezőeszközei: a figyelem-irányítás, 

hangulatteremtés és értelmezés fő eszközei. 

Óraszám: 6 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

1/1. A mozgóképi látványszervezés (pl. 

kompozíció, megvilágítás, kameramozgás, 

szemszög, színkezelés) megfigyelése 

változatos művek (pl. reklám, filmrészlet, 

televíziós műsor részlete) példáján. 

1/2. Az egyes mozgóképi 

szövegszervező eszközök (pl. 

fényviszonyok, képkivágás, kameraállás) 

megváltoztatása rövid és célirányos 

szövegalkotási gyakorlatok során. Az ily 

módon elért hatás (pl. a kép hangulatának 

vagy a látványhoz rendelt értelmező elemek 

megváltozása) tudatosítása elemző 

megállapítások révén.  

1/3.  Mozgóképi idézet elemzése (pl. 

filmalkotás vagy jelenet összevetése annak 

remake-jével), különös tekintettel a 

mozgóképi kifejezőeszközök eltérő 

alkalmazására, valamint e transzformáció 

jelentésalakító hatására. 

 

 

Művészettörténet: mozgóképi közlés, a 

mozgóképi nyelv alapjai.  

 

Magyar nyelv és irodalom: intertextualitás 

jelensége, utalás, paródia. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a 2. ipari forradalom vívmányai. 

 

Természettudományok: a mozgókép kémiai, 

fizikai háttere. 

 

 

 

 

 

 

 

2. témakör címe: 

A média kifejezőeszközei: a mozgóképi 

elbeszélés. 

Óraszám: 6 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

2/1. A montázs idő- és téralakító hatásának, a 

kép és a hang montázsviszonyának, valamint az 

intellektuális montázs szerepének megfigyelése 

filmes példák (pl. szovjet avantgárd) alapján. 

Következtetések megfogalmazása szóban vagy 

írásban. 

2/2. Az irodalomból már ismert 

problémaközpontú szerkesztésmód (expozíció – 

bonyodalom – kibontakozás – tetőpont – 

Magyar nyelv és irodalom: Verbális és 

nonverbális jelek a közlésfolyamatban. 

Cselekményes műnemekhez tartozó 

alkotások szerkezetének 

problémaközpontú megközelítése; 

jellemrendszer, a jellemzés eszközei; 

adaptáció. 

 

Dráma és tánc: stílus, karakter, státusz 

metakommunikációs ábrázolása; 
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megoldás) elemeinek felismerése egyszerűbb (pl. 

rövidfilm, reklám) és összetettebb (pl. játékfilm 

vagy filmsorozat) mozgóképi példák segítségével. 

2/3. Összetett cselekményű (több szálon futó, 

nem lineárisan előrehaladó időkezelésű, bonyolult 

térszerkezetű) szövegformák tagolása, értelmezése.  

2/4. Szövegelemzési gyakorlat: az elbeszélő 

mibenléte a mozgóképi szövegekben.  

érzelemkifejezés és jellemzés 

metakommunikációs eszközökkel;  

a dráma és a színház formanyelve. 

3. témakör címe: 

A média társadalmi szerepe, használata. 

Médiaipar, médiafogyasztás és -befogadás. 

Óraszám: 6 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 
Lehetséges kapcsolódási pontok 

3/1. Tulajdonviszonyok a médiában: a 

közszolgálatiság problémájának megértése 

szakirodalmi szövegek feldolgozása 

(olvasás, lényegkiemelés, tartalmi kivonat 

készítése) révén.  

3/2. A nézettség- és fogyasztásnövelő 

stratégiák (pl. a műsoridő elosztása, 

sorozatelv) megfigyelése egy kereskedelmi 

tévécsatorna műsorrendjének segítségével. 

A műsorrend által közvetített kulturális 

mintázatok körülírása, következtetés azok 

társadalmi hatásaira a csatorna kínálatának 

(pl. az egyes műsortípusok gyakorisága) 

elemzése révén.   

3/3. A reklám hatásmechanizmusának 

elemzése változatos példák segítségével, 

kitalált termék reklámjának tervezése és 

elkészítése különböző médiumok (pl. újság, 

óriásplakát, televízió, rádió) számára. 

3/4. Az infotainment (a tájékoztató és 

szórakoztató funkciót párhuzamosan 

megvalósító műsortípus) jelenségének 

tudatosítása rövid, aktuális médiaszövegek 

narratív szerkezetének (központi probléma 

és a felvezetés lépései) és eszköztárának 

(mozgóképi formanyelv, kommentárok, 

zene) leírásával. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a globalizálódó világ és 

Magyarország – a tömegkultúra. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

tömegkommunikáció, reklám; a befogadó 

szerepe a jelentésteremtésben, befogadói 

stratégiák. 

 

Földrajz: globális kihívások, tudatos 

fogyasztói magatartás; 

környezettudatosság; a társadalmi célú 

reklámok. 

 

4. témakör címe: 

A média kifejezőeszközei: szerzői kultúra és 

tömegkultúra, mint eltérő beszédmódok. 

Óraszám: 18 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 
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4/1. A mozgóképi szövegek 

archetípusokon alapuló működésmódjának 

megfigyelése. Egyes archetípusok 

jelentésmezejének értelmezése klasszikus 

filmes példák alapján. A jelentéskör állandó 

és változó elemeinek meghatározása.  

4/2. Műfaji jegyek felismerése rövid 

filmrészletek alapján, néhány klasszikus 

filmműfaj (pl. western, melodráma, sci-fi) 

tipikus eszköztárának feltérképezése. 

4/3. A sztárfogalom kialakulása és 

módosulása. Sztárjelenség a filmen és a 

médiában: ismert filmszereplő és 

médiaszemélyiség image-ének elemzése, a 

hátterében fellelhető archetípusok 

meghatározása. 

4/4. Filmalkotások és szemelvények 

megtekintése a szerzői film történetéből. A 

legfontosabb korstílusok (német 

expresszionizmus, francia avantgárd, 

szovjet avantgárd, olasz neorealizmus, 

francia és cseh új hullám, német új film) 

jellegzetes példái alapján a szerzői film 

sajátosságainak felismerése, elemző és 

értékelő megfigyelések megfogalmazása 

(pl. vita keretében). 

4/5. A magyar filmművészet értékeinek 

megismerése, kortárs magyar filmművészet 

irányai, sikerei. 

 

Magyar nyelv és irodalom: műfajok 

rendszere; archetípus, stílusirányzatok 

története; nézőpont, elbeszélői pozíció; az 

irodalom határterületei: a szórakoztató 

irodalom műfajai (krimi, kalandregény 

stb.) 

 

Művészettörténet: 20. századi művészeti 

irányzatok. 

 

Történelem: 20. századi társadalomkép a 

magyar filmben. 

 

A továbbhaladás feltétele 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció 

szövegszervező alapeszközeit. 

 alkalmazza az ábrázolás megismert eszközeit egyszerű mozgóképi szövegek értelmezése 

során (cselekmény és történet megkülönböztetése, szemszög, nézőpont, képkivágat, 

kameramozgás jelentése az adott szövegben, montázsfunkciók felismerése). 

 a mozgóképi szövegeket meg tudja különböztetni a valóság ábrázolásához való viszonyuk 

és az alkotói szándék, és a nézői elvárás karaktere szerint (dokumentumfilm és játékfilm, 

műfaji és szerzői beszédmód).  

 életkorának megfelelő szinten meg tudja különböztetni a fikció és a virtuális fogalmait 

egymástól. 

 tisztában van a média alapfunkcióival, a kommunikáció történetének alapfordulataival.  

 tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények elsődleges céljai és 

eszközei a médiaipari versenyben. 
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 érvekkel támasztja alá álláspontját olyan vitában, amely a médiaszövegek (pl. reklám, 

hírműsor) valóságtartalmáról folynak. 

 az életkorának megfelelő szinten képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló 

ismeretek összegyűjtésére, azok rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre.  

 alkalmazza a mozgóképi szövegekkel, a média működésével kapcsolatos ismereteit a 

műsorválasztás során is. 
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Helyi tanterv – A, B, C, D, E, F osztály  

12. évfolyam 

Éves óraszám: 30 óra (30x1) 

1. témakör címe: 

A média társadalmi szerepe, használata: 

tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati 

kommunikáció 

Óraszám: 6 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

1/1. A fontos tömegkommunikációs 

modellek (transzmissziós, rituális, propaganda-

reklám, befogadási modell) működésének 

szemléltetése önállóan gyűjtött médiapéldák 

alapján (pl. rövid szóbeli vagy írásbeli 

beszámoló, esettanulmány formájában). 

1/2. Saját tapasztalatok alapján (pl. kortársak 

médiahasználati szokásainak felmérése révén, 

különös tekintettel a közösségi oldalak 

használatára) kérdésfeltevés és 

válaszlehetőségek találása azzal kapcsolatosan, 

hogy miképp változik az egyén és a közösségek 

viszonya az információs társadalomban, hogyan 

hat az online életforma a személyiség 

fejlődésére és a társas kapcsolatokra, a civil 

társadalom önszerveződésére, a tanulásra, a 

munkavégzésre, valamint a szabadidő 

eltöltésére. 

1/3. Önállóan gyűjtött példák alapján 

reflektálás a magánélet és a közélet határainak 

változására. 

1/4. A nyomtatott sajtó szerepe a közbeszéd 

tematizálásában (pl. bulvársajtó). 

Magyar nyelv és irodalom: 

tömegkommunikáció, sajtóműfajok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a polgári nyilvánosság 

megszületése. 

 

Informatika: hálózatok, web 2, 

közösségi oldalak használata, e-

szolgáltatások biztonságos igénybe 

vétele. 

 

Etika: korunk kihívásai – a felelősség új 

dimenziói a globalizáció korában. 

2. témakör címe: 

A média társadalmi szerepe, használata: 

médiareprezentáció, valószerűség és hitelesség. 

Óraszám: 18 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

2/1. Társadalmi csoportok (pl. bizonyos 

foglalkozást űzők, nők/férfiak, korcsoportok, 

kisebbségi csoportok) és közéleti események 

megjelenítése a médiában. A reprezentációs 

stratégia sajátosságainak narratív és formanyelvi 

elemzés révén történő leírása, a felismert 

sztereotípiák kiemelése, értelmezése. 

2/2. A hír megalkotottságának tudatosítása 

Magyar nyelv és irodalom: 

sajtóműfajok (hír, kommentár, 

tudósítás, riport); a szóbeli 

történetmesélés (anekdota, adoma) 

szerkezete, értékelő elemei. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: források hitelessége, 

forráselemzés, információgyűjtés és 
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változatos médiaszövegek elemzése révén: az 

információ hírértékének kiemelése, a hírek 

formai sajátosságainak leírása (pl. 

montázshatások, kommentár) és a belőlük 

adódó értelmezési lehetőségek összevetése 

rövid szóbeli beszámoló keretében. 

Információforrások szűrési szempontjainak 

elsajátítása, gyakorlása. 

2/3. Fiktív információ hírként való 

megformálásának kreatív gyakorlata: 

tartalomtervezés, értéktulajdonítás, az értékelést 

hordozó formai elemek kiemelése, az adott 

tartalomnak megfelelő szabad hozzáférésű 

képek és videók keresése a világhálón, 

kommentár megírása és a hangfelvétel 

elkészítése, a kép és a hang összeillesztése. 

2/4. Esettanulmány készítése arról, hogyan 

kerül egy aktuális esemény napirendre, majd 

néhány héten át tartó folyamatos előfordulás-

követés révén annak megfigyelése, milyen 

eszközökkel és formákban tartja a média 

napirenden az adott eseményt. 

2/5. A dokumentarizmus jelensége: a 

dokumentumfilmezés klasszikus példáin 

bemutatni a reprodukciós és ábrázoló 

törekvések együttes jelenlétét. Egy 

áldokumentumfilm megtekintése, a megtévesztő 

jegyek (pl. részletgazdagság, verbális és vizuális 

forrásokra való hivatkozás) és az áruló jegyek 

(pl. irónia, túlzás) kiemelése közös szóbeli 

elemzés keretében. A környezettudatosságra 

nevelés érdekében lehetséges pl. környezeti 

kérdésekkel foglalkozó valódi és 

áldokumentumfilmek elemzése.  

2/6. A valóságtelevízió sikerének lehetséges 

társadalmi háttere. 

2/7. A hitelesség kérdése egyes filmes 

műfajokban (pl. történelmi, sci-fi, midcult 

filmek stb.) 

 -rendezés. 

 

 

3. témakör címe: 

A média társadalmi szerepe, használata: 

médiaetika, médiaszabályozás. 

Óraszám: 6 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

3/1. Vélemények megismerése (pl. 

elemzések, reflexiók olvasása, a hátterükben 

megjelenő normarendszer tudatosítása) és saját 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: polgári szabadságjogok; 

cenzúra; globalizáció; az európai 

polgárok alapvető jogai, állampolgári 
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viszonyulás kialakítása az újságírói etika, a 

hiteles médiaszemélyiség és az intézményi etika 

kérdéskörében.  

3/2. A tartalomszabályozás a 

médiatörvényben: a törvény főbb 

tartalomszabályozó törekvéseinek kiemelése 

szakirodalmi szövegek kivonatos összefoglalása 

segítségével. A korosztályos ajánlások 

rendszerének megértése, az egyes 

korosztályoknak ajánlható filmek és televíziós 

műsorok tartalmi és formai jellemzőinek 

összegyűjtése. 

3/3. Annak a kérdésnek megvitatása, hogy 

miért van kiemelt jelentősége egy adott ország 

médiatörvényének a nyilvánosság- és 

demokrácia-felfogás szempontjából. (Kitérve 

olyan kulcskérdésekre, mint pl.: szerzői jogok, 

nemzetközi és nemzeti jog hatálya, 

gyermekvédelem, szankcionálás, 

értéktámogatás, tulajdonkoncentráció.) 

3/4. Véleményformálás a normaszegések (pl. 

rasszizmus, öncélú szexualitás, erőszak) 

reprezentációjáról változatos médiaszövegek 

elemzésének útján. 

3/5. Érvekkel és példákkal alátámasztott vita 

az erkölcsi és jogi normák alkalmazásáról a 

médiában, a saját tartalmak közzétételének 

etikai hátteréről, a médiára vonatkozó 

szabályozás elveinek és gyakorlatának főbb 

kérdéseiről, különös tekintettel a hálózati 

kommunikáció szabályozási problémáira.  

jogok és kötelességek. 

 

Etika: az erkölcsi szabályok természete, 

párbeszéd, vita, kétely, értékkonfliktus; 

egyén és közösség – a szabad 

véleménynyilvánítás joga; visszaélés a 

szólásszabadsággal. 

 

Informatika: adatvédelem, adatkezelés. 

 

A továbbhaladás feltétele: 

A tanuló 

 érti a hálózati kommunikáció működésmódját, képes abban felelősen részt venni, ismeri 

és megfelelően használja annak alapvető szövegtípusait. 

 ismeretekkel rendelkezik a médiaetika és a médiaszabályozás főbb kérdéseit illetően, 

saját álláspontot tud megfogalmazni azokkal kapcsolatban. 

 széles körűen ismeri a magyarországi médiaszabályozás történetét, főbb forrásait és 

vitáit. 

 az audiovizuális mellett alapvető ismeretekkel rendelkezik a többi médium főbb 

sajátosságairól és magyarországi helyzetéről. 

 ismeri a mozgóképi hitelesség megteremtésének lehetőségeit fikciós és nem fikciós 

műfajok esetében. 


