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Általános bevezető 

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret célja az első évfolyamon (NYEK művészeti 9., a 

többi osztályban 11. a művészetek tantárgy keretében) az alapozás, míg a fakultatív 12. 

évfolyamon a médiajelenségekkel kapcsolatos elvontabb társadalomtudományi gondolkodás 

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

befogadása a célja.  

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési 

képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési 

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

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

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

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

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

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

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

médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.  

A médiaműveltség fejlesztése szoros kölcsönhatásban van a résztvevő és aktív 

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

módon hozzájárul a 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-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs 

és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a 

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

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

művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető 

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

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

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

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

és természetesen mindenekelőtt a médiatudatosságra neveléshez. A tantárgy oktatásának 

elsődleges célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a 

különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és 

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

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

más tantárgyakban modulárisan megjelenített és elsajátított alapszintű mozgóképnyelvi és 

művelődéstörténeti tájékozottság áttekintésére, összekapcsolására, alkalmazására és 

továbbfejlesztésére, valamint a naiv fogyasztói szemlélet átértékelésére van szükség.  

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

képreprodukcióknak miféle viszonya van a valósághoz, a mozgóképi vagy internetes 

tartalmak mennyiben alkalmasak a tapasztalati világ reprodukálására, egyúttal a személyes 

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

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

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

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

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

Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni 

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



értelmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia 

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

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

gyakran rejtett érték- és érdekrendszerének felismerését jelenti. 

Ezért a tárgy oktatása során a tanulóknak lehetőséget kell kapniuk a 

tömegkommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára, történelmi, társadalmi és 

kulturális összefüggések felismerésére, arra, hogy a megfelelő szövegek, mozgóképi 

alkotások tanulmányozása útján jobban megismerhessék saját személyiségüket. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra 

is, hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék kifejező képességüket és 

kifejezőkedvüket. A digitális technológiák térnyerése megkerülhetetlenné teszi, hogy a 

tanulók aktív résztvevői, ne csupán passzív befogadói legyenek a mediális kommunikációnak. 

A szövegalkotás és -elemzés során kiemelt szempont a technikai képreprodukció és a 

valóság problematikus viszonyának megragadása, a szerzői és a műfaji beszédmódok 

különbségeinek megtapasztalása, az új médiumok sajátos szövegformáinak tanulmányozása 

saját munkák elkészítésének segítségével. A médiahasználat kutatása a közönség(ek)et 

jellemző paraméterek feltérképezésére, az ismeretekhez, adatokhoz jutás alapvető 

módszereinek áttekintésére, a tervezés, szervezés, az adatfelvétel és a kiértékelés gyakorlati 

megtapasztalására épül.  

 

A tanulók értékelése 

A javasolt ellenőrzési módszerek: 

 feladatlapok  

 otthoni munka  

 csoportmunka  

 projektmunka és annak dokumentálása; 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. Fontos, hogy a 

tanulók 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe:  

 – a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

 – a taneszköz segítségével a kerettantervben megadott fogalomrendszer jól megtanulható, 

elsajátítható legyen, segítséget nyújtson az érettségire történő sikeres felkészüléshez.  

 – a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesz-

tésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának 

megóvására;  

 – a taneszköz segítséget nyújtson a megfelelő médiatudatos szemlélet kialakításához, 

ábraanyagával támogassa, segítse a tanári demonstrációs és a tanulói kísérletek 

megértését, rögzítését;  

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

 – amelyek több éven keresztül használhatók;    

 – amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel;  

 – amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal;  

 

Kerettantervi megfelelés 

Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 



3. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 4.2.15 alapján 

készült. 

A kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad mozgástér a megtanított ismeretek 

elmélyítésére és a gyakorlásra kerül felhasználásra, tehát új tartalmi elemekkel a témák nem 

bővülnek, csak bizonyos résztémákra szánt órakeret került megnövelésre. 

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy óraszámai 

 

 Kötelező Választható  

képzések 9. 10. 11. 12. 11. (72) 12. (64) 12. (32) 

Hatosztályos   1  2 2 1 

NYEK nyelv   1  2 2 1 

Két tannyelvű   1  2 2 1 

NYEK művészeti 1    2 2  

 

9. és 11. évfolyam 

 

Témakörök 

 Javasolt óraszámok 

1 óra/hét (36 óra) 

1. A média kifejezőeszközei 

A technikai úton rögzített kép és hang, mint a mozgóképi ábrázolás 

anyaga 

2 óra 

2. A média kifejezőeszközei 

A mozgóképnyelv kifejező eszközei 

5 óra 

3 A média kifejezőeszközei 

A látványszervezés alapeszközei a mozgóképen 

3 óra 

4 A média kifejezőeszközei 

A mozgóképi szövegek rendszerezése 

4 óra 

5. A média kifejezőeszközei 

Az új média néhány formanyelvi sajátossága 

2 óra 

6. A média társadalmi szerepe, használata 

A kommunikáció történetének fordulópontjai és a nyilvánosság 

4 óra 

7. A média társadalmi szerepe, használata 

A médiakommunikáció szereplői, médiaintézmények és közönségek 

3 óra 

8. A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

5 óra 

9. A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, médiaetika 

4 óra 

Gyakorlás, ismétlés, számonkérés 4 óra 

 

 

Tematikai 

alapegység 

(főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A technikai úton rögzített kép és hang, mint a 

mozgóképi ábrázolás anyaga 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az ábrázolás és a reprodukció, a mozgókép kettős természete 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egység Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 



nevelési-fejlesztési 

céljai 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás- olvasástudás fejlesztése. 

Középszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak megtapasztalása, felismerése és tudatosítása (például 

mobiltelefonra felvett álló- és mozgóképek, beállítások 

elkészítésével vagy interneten elérhető mozgóképes anyagok, 

például klipek vagy reklámok tanulmányozásával), hogy a 

mozgóképi szöveg 

 egyszerre ábrázol és reprodukál; 

 információban rendkívül gazdag, ám a szöveg jelentésének 

meghatározása a nyelvi közlésnél sokkal bizonytalanabb; 

 utalásokkal telített. 

Annak megfogalmazása, mire vezethető vissza a mozgóképi közlés 

néhány alapvető sajátossága (a technikai kép- és hangrögzítésnek a 

tapasztalati valósággal való erős kapcsolatára). 

Vizuális kultúra: 

reprodukálás és 

ábrázolás – a 

mozgókép kettős 

természete. 

 

Filozófia: a valóság 

mint tudatunktól 

függetlenül vagy attól 

függően létező 

(lételméleti vagy 

ismeretelméleti 

szemlélet). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás. 

 

 

Tematikai 

alapegység 

(főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképnyelv kifejező eszközei 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A kiemelés (hangsúlyozás) alapvető eszközei a mozgóképi 

ábrázolásban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

annak megfigyelése és kipróbálása egyszerű beállítások, 

snitt-kapcsolatok elkészítése és megszerkesztése során, 

hogy a mozgóképkészítő miféle filmnyelvi eszközöket 

használ a szöveg megalkotása során. Ily módon, valamint 

mozgóképi szövegek (pl. rövidfilmek, filmetűdök, 

reklámok, klipek, előzetesek, animációs filmek) 

megfigyelésével és elemzésével a mozgóképnyelv 

alapeszközeinek (narráció; szerepjáték; látványszervezés, 

montázs) tudatosítása. 

Vizuális kultúra: A 

mozgóképkészítő által használt 

eszközök a néző figyelmének 

irányítására; az audiovizuális 

közlés hangsúlyozási módjai.  

A kiemelés alapeszközei 

(legfontosabb motívumok 

ismétlése; közelkép; fény/szín, 

zenei hangsúlyok, 

kameramozgások, váltakozó 

beállítások tempója). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs. 

 

 

Tematikai 

alapegység 

A média kifejezőeszközei 

A látványszervezés alapeszközei a mozgóképen 

Órakeret 

3 óra 



(főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

Előzetes tudás 
A beállítás, a képkivágás fogalmának ismerete. A technikai képrögzítés 

elvének ismerete, elemi szintű felvételkészítési gyakorlat. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A látványszervezés alapeszközei (képkivágás, gépállás, nézőpont, 

szemszög, kameramozgások, beállítástípusok, megvilágítás) 

fogalmainak tudatosítása, ezen eszközök szerepének értelmezése 

és tudatosítása saját felvételek készítése és mozgóképi 

szövegrészletek elemzésével. 

Egyszerűbb mozgóképi szövegrészletek létrehozása (pl. találkozás, 

megérkezés, követés, megismerkedés) útján a képzelőerő, 

kifejezőkészség fejlesztése. 

Vizuális kultúra: a 

kiemelés alapeszközei 

(legfontosabb 

motívumok ismétlése; 

közelkép; fény/szín, 

zenei hangsúlyok, 

kameramozgások, 

váltakozó beállítások 

tempója. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kompozíció, képkivágás, plán, nézőpont, szemszög, szubjektív beállítás, 

leíró beállítás, társított beállítás, svenk, fahrt, vario. 

 

 

Tematikai 

alapegység 

(főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképi szövegek rendszerezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek 

érzékelése, a médiaszövegek fikciós vagy dokumentáris jellegének 

megfigyelése, a műfaji és a szerzői fogalmak ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése.  

A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mozgóképi szövegek rendszerezését segítő néhány 

alapszempont (megjelenési felület – mozi, televízió, internet; a 

hossz, mint forgalmazási kategória; a valóságanyag természete – 

dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás – 

műfaj (zsáner)film, szerzői film) ismétlése, pontosítása, 

kiegészítése.  

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének 

felismerése, alkalmazása (a nézők számára ismerős témák, 

szériaszerű filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási 

konvenciók, illetve a személyesebb, a szerzővel azonosítható 

eredeti formanyelv-használat) az életkornak megfelelő művek 

elemzésével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: bár a 

mozgóképi szövegeknek 

nincs minden szövegre 

alkalmazható 

osztályozása, a filmek 

értelmezését, elemzését 

segíti a rendszerezés 

néhány alapszempontja.  

Kulcsfogalmak/ Dokumentum, fikció, műfaj, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller, 



fogalmak szerzői, eredetiség, ábrázolási konvenció. 

 

 

Tematikai 

alapegység 

(főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Az új média néhány formanyelvi sajátossága 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az új média, az interaktivitás és a nem lineárisan szerveződő szöveg 

fogalmának ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, a média, 

kitüntetetten az audiovizuális média és az internet működési módjának 

tisztázása, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-

olvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai és kreatív 

képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos (analóg) és az új médiaformák 

(interaktív, nemlineáris, digitális) közötti alapvető 

különbségek tudatosítása. 

Hagyományos szövegtípusok formanyelv-használata 

módosulásának megfigyelése és elemzése az újmédia 

felületein (néhány jellemző példa, elsősorban a reklám, 

a hírszövegek területéről).  

A web 2.0-ás alkalmazások formanyelvi 

gondolkodásának megfigyelése (pl. interakció, 

választás, az animációs és grafikai megoldások 

terjedése, játékosság, irónia és a szövegek folyamatos 

alakítása). 

Informatika: miért és hogyan 

értelmezi át a digitális kép (hang) a 

technikai kép (hang) hagyományos 

médiában történő alkalmazásait 

(nincs eredetije – számsorokba 

kódolt információk sokasága; 

könnyen manipulálható, így 

megkérdőjelezhető a 

valóságtartalma/ valóság-

referenciája; könnyen hozzáférhető 

és átalakítható, így kevésbé fontos 

a szerzője is). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valóság, tapasztalati valóság, web 2.0, nem lineáris, interaktivitás, irónia, 

manipuláció, közösségi hálózat. 

 

 

Tematikai 

alapegység 

(főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A kommunikáció történetének fordulópontjai és a 

nyilvánosság 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, 

sokszorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati 

kommunikáció) ismerete. 

A meghatározó társadalmi struktúrák, hatalomgyakorlási rendszerek 

ismerete. 

A magánszféra és a közszféra fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 



pontok 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, 

sokszorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati 

kommunikáció) az ezekhez tartozó művelődéstörténeti háttér 

(kiemelkedő feltalálók, találmányok, évszámok) megismerése, e 

fordulópontok jelentőségének értelmezése a nyilvánosság történetében. 

Annak tudatosítása, miért törekszik a média kezdetektől a látvány és a 

hang lehető legvalószerűbb, a valóságtól egyre kevésbé 

megkülönböztethető rögzítésére.  

A nyilvánosság jelentése az életünkben,  a mai nyilvánosság 

kialakulása, egy adott kor és társadalom nyilvánosságának vizsgálati 

módjai. (Az információk birtoklása és megosztása – hatalmi 

viszonyok; az egyén helyzete az adott társadalomban, például 

hagyományok, neveltetés, iskolázottság, anyagi helyzet; az 

infokommunikációs technológiák fejlettsége; a média szabályozása, 

cenzúra). 

Miért jelennek meg egyre inkább a közszférában a médiakörnyezet 

változásával a magánszféra ügyei? – vita, érvelés, példákkal. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: A 

kommunikáció 

története alapvető 

fordulópontjai, ezen 

fordulópontok 

jelentősége a 

nyilvánosság 

történetében.  

A mai nyilvánosság 

kialakulása, egy 

adott kor és 

társadalom 

nyilvánosságának 

vizsgálati módjai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, információ, technikai képreprodukció, mágikus 

gondolkodás, nyilvánosság, reprezentatív és népi nyilvánosság, polgári 

nyilvánosság, cenzúra, a tömegkommunikáció nyilvánossága, hálózati 

kommunikáció, köz- és magánszféra. 

 

 

Tematikai 

alapegység 

(főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A médiakommunikáció szereplői, médiaintézmények és 

közönségek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A cselekmény- és történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) 

fogalmának ismerete, az expozíció, bonyodalom, lezárás szakaszainak 

felismerése mozgóképi alkotásokban.  

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a fogyasztók/felhasználók 

és a médiatartalom-előállítók. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai 

médiatudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A tanuló 

 felismer olyan történetjavaslatokat, amelyeket a médiaintézmények 

bocsátanak közre. 

 ismeri és a médiajelenségekkel kapcsolatban helyesen alkalmazza a 

tematizálás, a napirend és a diskurzus fogalmát. 

 konkrét példákon értelmezi a közönség befolyásolásának fontosabb 

eszközeit (a közlés felületének egyszerűen átlátható, ismétlődő 

megszerkesztését, a rovatszerkezeteket, a műsorrend kialakítását, az 

intézmény-image felépítését, a sorozatelv érvényesítését. 

 



 ismeri a közszolgálati, a kereskedelmi és a közösségi média eltérő 

szerepét a nyilvánosságban. 

 jellemzi a médiaintézmények és azok meghatározó szövegeinek 

célközönségeit (elsősorban életkor, nem, végzettség, kulturális és 

egzisztenciális háttér, érdeklődés). 

 bemutatja, hogyan, és kifejti, hogy miért keveredik a 

tartalomelőállító és a közönség szerepe a web 2.0-ás 

alkalmazásokban. 

 felismeri, hogy a médiakommunikáció során a médiaszöveget 

kibocsátó intézmény kerül elbeszélő szerepbe, amely 

történetjavaslatokat bocsát közre, piaci versenyben a néző 

figyelméért a konkurens médiaintézményekkel.  

 tudatosítja, melyek a médiaszöveg-fogyasztás maximalizálásának, a 

közönség befolyásolásának alapeszközei. 

 megkülönbözteti egymástól a fontosabb médiamodelleket. 

 Tudatosítja, miért jelenik meg a média közönsége kettős szerepben, 

mint vásárló és mint áru. 

 Megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek alapján 

jellemezhetőek a médiaintézmények célközönségei. 

 Kifejti, mennyiben tekinthető közösségnek a közösségi hálózatra 

csatlakozók sokasága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Napirend-kijelölés, diskurzus, rovatszerkezet, műsorrend, műsoridő, 

sorozatelv, közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média, 

web 2.0. 

 

 

Tematikai 

alapegység 

(főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek szövegalkotó kód-típusainak, kifejező eszközeinek 

ismerete.  

A médiaintézmény, a diskurzus, a sztereotípia és a reprezentáció 

fogalmának ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság 

fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló 

 kreatív gyakorlati feladatok során és megbeszélés útján 

tudatosítja, hogy a médiaszövegek értelmezése egyaránt függ 

a szövegtől, a befogadótól és attól a médiakörnyezettől, 

amelyben a szöveg nyilvánosságra kerül (vagyis a 

médianyelvtől, a nyelvhasználattól, a közönségtől és a 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

tömegkommunikáció 

médiumainak 

jelrendszerei, kódjai.   



kontextustól). 

 felismeri és megnevezi a médiaintézmények által 

közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére szolgáló 

direkt értelmezési kereteket. Aktuális médiaesemények 

feldolgozása és elemzése során feltárja, hogyan és miért 

érvényesül a médiában a sztereotip megfogalmazás 

kényszere, milyen veszélyekkel járhat mindez. 

 ismeri a reprezentáció fogalmát és alkalmazza a nemek, 

foglalkozások, életmódminták, kisebbségek a tapasztalati 

valóságtól eltérő médiamegjelenítésével kapcsolatban, 

miközben tudatosítja, hogy a médiaszövegek a közösség 

kulturális képviselői (reprezentánsai). Ily módon tudatosítja, 

miért problematikus, hogy a világ nem olyan módon jelenik 

meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban. 

 az életkornak megfelelő médiaszövegek feldolgozása egyéni, 

kiscsoportos vagy csoportos formában kreatív gyakorlati 

feladatokkal vagy megbeszélés útján (pl. feltevéseket, 

állításokat fogalmaz meg médiaszövegek keletkezésének 

hátteréről, a közlő (médiaintézmény) szándékairól; 

élményeket és tapasztalatokat vet össze a média által 

közvetített, megjelenített világokkal (pl. hírműsorok, talk-

showk, reality-showk, életmód magazinok, közösségi 

portálok alapján az azonosságok és az eltérések 

megfigyelése, megbeszélése).  

 összeveti azonos események eltérő megfogalmazásait, 

ésszerűen indokolja az egyszerűbb reprezentációk 

különbözőségeit (érdekek, nézőpontok, politikai és gazdasági 

érintettség, illetve műfaji, nyelvi különbségek feltárása a 

hírműsorokban, hírportálokon, napisajtóban). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, értelmezési keret, sztereotípia, 

reprezentáció. 

 

 

Tematikai 

alapegység 

(főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, médiaetika 

Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás 

A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete.  

A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 

Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati 

kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési 

szabályok ismerete, alkalmazása. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói 

szemlélet átértékelése. A résztvevő és aktív állampolgári szerep 

elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A média fejleszti a digitális médiaeszközök használatának képességét Informatika: a „régi” 



(az elérhető programok funkcionális használatával a kép, mozgókép- 

és hangadatok rögzítését, célszerű szerkesztőprogramba történő 

betöltését, szerkesztését, kiírását, online közzétételét).  

A tanuló  

 tudatosítja és példákkal világítja meg a médiakonvergencia 

jelenségét.  

 saját tapasztalatai és ismeretgyűjtés alapján jellemzi az internetes 

és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságait (pl. 

interaktivitás, a kommunikáció térbeli és időbeli szabadsága, 

figyelemmegosztás, multitasking, virtuális kapcsolatok, 

konstruált személyiségek, anonimitás és annak korlátai, e-

részvétel, e-demokrácia, amatőr és professzionális 

tartalomgyártás, médiahasználat más emberek jelenlétében és 

annak normái). 

 példákkal, jó és helytelen gyakorlatok bemutatásával illusztrálja 

az internethasználat biztonságának problémáit (pl. személyes 

adatok védelme, hamis vagy megbízhatatlan oldalak, 

információk kiszűrése, ismerkedés veszélyei). 

 életkorának és tapasztalatainak megfelelő példákra alapozott, 

érvekkel alátámasztott állításokat fogalmaz meg a hálózati 

kommunikáció életmódra, életminőségre vonatkozó hatásáról, a 

személyiség felbontása és megsokszorozásáról, mint mindennapi 

gyakorlatról az online médiában, a médiahasználat veszélyeiről 

(pl. függőség, elmagányosodás, egészségkárosodás). Ismeri a 

médiában megjelenő erőszakkal kapcsolatos problémákat (pl. az 

erőszak, mint szórakoztató, stimuláló hatáselem; az erőszak, 

mint mindennapivá váló érdekérvényesítő és konfliktuskezelési 

eszköz). 

 kérdéseket és állításokat fogalmaz meg az alkotók és 

felhasználók felelősségével, az egyének és közösségek jogaival 

kapcsolatban az írott, az elektronikus és az online médiában, 

tisztában van vele, hogy a média törvényi szabályozása miért 

szükségszerű.  

 tudatosítja, hogy elkerülhetetlen az éles verseny közegében a 

médiaipari szövegtermeléssel együtt járó selejt, de azt igyekszik 

megkülönböztetni a manipulációtól. 

és az „új” média 

használatának 

összehasonlítása. 

egymástól. 

Az internetes és 

mobilkommunikáció 

fontosabb 

sajátosságai.  

Az internethasználat 

biztonságának 

problémái. A média 

törvényi 

szabályozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Médiakonvergencia, multitasking, anonimitás, e-demokrácia, virtuális 

személyiség, médiaerőszak, közösségi média, médiaipari verseny, 

manipuláció. 

4 óra ismétlés, gyakorlás, számonkérés 

 

 

A továbbhaladás feltétele 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, a saj 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).  

 az életkornak megfelelő szinten meg tudja különböztetni a fikció és a virtuális fogalmait 

egymástól. 

 tisztában van a média alapfunkcióival, a kommunikáció története alapfordulataival, meg 

tudja fogalmazni, milyen alapvető tényezőktől függ valamely kor és társadalom 

nyilvánossága.  

 tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények elsődleges céljai és 

eszközei a médiaipari versenyben. 

 megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek alapján jellemezhetőek a 

médiaintézmények célközönségei.  

 meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia és a reprezentáció fogalmát, 

ésszerűen indokolja az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeit. 

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

hírműsor) valóságtartalmáról folynak. 

 jellemzi az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságait, az internethasználat 

biztonságának problémáit. 

 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.  



12. évfolyam (választható) 

 

Témakörök 

 Javasolt óraszámok 

1 óra/hét (32 óra) 

A média kifejezőeszközei 

Szerzői kultúra és tömegkultúra, mint eltérő beszédmódok 

18 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati kommunikáció 

10 óra 

Gyakorlás, ismétlés, számonkérés 4 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Szerzői kultúra és tömegkultúra, mint eltérő 

beszédmódok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
Tömegkultúra, archetípusok (a mítoszokban és az irodalomban), a 

történetiség és műfajiság megközelítési módjai (az irodalomban). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az 

ezeket szolgáló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3/1. A mozgóképi szövegek archetípusokon alapuló 

működésmódjának megfigyelése. Egyes archetípusok (pl. „a szépség 

és a szörnyeteg” különböző előfordulásai) jelentésmezejének 

értelmezése klasszikus filmes példák alapján. A jelentéskör állandó 

és változó elemeinek meghatározása.  

3/2. Műfaji jegyek felismerése rövid filmrészletek alapján, néhány 

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

eszköztárának feltérképezése. 

3/3. Saját médiafogyasztói élmények alapján rokon műfajok 

rendszerének felvázolása, az egyes filmműfajokhoz jellegzetes 

példák gyűjtése (pl. interneten fellelhető tralierek letöltése révén), a 

hozott szövegrészletek önálló elemző bemutatása (pl. rövid 

prezentáció keretében). 

3/4. Önállóan gyűjtött mozgóképi példák bemutatása annak 

érzékeltetésére, hogyan keverednek a műfaji jegyek egyes 

posztmodern filmalkotásokban, illetve kortárs magyar filmekben. 

3/5. A sztárfogalom kialakulása és módosulása. Sztárjelenség a 

filmen és a médiában: ismert filmszereplő és médiaszemélyiség 

image-ánek elemzése, a hátterében fellelhető archetípusok 

meghatározása. 

3/6. Filmalkotások, esetleg 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). 

3/7. Önálló anyaggyűjtés a film stílustörténetének témájából, 

Magyar nyelv és 

irodalom: műfajok 

rendszere; archetípus, 

stílusirányzatok 

története; nézőpont, 

elbeszélői pozíció; az 

irodalom 

határterületei: a 

szórakoztató irodalom 

műfajai (krimi, 

kalandregény, 

szerelmesregény stb.) 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a 

globalizálódó világ és 

Magyarország – a 

tömegkultúra. 



irányzatok, filmalkotói életművek, fontos alkotások értelmező 

bemutatása pl. kiselőadás formájában. A magyar filmművészet 

értékeinek megismerését elősegítendő feldolgozásra javasolhatók 

például a következő jelenségek, csoportok és szerzők:  

– parabola a magyar filmművészetben, a cenzúra filmjei, magyar 

dokumentumfilmek;  

– Budapesti Iskola, a magyar új hullám; 

– Makk Károly, Fábri Zoltán, Huszárik Zoltán, Szabó István, Jancsó 

Miklós, Bódy Gábor, Jeles András, Tarr Béla. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői 

film, kézjegy, archetípus, sztár, hős. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati 

kommunikáció 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikáció általános modellje; nyomtatott és online újságok, 

sajtóműfajok, a kommunikáció történetének alapfordulatai (írás, 

nyomtatás, távközlés, képrögzítés, hálózati és mobilkommunikáció). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikációt és a mediatizált nyilvánosságot jellemző 

tények, modellek megismerése. A nyilvánosság átalakulása: a folyamat 

főbb jellemzőinek végigkövetése, saját környezetben azok felismerése. 

A hálózati kommunikáció hatása a nyilvánosságra: fogyasztói 

tapasztalatok általánosítása a média közösségszervező funkcióval 

kapcsolatosan.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4/1. Bevezetés azokba a kultúraelméleti kérdésekbe (pl. elemző 

tanulmányok közös olvasása és értelmezése útján), amelyeket az 

audiovizuális távközlési rendszerek rohamos térhódítása és a 

társadalmi nyilvánosságra gyakorolt átalakító hatásuk vet fel (pl. 

kommunikációs terek, intézmények, időbeosztás, életmód, tudás, 

értékrend megváltozása). 

4/2. A fontos tömegkommunikációs modellek (transzmissziós, 

rituális, propaganda-reklám, befogadási modell) működésének 

szemléltetése önállóan gyűjtött médiapéldák alapján (pl. rövid 

szóbeli vagy írásbeli beszámoló, esettanulmány formájában). 

4/3. 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. 

4/4. Önállóan gyűjtött példák alapján reflektálás a magánélet és a 

közélet határainak változására (pl. lokális, országos és globális 

hatókörű online fórumokon megfigyelve egy adott téma 

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 



megjelenését, a felhasználók reakciójának összevetésével).  globalizáció korában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció; közvetett/közvetlen, egyirányú/kétirányú, 

nonverbális/verbális/képi. Tömegkommunikációs modell; lokális/globális 

nyilvánosság. 

 

4 óra gyakorlás, ismétlés, számonkérés 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, a saj 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).  

 az életkornak megfelelő szinten meg tudja különböztetni a fikció és a virtuális fogalmait 

egymástól. 

 tisztában van a média alapfunkcióival, a kommunikáció története alapfordulataival, meg 

tudja fogalmazni, milyen alapvető tényezőktől függ valamely kor és társadalom 

nyilvánossága.  

 tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények elsődleges céljai és 

eszközei a médiaipari versenyben. 

 megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek alapján jellemezhetőek a 

médiaintézmények célközönségei.  

 meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia és a reprezentáció fogalmát, 

ésszerűen indokolja az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeit. 

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

hírműsor) valóságtartalmáról folynak. 

 jellemzi az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságait, az internethasználat 

biztonságának problémáit. 

 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. 

 

  

 



 

É r e t t s é g i r e  f e l k é s z í t ő  1 1 .  7 2  ó r a                                                                                                        

 

Témakör Tartalom 

1. A média a mindennapi életben 10 óra 

Társadalmi nyilvános-

ság 

A társadalmi nyilvánosság átalakulása a tömegkommunikáció hatá-

sára, a technikai képreprodukció, a másolat és a sokszorosítás je-

lentőségének kifejtése. 

A nyilvános szereplés képessége. 

Annak a feltételezésnek a bizonyítása aktuális médiapéldák segítsé-

gével, hogy a modern tömegtársadalmakban a média tematizálja a 

közbeszédet. 

 

Tájékozódás és alkal-

mazás 

Az egyes médiumokban fellelhető szövegtípusoknak (újságok, 

rádióműsorok, filmek, televízióműsorok, weblapok, cd-romok, 

digitális archívumok) mint információforrásoknak szelektív és cél-

irányos használata, alkalmazása  

 

A média és az életmód 

 

 

 

Zárás:  Teszt 

Annak bemutatása, hogy a médiumok – elsősorban a rádió és a te-

levízió  műsorrendje – hogyan hat a fogyasztó életmódjára. (pl. né-

zői szokások, a műsorválasztás joga, médiaeszközök birtoklása, el-

helyezése és használata). 

 

2. A mozgóképnyelv alapjai 20 óra 

A képrögzítés és moz-

gásábrázolás  

A mozgókép előtti mozgásábrázolási és történetalkotási törekvések 

azonosítása a képzőművészetben  a barlangrajztól a képregényig. 

A technikai kép létrehozására szolgáló eszközök kezelői szintű is-

merete és alkalmazása (pl. fényképezőgép, a videokamera haszná-

lata a projektmunka során). 

 

A technikai kép kettős 

természete 

A mozgókép kettős természetének (reprodukció és ábrázolás) felis-

merése a mozgóképi szövegformálásban. 

 

 



 

Témakör Tartalom 

A látvány mozgóképi 

megszervezése 

A keretezésnek, mint a technikai képrögzítés az alkotótól függő 

mozzanatának felismerése. 

A beállítás és a képkivágat fogalmának pontos használata; a plánok 

fajtáinak felismerése, megnevezése és alkalmazásuk értelmezése a 

mozgóképi szövegek elemzésében. 

Az egyes beállítások felismerése, illetve a kameramozgások azono-

sítása és használatuk értelmezése adott szövegek elemzése során. 

 

A szereplő A szereplőválasztásnak (civil vagy hivatásos) és a szereplő külső 

megjelenésének  mint metakommunikációs közlésnek  a leírása 

és értelmezése adott mozgóképi szövegek értelmezésében. 

A viselkedés szóbeli, intonációs és további metakommunikációs 

eszközeinek felismerése és értelmezése. 

 

Montázs A montázs-jelenség felismerése, a montázs és gondolkodás, ill. a 

montázs és az ábrázolás kapcsolatának ismerete (pl. a  mozgókép 

esetében a tér-idő felbontása és újraszervezése). 

A lineáris/narratív, asszociatív/expresszív és a belső montázs felis-

merése és montázshatásának értelmezése adott mozgóképi szöve-

gek esetében. 

 

Mozgóképi elbeszélés 

 

 

 

Zárás: Teszt, órai 

munka osztályzat 

A történet mint változássorozat értelmezése, az események időren-

di és okozati láncolatának összeállítása, a történet fontosabb alko-

tóelemeinek (expozíció, lezárás, fordulat és epizód) felismerése és 

elkülönítése adott mozgóképi szövegek értelmezése során. 

A történet, a cselekmény és az elbeszélés fogalmainak helyes hasz-

nálata, alkalmazása a szövegelemzésben.  

 

3. A mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek 12 óra 

A médiaszövegek és a 

mozgóképi alkotások 

rendszerezése 

A médiaszövegek rendszerezésének néhány fontosabb módja, a 

rendszerezés szempontjainak ismerete, jellemző példák alkalmazá-

sa (médiumok szerint: pl. sajtó, rádió, film, televízió, stb.; a való-

ság ábrázolásához való viszony szerint: dokumentum és fikció; az 

alkotói szándék és a nézői elvárás szerint: műfaji ill. szerzői; a 

szöveg keletkezése és stílusa szerint: pl. expresszionista, neorealis-

ta, új hullámos, stb.; műsortípus szerint: pl. reklám, hír, show, stb.) 

 

A valóság ábrázolásá-

hoz való viszony 

A valóságos és a valószerű fogalmának ismerete. 

A fikcionális és a dokumentarista ábrázolásmód felismerése, jel-

lemzése. 

A képi ábrázolás és a mágikus gondolkodás kultúrtörténeti 

kapcsolatának ismerete 

 

 



 

Témakör                                   Tartalom 

A mozgóképi szövegek 

jelentése 

Jelentéstulajdonítás a legfontosabb filmnyelvi kódok (narráció, 

montázs, látványszervezés, szerepjáték) értelmezésével  adott 

mozgóképi szövegek esetében. 

 

4. A mozgóképi szövegalkotás 15 óra 

Egyszerű médiaszö-

vegek megszerkesztése 

 

Órai munka jegy  

A szövegalkotási ismeretek és képesség bizonyítása (pl. néhány be-

állításból álló értelmes mozgóképi szekvencia megtervezésével és 

kivitelezésével, rövid interjú vagy rádiós híranyag megtervezése és 

elkészítése a projektmunka során). 

 

5. Műfaj- és műismeret 15 óra 

A filmkultúra kettős-

sége 

A tömeg- és a magas/artisztikus kultúra fogalmának elhatárolása. 

A műfaji és a szerzői filmalkotások megkülönböztetése és összeha-

sonlítása. 

Műfaji jellemzők 

 

 

 

 

 

 

 

Zárás: Esszé 

A tömegfilmek sajátosságai: sztárkultusz, iparszerűség, gazdasági 

meghatározottság, nézőszám maximalizálás, szórakoztatás, műfaji-

ság, fogyasztói minták kiváltása és követése, multiplex-terjesztés) 

Két szabadon választott tömegfilmes műfaj (pl. burleszk, western, 

melodráma, horror, thriller, sci-fi) bemutatása egy-egy – a válasz-

tott műfajt jellemző film – segítségével, a témaválasztásban, a mo-

tívumhasználatban és az elbeszélésmódban megfigyelhető hasonló-

ságok alapján. 

Egy szabadon választott tömegfilmes alkotói életmű bemutatása 

(pl. Chaplin, Ford, Hitchcock, Spielberg).  

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló  

 képes mozgóképi szövegek értő befogadására; ismeri a mozgókép formanyelvének 

alapvető eszköztárát, érzékeli ezek hatását az értelmezés folyamatára, valamint képes 

ezeknek az eszközöknek alapszintű alkalmazására saját szövegalkotásában is.  

 ismereteket szerez a filmkultúra területéről: érti a szerzői kultúra és a tömegkultúra eltérő 

működésmódját; felismeri az elterjedtebb filmműfajok jegyeit; különbséget tud tenni a 

különböző stílusirányzatokhoz tartozó alkotások között.  

 ismeri a modern tömegkommunikáció fő működési elveit, jellemző vonásait, érti, milyen 

társadalmi és kulturális következményekkel járnak a kommunikációs rendszerben 

bekövetkező változások, ezek hatásait saját környezetében is észreveszi. 



 

12. évfolyam érettségi felkészítő 64 óra 

1. Stílus- és műismeret 16 óra 

Korstílusok A szereplő-és környezetválasztásban, a kamerahasználatban, a tör-

ténetmesélésben, a film szerepéről való elképzelésben és a filmtör-

téneti hagyományokhoz való viszonyban megfigyelhető stiláris je-

gyek hasonlóságának felismerése a (német) expresszionizmus, a 

francia és a szovjet-orosz avantgárd film, az (olasz) neorealizmus, 

a francia és a csehszlovák új hullám kapcsán. 

Ezen (film)stílustörténeti korszakból egy-két meghatározó alkotó 

és mű alaposabb ismerete. 

 

Szerzők és művek A film stílustörténeti korszakokba nehezen sorolható „nagymes-

terei” (pl. Bunuel, Bergman, Welles, Antonioni, Fellini, Godard, 

Jancsó, Kuroszava, Tarkovszkij) közül egy alkotó életművének ala-

posabb bemutatása a legfontosabb művek alapján, a szerzőt jellem-

ző témák, stiláris eszközök segítségével. 

 

 

Témakör Tartalom 

Az új magyar film a 

hatvanas-hetvenes 

években 

A magyar film fontosabb alkotói (Jancsó, Fábry, Kovács, Makk, 

Huszárik, Gaál, Szabó) munkásságának általános jellemzése. A 

Budapesti iskola bemutatása, egy-egy fontosabb mű ismerete. 

 

A kortárs magyar film 

Zárás: esszé 
Egy  a rendszerváltozást követően készült  jelentős magyar film 

részletező ismertetése. 

 

2. A médiaszövegek befogadása, a média közönsége 14 óra 

Sorozatelv Annak a jelenségnek a bemutatása aktuális médiapéldák segítségé-

vel, hogy a médiaszövegek döntő többségét sorozatként szerkesz-

tik, ill. a befogadó kizárólag sorozatként képes azokat értelmezni.   

 

A befogadást befolyá-

soló tényezők 

Annak bemutatása, hogy a szövegen túl milyen tényezők hatnak 

különösen a befogadásra: így a kulturális kompetencia szerepe (a 

befogadó tudása, tapasztalata és ízlése); a közönség kulturális és 

társadalmi környezetének  szociális, etnikai, gazdasági helyzeté-

nek, életkorának és nemének  hatása illetve a befogadás környeze-

tének (pl. újságolvasás, rádióhallgatás, tévézés, szörfözés a weben) 

hatása az egyes médiaszövegek, szövegtípusok elutasítására vagy 

elfogadására. 

A médiaipar globalizálódásának jelei és következményei (pl. a 

nemzeti identitás veszélyeztetése) a médiaszövegek kódolásában és 

terjesztésében. 

 

A sztár A sztár szerepének felismerése és értelmezése a médiában és a fil-

men, néhány film és médiasztár jellemzésén keresztül. 

 

Az új médiatechnoló-

giák hatása  

A mediatizált közlésmód új jelenségeinek (interaktivitás, multimé-

dia, hálózati kommunikáció, virtuális valóság) jellemzése, a befo-



gadási folyamatra gyakorolt hatásuk bemutatása és értékelése. 

 

3. A médiaintézmények 8 óra 

A médiaszöveg mint 

termék 

A tömegkommunikációs gyakorlatra ható főbb gazdasági tényezők 

bemutatása, az iparszerű, piacelvű működés bizonyítása (pl.  maxi-

mális fogyasztásra késztetés elve; a közönség kettős szerepe: a kö-

zönség mint vevő és mint áru; a műsoridő mint tulajdon). 

 

A médiaipar intézmé-

nyei 

Közszolgálati és kereskedelmi, független, ill. alternatív médiaintéz-

mények, szakosított csatornák és bizonyos témákra specializálódott 

médiavállalkozások között különbségek bemutatása néhány jellem-

ző példával. 

 

A médiaipar 

ellenőrzése 

 

Zárás: teszt 

A médiaipar jogi és etikai szabályozásának alapelvei (a válaszadás le-

hetősége, a magánélet tiszteletben tartása, hátrányos megkülönböztetés 

elkerülése). 

A törvények betartását ellenőrző hazai intézmények megnevezése, jel-

lemző példák a hatóságok beavatkozására (pl. a reklámidő túllépéséért) 

 

Témakör Tartalom 

4. A reprezentáció 4 óra 

A valóság sztereotíp és 

torzított megjelenítése 

a médiában 

 

A reprezentáció fogalmának ismerete, a tapasztalati és a média-va-

lóság eltéréseinek felismerése, bemutatása (elsősorban a nemi sze-

repek, a kisebbségek és az etnikumok, az eszmék, és politikai for-

mációk) médiaszövegekben megtestesülő reprezentációjának a te-

kintetében. 

Azoknak a fontosabb érveknek és ellenérveknek az ismerete és al-

kalmazása, amelyekkel a média tömegbefolyásolási, közönségma-

nipulációs hatását kívánják bizonyítani vagy cáfolni. 

Jellemző sztereotípiák bizonyos társadalmi csoportok reprezentá-

ciójában. 

 

5. Jellegzetes műsortípusok, médiaszövegek 22 óra 

Hírműsorok A hír és a vélemény fogalmainak ismerete és elkülönítése. 

A hírműsor-szerkesztés elemi normáinak ismerete és érvényesülé-

sük kritikus megítélése. 

A hírek verbális, képi, narratív és szerkesztési eszközeinek felisme-

rése és azok hatásának elemzése. 

 

Reklám A reklám mint alkalmazott művészeti forma értelmezése. 

A reklámok címzettjének/célcsoportjának meghatározása. 

A reklámok gyakoribb képi, verbális, narratív megoldásainak a leí-

rása és jellemzése; néhány gyakori befolyásolási technika felisme-

rése és értékelése. 

 

Folytatásos teleregény 

(szappanopera) 

Zárás: teszt 

A szériaelv megjelenési formáinak ismerete és jellemzése. 

A teleregény szerkezeti sajátosságainak ismerete és bemutatása al-

kalmas példán. 

 



 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló  

 rövid mozgóképi szövegek tervezése és kivitelezése révén szert tesz a mozgóképi 

szövegalkotás elemi tapasztalataira, érti a különféle mozgóképi szövegtípusok eltérő 

működési elvét, s tud azok széles spektrumával kreatív befogadói viszonyt létrehozni. 

 értelmezni tudja a valóság és a média által a valóságról kialakított kép viszonyát, ismeri a 

reprezentáció fogalmát, és rendelkezik a médiatudatosság képességével (azaz képes 

tudatos választásra és kritikai megközelítésre).  

 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. 

 

A középszintű érettségi vizsga 10 témaköre 

 

A média a mindennapi életben 

A mozgóképnyelv alapjai 

A mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek 

A mozgóképi szövegalkotás 

Műfaj- és műismeret 

Stílus- és műismeret 

A médiaszövegek befogadása, a média közönsége 

A reklám 

A hírműsorok 

A teleregény 

 


