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MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

MÉDIA SPECIALIZÁCIÓ 

HELYI TANTERV 

9. KNY, 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM 

 

A tantárgyról általánosságban: 

 

A média és kommunikáció specializáción tanuló diákok a kerettantervben meghatározott 

alapórákon felül további elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek. Az első három 

évfolyamon heti 2 többletórát kapnak. 9.kny évfolyamon heti 1 órában a magyar nyelv órán 

kommunikációs alapismeretekkel és a sajtóműfajokkal ismerkednek meg, míg heti 1 órában 

média és mozgóképkultúra tantárgy keretein belül pedig a rádióműfajokkal ismerkednek, és a 

felsorolt témakörökhöz kapcsolódó beszámolókat, gyakorlati feladatokat készítik el. A 9. 

évfolyamon heti 2 órában média és mozgóképkultúra tantárgy keretén belül a 

tömegkommunikációval foglalkoznak, 10. évfolyamon pedig az egyetemes és magyar 

filmtörténet valamint az elektronikus média lesz a téma. 

Az alapórákon felüli oktatási anyag lehetőséget ad a médiaismeret gyakorlati és elméleti 

elmélyítésére, továbbá az elméleti ismeretek sokoldalú gyakorlati megvalósítására. A 

specializáción részt vevő tanulók elsajátíthatják a legfontosabb médiumok és eszközök 

alapszintű kezelését, amely igényes és tudatos médiafogyasztóvá alakíthatja őket. A 

specializáció célja, a megfelelő kritikai attitűddel rendelkező médiaértő és esetenként akár a 

különböző médiumokat, eszközöket kreatívan felhasználó tanulók nevelése. 

Egyúttal a specializáció felkészíti a tanulókat a mozgóképkultúra és médiaismeret érettségi 

feladataira, és segítséget nyújt az érettségin kijelölt projektfeladatok elkészítésében a 

munkálatok folyamatos mentorálásával.  

Jelen tantervben a témakörök javasolt sorrendje felcserélhető, módosítható. Ezek taníthatók 

egyik vagy másik témakör keretei között vagy akár mindkettő részeként, a jobb elmélyítés 

érdekében. A helyi tantervben megjelenő szövegpéldák a gyorsan alakuló médiakörnyezetben 

viszonylag gyakran frissítendőek.  

 

Fejlesztési területek: 

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tevékenységei jelentős szerepet játszanak a 

Nemzeti alaptantervben megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

A tantárgy fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanulási tevékenységei a digitális 

eszközökkel való egyéni és közösségi tanulási módozatokon keresztül megélt élményként 

jelennek meg. Az internet világának, a digitális eszközöknek, a mozgókép formanyelvének 

valamint ezek működési mechanizmusainak ismerete más tantárgyak tanulását is nagyban 

támogathatja. 

A tantárgy alapvető a kommunikációs kompetenciák fejlesztésében. A nekünk szóló vagy a 

minket elérő üzenetek nagy részét audiovizális médiaüzenetek formájában fogalmazzuk vagy 

osztjuk meg, ahogy mondandónk egyre nagyobb részét is ilyen formában tesszük közzé. A 

kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyulnak 

mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. Az egyes 

projektek megvalósításakor a generációk közti párbeszéd is megvalósul, hiszen sokszor a 

tágabb társas környezet, a család, a felnőtt segítők világa is bevonódik a munkafolyamatokba. 



 

2 

 

A tantárgy fejleszti a digitális kompetenciákat, mivel a mozgóképi és mediális 

kommunikáció ma már döntően a digitális környezetben valósul meg. A mozgókép és 

médiaismeret a digitális eszközhasználati képességeket a társadalmi nyilvánosságban való 

részvétel, a digitális állampolgárság szempontjából kontextualizálja. A tantárgy fejleszti a 

logikai, gondolkodási kompetenciákat, ami a problémák azonosításában, a kérdések 

megfogalmazásában, az összefüggések keresésében és értékelésében, a logikus ok-okozati 

érvelés alkalmazásában, az egyes folyamatok következményeinek a kiszámításában 

nyilvánulhat meg.  

A tantárgy fejleszti a kollaboratív munkavégzési illetve személyes és társas kapcsolati 

kompetenciákat a kommunikációs gyakorlatok megoldásában, a csoportos együttműködésben. 

A közös cél érdekében zajló munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás 

dinamikus egyensúlyában zajló konfliktusmegoldások folyamatát.  

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és 

kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket 

sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és 

kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. 

A tantárgy személyiségfejlesztésben betöltött szerepe, a digitális és a kommunikációs 

kompetenciák fejlesztése hozzájárul a munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

fejlesztéséhez is. 

A tantárgy tartalmai szoros kapcsolatban állnak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, 

az állampolgári ismeretek, a hon- és népismeret, az etika, a vizuális kultúra, a dráma és 

színház, valamint a digitális kultúra tantárgyak tartalmaival. A tanulóknak ezen tantárgyak 

tanulása során szerzett ismereteit, tudását a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy 

frissítheti, új összefüggésekbe tudja helyezni. A tanuló előzetes – nem csak az iskolában 

szerzett – tudását a tantárgy keretei között szükséges rendszerezni, beépíteni a tantárgy 

tanítási-tanulási folyamatába. Fontos, hogy a tanuló a mozgóképkultúra és médiaismereti 

órákon világosan lássa, hogy a tantárgy tartalmai az ő médiafogyasztásának fejlesztését, 

igényességét célozzák és a tudatos médiafogyasztóvá válását segítik elő. A filmpedógia (a 

filmmel való oktatás) módszerével pedig a tanulók az egyes – nemcsak humán és művészeti - 

tudományterületek világához is kaphatnak élmény alapú fejlesztést. 

 

Fejlesztési célok: 

 

A Nemzeti alaptanterv hét célt fogalmaz meg a tantárgy tanulási céljaiként. Mivel a 

középiskolások a média és az internet világát gyakorlatilag második otthonukként kezelik, ott 

jelentős mennyiségű időt töltenek el, elsősorban a médiaismereti rész a hangsúlyos. A mai 

diákok nevelése szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy kialakítsuk a médiatudatosság 

képességét. A tanulóknak tisztában kell lenniük a média társadalmi és véleményformáló 

szerepével, biztos, belsővé tett értékrend alapján kell tudniuk választani annak szövegei, 

termékei közül, az internet világában magabiztosan és felelősen kell tájékozódniuk, továbbá 

fel kell hívni a figyelmüket arra is, hogy a digitális világban önreprezentációjuk, saját 

megjelenésük is a megfelelő értékek mentén, az eszközök értő alkalmazásával történjen, úgy, 

hogy közben önmagukat, személyiségi jogaikat, identitásukat is  biztonságban tudják.  

Az audiovizuális médiaszövegek azonban természetesen nem érthetők a mozgókép 

formanyelvének (természetének, kifejezőeszközeinek) ismerete nélkül. A Nemzeti alaptanterv 

célként határozza meg – elsősorban a magyar – értékhordozó audiovizuális művek 

tanulmányozását is.  

A Nemzeti alaptanterv a tanulási célokban megfogalmazottakat jelentős részben alkotói 

eszközökkel kívánja elérni. A mozgóképi és médiaanyagok megfelelő befogadói attitűdjének 

kialakításához elsősorban a hasonló anyagok aktív előállítását adja meg eszközként, azaz a 
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mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy keretei között számos esetben a tanulók 

rendelkezésére álló eszközök (pl. okostelefonok) gyakorlati használata módszertani 

szempontból kifejezetten ajánlott. A Nemzeti alaptanterv a gyakorlati tevékenységek 

hangsúlyozásával arra ad lehetőséget, hogy a mozgóképi és mediális kommunikáció 

hatásmechanizmusát a diákok az audiovizuális vagy írott médiaanyagok előállításával 

ismerjék meg. Így ez a tantárgy a befogadói és az alkotói személyiség fejlesztését is szolgálja, 

valamint lehetővé teszi, hogy a diákok ne csak passzív befogadói, hanem aktív résztvevői is 

lehessenek a mediális kommunikációnak.  

A helyi tanterv a továbbiakban áttekinti mindezen célok megvalósításának idő- és tartalmi 

keretét. 

 

Témakörök és óraszámok: 

 

9. Kny évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret specializáció tantárgy 

óraszáma: 36 óra magyar nyelv + 36 óra mozgóképkultúra és médiaismeret. Összesen: 

72 óra. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata – 9. Kny mozgóképkultúra és médiaismeret 

specializációhoz köthető magyar nyelvi órák: 

 

 

Témakör  

Óraszám 

9. Kny 

évfolyamon 

1. A kommunikáció alapjai. 5 

2. A tömegkommunikáció fogalma, céljai és formái. 3 

3. Sajtótermékek. Szerkesztőségek munkája. 13 

4. Sajtóműfajok és osztályújság készítése.  15 

Összesen: 36 

 

 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata – 9. Kny mozgóképkultúra és médiaismeret: 

 

 

Témakör  

Óraszám 

9. Kny 

évfolyamon 

1. A rádiózás alapjai. 3 

2. A rádiós szerkesztőségek munkája. 4 

3. Beszédtechnika és nyilvános beszéd. 10 

4. Hangszerkesztés alapjai. 4 

5. Rádióműsor készítése. 15 

Összesen: 36 
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A 9. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret specializáció tantárgy óraszáma: 

72 óra.   

 

A témakörök áttekintő táblázata – 9. évfolyam: 

 

Témakör  Óraszám 

9. évfolyamon 

1. A média valóságábrázolása és hatásai. A média céljai, 

értékközvetítés és beszédmódok. 

4 

2. A fotózás alapjai. Az állókép, komponálás, alapvető 

fényképészeti fogalmak. 

12 

3. A fotózás irányzatai. A fényképezés rövid történetének 

áttekintése, irányzatok, műfajok. 

3 

4. A képszerkesztés alapjai. Képszerkesztő programok. 4 

5. Befolyásolás és manipuláció. Manipulációs technikák, 

vizuális manipuláció. Rábeszélő funkció. A kereskedelmi 

média rendszere. A reklám szerepe a kereskedelmi 

médiában. A reklám. 

6 

6. A nyilvánosság klasszikus és új formái. Magán- és 

közügy átalakuló határai. A kereskedelmi műsorszórás 

jellemzői. Hibrid műfajok: infotainment. A realityk és 

hatásaik az ezredfordulós médiumokra. 

5 

7. Hírérték és hír. Információ és hír. Egy hír 

többféleképpen. Hír és vélemény különbségei. Napirend-

elmélet. 

6 

8. Bevezetés a filmek világába. A filmforgatás szereplői. 3 

9. A film formanyelvi alapjai. Plánok, vágás, 

vágóprogramok kezelése, kameramozgások, filmhang, 

forgatókönyv. 

21 

10. Rövidfilmkészítés. 8 

Összesen: 72 

 

 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata – 10. évfolyam: 

 

Témakör 
Óraszám 10. 

évfolyamon 

1. Internetes hírközlés. Az internetes hírközlés stratégiái. A 

vélemény- és hírközlés különbségei. 

3 

2. Audiovizuális csatornák az interneten. 2 
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3. Az interaktivitás fordulata. Az álló- és a mozgókép új 

médiumai. A közösségi média és hatásai. Az internetes 

kultúra néhány jelensége.  

14 

4. Befolyásolás az interneten 2 

5. Az internet árnyoldalai 6 

6. Egyetemes filmtörténet. A filmtörténet kezdetei. A 

némafilm kezdeti műfajai. Filmes avantgárd. A hollywoodi 

stúdiórendszer kialakulása. Jelentősebb stílusirányzatok. 

Szerzőiség. Új-Hollywood és műfajai. A kortárs film. 

A filmtörténet egyes szakaszaihoz köthető gyakorlati 

feladatok. 

25 

7. A magyar film története. Alkotók és alkotások; a 

magyar filmművészet jelentősége és értékei a nemzeti 

kultúrában; a magyar film korszakai, sajátosságai; jeles 

magyar rendezők és színészek. 

20 

Összesen: 72 

 


