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Minden demokratikus társadalom arra törekedett, és törekszik folyamatosan, hogy 
minőségi módon szabályozza az tájékoztatás és a média területét, amely a demokrácia egyik 
nélkülözhetetlen oszlopa. Napjainkban, az elmúlt két évtizedben bekövetkezett intenzív 
technológiai forradalom eredményeként, a pozitív jogi keretek szabályozásának és teljes körű 
végrehajtásának kihívásai egyre nagyobbak. Pontosan ezek a kihívások jelentik az Európai 
Unió tagállamai és hazánk azon erőfeszítéseinek közös nevezőjét, hogy jogi eszközökön 
és mechanizmusokon keresztül megfelelő választ találjanak. Az elmúlt évtizedekben a 
médiaműveltség szinte minden nemzetközi szervezet, például az Egyesült Nemzetek 
Szervezete, az UNESCO, az Európa Tanács, az EBESZ és mások figyelme középpontjában áll, 
és nagyon fontos szerepet játszik az európai integráció folyamatában, és hazánk Európai 
Unióhoz való csatlakozásában is. 

Annak érdekében, hogy a polgárok kritikusan gondolkodjanak, hogy tevékenyen és hatékonyan 
vegyenek részt egy demokratikus társadalomban, egyrészt minőségi információkkal kell 
rendelkezni, másrészt meg kell erősíteni a polgárok ilyen irányú befogadóképességét.

A média- és információs műveltség az erkölcsi és polgári nevelés 
egyik alapvető dimenziója. A világ összes országában ez minden 

polgár alapvető joga, és ezáltal mindenki számára lehetővé 
teszi magánéletének védelmét, és hogy megtalálja helyét egy 

olyan társadalomban, amelynek technológiai környezetе egyre 
gyorsabban változik.

Audrey Azoulay, 
az UNESCO főigazgatója, 

Elhangzott a média- és információs műveltség tananyagával kapcsolatos Belgrádban, 
Szerbiában megrendezett nemzetközi tanácskozáson, 2019. szeptember 13-án
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A médiakörnyezetről alkotott kép jelentősen megváltozott az információs és 
kommunikációs technológiák megjelenésével, valamint széleskörű és intenzív 
alkalmazásával, amely rendkívül sokféle információt tett elérhetővé, és teljesen 
megváltoztatta a polgárok médiatartalomhoz való hozzáférése és reagálása módját.

Az információs és kommunikációs technológiák ilyen széles körű alkalmazása lehetőséget 
nyitott számunkra a médiatartalmakhoz való könnyű hozzáférésre, de a demokratikus 
társadalom befogadóképessége és részvétele csak akkor lehet erősebb, amennyiben az 
ilyen médiatartalmak és a tájékoztatás magas színvonalú.

Az Európai Unió alapelveinek és céljainak megfelelően, a Művelődési és Tájékoztatási 
Minisztérium, támogatva e terület rendszerének és a médiaoktatás szabályozását, 
Munkacsoportot hozott létre egy kézikönyv kidolgozására: Kézikönyv a médiaműveltség 
előmozdítására és fejlesztésére az egyetem előtti oktatásban. A minőséges kézikönyv 
kidolgozása érdekében a Munkacsoport a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium, 
az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium, a Kereskedelmi, 
Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, az Ifjúsági és Sportminisztérium, a 
Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti 
Közösségi Titkárság, az Elektronikus médiát szabályozó testület, a Szerb Köztársaság 
Nemzeti Oktatási Tanácsa, az Oktatási és Nevelési Fejlesztési Intézet, az Oktatási és 
Nevelési Minőségértékelő Intézet, a Szerbiai Rádió és Televízió Közmédiai Intézmény, és 
a Vajdasági Rádió és Televízió Közmédiai Intézmény képviselőiből állt. A munkacsoport 
tevékenységét a „Médiareformok támogatása” projekt technikai támogatása segítette, 
amelyet az Európai Unió küldöttsége finanszíroz a Szerb Köztársaságban.

Ez a kézikönyv az óvodapedagógusok, a tanítók, az általános és középiskolai tanárok, 
az óvodai szakmunkatársak (pszichológusok, pedagógusok, logopédusok) és az 
iskolai szakmunkatársak (iskolapszichológusok, pedagógusok és könyvtárosok) 
kapacitásának megerősítését szolgálja az iskoláskor előtti és az iskoláskorú gyermekek 
médiaműveltsége megalapozásában és előmozdításában. Célunk olyan oktatási 
tevékenységek példáinak bemutatása, amelyek segítik az óvodapedagógusokat, a 
tanárokat és a szakmunkatársakat a gyermekek és serdülők médiaműveltségének 
kialakításában és fejlesztésében, bemutatva a nevelési és oktatási tevékenységek 
példáit, vagy gondolkodási irányt mutatnak a módszertani tartalom és tevékenységek 
tervezésénél. A javasolt tevékenységi példák teret hagynak az óvodapedagógusoknak, a 

ELŐSZÓ
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tanároknak és a szakmunkatársaknak új nevelési és oktatási tartalmak módosítására és 
megtervezésére, amelyek megfelelnek egy adott gyermek- és diákcsoport igényeinek, 
valamint a rendelkezésre álló forrásoknak.

A kézikönyv öt szerkezeti egységből áll: Bevezetés, Iskoláskor előtti korosztály, 
Általános iskola (az alapfokú oktatás és nevelés első és második ciklusa), Középfokú 
oktatás és nevelés, valamint az Alapvető médiafogalmak szótára.

A Bevezetés szerkezeti egység magában foglalja a médiaoktatáshoz való hozzáférést, 
az alapismereteket a médiaműveltség terén, amelyre az óvodapedagógusoknak, a 
tanároknak és a szakmunkatársaknak szükségük van, mielőtt a gyermekekkel és a 
diákokkal tevékenységeket folytatnának. A bevezető rész tartalma lehetővé teszi 
az olvasók számára a médiaműveltséggel kapcsolatos ismeretek megszerzését, 
megalapozását és bővítését, a médiaoktatásban betöltött saját szerepük és lehetőségeik 
fontosságának felismerését, valamint betekintést nyerhetnek a technológiai fejlődés 
jövőbeli irányába, a mesterséges intelligencia megjelenésébe és a médiaműveltséggel 
való kapcsolatába.

A gyermekek és a diákok életkorának megfelelően létrehozott és elrendezett fejezetek, 
a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, a nevelési kerettevékenységek (az iskoláskor 
előtti korosztály számára) és a tanítási egységek (az iskolás korosztály számára) javasolt 
példáiból állnak.

Az iskoláskor előtti intézmények óvodapedagógusai a gyermekekkel közösen 
fejlesztenek és építenek programot az oktatási-nevelési gyakorlat valódi kontextusában, 
integrálják a multiműveltséget, valamint az információs és kommunikációs 
technológiákat a játékba, az élet-gyakorlati helyzetekbe és a tervezett tanulási 
helyzetekbe. Ezért az iskoláskor előtti korosztály számára javasolt tevékenységeket 
csak úgy kell értelmezni, hogy útmutatásként szolgálnak az óvodapedagógusok és 
a szakmunkatársak számára a médiaműveltség fejlesztése és támogatása céljainak 
megvalósításához a valós körülmények között és a gyakorlat által meghatározott 
erőforrásokban.

A tanulók számára szervezett tanítási kerettevékenységek mindegyike tartalmazza 
a javaslatot arról a korról, amelyre a tartalmat szánták, a megvalósításhoz szükséges 
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időt, a téma rövid bemutatását és feldolgozásának fontosságát az oktatási 
tevékenység javasolt példáin keresztül, a tantárgyközi kapcsolatot az előírt oktatási 
és nevelési programokkal, amelyeket ugyanabban az életkorban hajtanak végre, 
célokat, kimeneti követelményeket, a nevelési és oktatási tevékenységek menetét, 
valamint az értékelési eszközt. A kiegészítő didaktikai anyagok alatt a következőket 
értjük: javaslatok segédirodalomhoz és filmekhez, a vonatkozó tudományos kutatások 
eredményei, megfelelő hivatkozások a javasolt tevékenységek megvalósításához, 
valamint munkalapok, amelyek kinyomtathatók és sokszorosíthatók.

A kézikönyv egy szerkezeti egységgel, az Alapvető médiafogalmak szótárával zárul, 
amely a média és működése megértéséhez hasznos kifejezésekből áll.

A tanulók életkorától függően, a kézikönyv oldalait különféle színekkel jelöltük meg (az 
iskoláskor előtti korosztály tartalma – zöldl, az általános iskola első ciklusa – rózsaszín, 
az általános iskola második ciklusa – lilap és a középiskola – narancssárga).

A Kézikönyvben bemutatott tartalmakhoz digitális portál, azaz didaktikai oktatási eszköz 
tartozik, digitális társasjáték formájában, olyan kérdésekkel, amelyek megfelelnek a 
Kézikönyvben megfogalmazott kimeneti követelményeknek. 

Az UNESCO „Információs és médiaműveltség, tanárképző program” elnevezésű 
kézikönyve útmutatóként szolgált a kézikönyv elgondolásának kidolgozásához 
(Media and Information Literacy, Curriculum for Teachers, UNESCO 2011). Az Önök 
előtt lévő Kézikönyv témái és tartalmai igazodnak Szerbia társadalmi és kulturális 
szövegkörnyezetéhez a XXI. század második évtizedének végén, és megfelelnek a szerb 
oktatási rendszer igényeinek.

Az óvodapedagógusoknak, tanároknak, szakmunkatársaknak, gyermekeknek és 
serdülőknek sok sikert kívánunk a médiaműveltség elsajátításában!

A szerzői csapat

ELŐSZÓ



MI A MÉDIAMŰVELTSÉG, 
ÉS MIÉRT FONTOS 

MÉDIAMŰVELTSÉGET TANULNI 
AZ ISKOLÁBAN?

A média feladata a nyilvánosság valódi, időszerű és teljes körű tájékoztatása, 
oktatása és szórakoztatása, lehetőséget adva arra, hogy tisztább képet kapjon arról 
a társadalomról és kultúráról, amelyhez tartozik. Amikor a médiáról beszélünk, akkor 
tömegkommunikációról beszélünk. A különféle audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
nyújtó médiaházaknak és médiaprojekteknek köszönhetően a médiatartalom eljut az 
polgárokhoz, formálva álláspontjaikat, gondolataikat, a valóság felfogását és a társadalom 
megértését, amelyben élnek.

Minden média különböző csatornákat használ az üzenetek küldéséhez a közönség 
számára. Minden média különböző kifejezésmódokat használ az üzenetének 
kialakításához. Ezenkívül minden média kialakítja a maga egyedi esztétikai formáját – 
tehát a média tartalma és a hallgatóságra gyakorolt hatása a média jellegétől függ.
Soha még nem töltöttünk ennyi időt médiatartalmak kutatásával, mint a XXI. század 
elején. Ennek oka az eszközök és a csatornák számának növekedése, amelyeken keresztül 
a média elérhetővé teszi üzeneteit. A XXI. század eleji társadalomban a médiatartalom 
körülvesz bennünket – a hagyományos médiában (újságok, rádió és televízió), és 
mindenekelőtt az interneten, amely ma az a csatorna, amelyen keresztül a legtöbb 
médiatartalom elérhető. 
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A médiának rendkívüli hatalma van manapság – jelentőséget tulajdoníthatnak 
ismeretlen embereknek és eseményeknek, befolyásolhatják azt, hogy a társadalom 
hogyan fogad el bizonyos jelenségeket, hogyan fog viselkedni, milyen álláspontot fog 
elfogadni, milyen politikai eszméket fog támogatni stb. A média rendkívül fontos helye 
miatt a mindennapi életben, manapság nagyon fontos fejleszteni a médiatartalom 
olvasásának, értelmezésének, értékelésének képességét, valamint az új médiatartalom 
létrehozásának képességét, amely pontosan olyan üzeneteket ad át, amelyeket küldeni 
szeretnénk. Fontos, hogy tisztában legyünk a médiának való kitettségünkkel és a kapott 
tartalom hatásaival álláspontunkra, viselkedésünkre és a valóság megértésére.

A média rendkívül hasznos, pótolhatatlan elem, amely építi a társadalmat, de 
fontos megérteni a média környezetét és kontextusát, hogy kritikusan elemezzük a 
médiacsatornákon keresztül hozzánk érkező tartalmakat, hogy átvizsgáljuk, ellenőrizzük, 
és hogy megértsük, a médiának is érdeke van, amikor arról dönt, hogy bizonyos módon 
meséljen nekünk a környezetről és a társadalomról, amelyben élünk. A médiaüzenetek 
médiatartalmának és funkcióinak megértése nem mindig könnyű és egyszerű feladat, 
éppen annak a ténynek köszönhetően, hogy a médiát jelentősen befolyásolják a 
gazdasági, a politikai, a jogi és a kulturális körülmények.
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A médiatartalom megértésének képessége a XXI. századi civil társadalomban való 
részvétel egyik legfontosabb kompetenciája – a médiaműveltség.

Sokan tévesen értelmezik a médiaműveltséget, úgy értelmezik, mint az újságírói 
kifejezés különféle formái (hírek, jelentések, kommentárok, interjúk stb.) megírásának 
képességét. A médiaműveltség az a képességünk, hogy megközelítsük, kritikusan 
elfogadjuk, megértsük és kölcsönhatásba lépjünk a médiával. A médiaműveltség 
szintje emelésének célja, hogy a polgárok minden korosztálya korszerű információs 
környezetben mozoghasson, majd megalapozott döntéseket hozzon.

Különböző korszakokon keresztül a műveltség fogalmát különböző tulajdonságokkal 
egészítették ki, összekötötték más fogalmakkal, és külön szószerkezeteket alkottak 
velük. Így ma a műveltség különféle típusairól tudunk: alfanumerikus műveltség 
(olvasási, írási és számolási képesség), funkcionális műveltség (a megszerzett tudás 
új kognitív helyzetekben történő alkalmazásának képessége), könyvtári műveltség, 
mint minden könyvtári erőforrás felhasználásának képessége a tanulás céljából, 
ebből fejlődött ki az információs műveltség (az információk felismerésének és 
megtalálásának, értékelésének, kritikus vizsgálatának és hatékony felhasználásának 
képessége), az informatikai vagy számítógépes műveltség (a számítógépen való 
munkavégzéshez szükséges készségek összessége), a digitális műveltség (az 
információs műveltség alkalmazásának képessége digitális környezetben), társadalmi 
műveltség (kommunikációs képesség különböző kulturális kontextusokban), vizuális 
műveltség (képesség a fényképek, képek és illusztrációk megértésére és használatára a 
környezettel való kommunikáció érdekében) stb.1

A digitális kultúrában a műveltség különböző fogalmainak egyre növekvő száma, 
valamint a műveltség típusainak jelentésében gyakran tapasztalható homályos 
különbség, az új műveltség szószerkezethez vezetett, amely egyesíti az összes műveltség 
fogalmat, amely a XX. század végén és a XXI. század elején jelent meg. Az műveltségi 
készségek fontosságát az is bizonyítja, hogy 2018-ban az Európai Unió felülvizsgálta az 
oktatás kulcskompetenciáit, és a műveltséget helyezte az első helyre.

A médiaműveltség készségének elsajátításával a gyermekek és serdülők megértik az 
üzenetek feladójának szándékait és a médiatartalom jelentését, megvédik magukat a 
média manipulációjától, és képesek öntudatosan és felelősségteljesen részt venni abban 
a társadalomban, amelynek részesei. A médiaműveltség fejlesztése az iskolában ösztönzi 
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a diákokat a médiatartalom értékelésére és létrehozására, megtanítja őket, hogy 
felismerjék a lehetséges online fenyegetéseket, például az adatok letöltését beleegyezés 
nélkül, a célzott hirdetéseket, vagy az internetes zaklatásokat (cyberbullying). Röviden, 
jelentősen hozzájárul a médiamanipuláció minden formájától való védelmükhöz.

A fejlett médiaműveltség biztosítja a civil társadalomban való tevékeny részvételhez 
szükséges kompetencia meglétét. A demokratikus folyamatok szempontjából 
kulcsfontosságú, hogy a serdülők elsajátítsák a médiatartalmakról való kritikus 
gondolkodás képességét, hogy mint jól tájékoztattak, részt vehessenek a politikai 
választásokon.

A gyermekek és serdülők médiaműveltségének fejlesztése során a legfontosabb 
szereplők a család és az iskola. Az óvodapedagógusok és a tanárok előtt, a 
szülőknek lehetőségük van arra, hogy fontos tényezői legyenek gyermekeik első 
médiaélményében. A szülők azon képességét, hogy az egyéni személyes képességek 
mellett megismertessék a gyermekeket a média jelentésével és rendeltetésével, 
a médiaműveltséggel kapcsolatos kompetenciáik fejlesztése szabja meg, amely 
meghaladja az oktatási intézmények cselekvési és ellenőrzési kereteit. Ezért a gyermekek 
és a serdülők médiaműveltsége fejlesztésének legmegbízhatóbb szereplői az óvodák 
és az iskolák, illetve olyan óvodapedagógusok és tanárok, akik az oktatáshoz és az adott 
tantárgyból származó ismeretek átadásához szükséges kompetenciák mellett, megfelelő 
médiakompetenciákkal is rendelkeznek – ismerik a média működésének módját, 
megértik bizonyos médiatartalmak ösztönzésének vagy elhanyagolásának célját.

A három kiindulópont, ahonnan a médiaismeret az oktatási rendszeren keresztül 
megalapozható és fejleszthető: a nyelv – a médián keresztüli kommunikáció módjának 
elemzésével, a média – a médiatartalmak elemzésével és a kultúra – a XXI. század eleji 
kultúra legfontosabb tényezői és termékei tanulmányozásával (a média, azaz közvetített 
társadalom). Abban az oktatási rendszerben, amelyben a tanulók médiaismeretének 
elsajátítása és fejlesztése az oktatás egyik célja, a tanulók várhatóan szabad és aktív 
polgárokká válnak, megalapozott kritikai tudatossággal és meggyőződéssel, hogy a 
személyes fejlődés izgalmas és értékes, egész életen át tartó folyamat.

1  David Bawden (2001), Információs és digitális műveltségek; 
fogalmak áttekintése. Dokumentációs napló. London: Városi 
Egyetem.
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VÁLTOZÓ VILÁG – 
A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A 

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
KAPCSOLATA

___ A mesterséges intelligencia

A pszichológia az intelligenciát, mint mentális tulajdonságot határozza meg, amely 
több különböző képességből áll: a tapasztalatból való tanulás, az új helyzetekhez való 
alkalmazkodás és azok megértése, valamint a korábban megszerzett ismeretek új 
körülmények között történő alkalmazása.

A mesterséges intelligencia a számítástechnikai tudományok egyik ága, hangsúlyozza 
az intelligens gépek fejlesztését, amelyek képesek „gondolkodni” és alkalmazkodni az új 
utasításokhoz a feladatok végrehajtása során, ahogyan azt az ember teszi.

Ma a mesterséges intelligencia nagyon népszerű téma, amelyet széles körben 
megvitatnak a technológiai és az üzleti körökben. Számos iparági szakértő és elemző azt 
állítja, hogy a mesterséges intelligencia a jövő – de ha körülnézünk, akkor egyértelmű, 
hogy ez már a jelen.

A mesterséges intelligenciára manapság ismert példák többsége – a sakkozó 
számítógépektől kezdve, a mobiltelefonos személyi asszisztenseken át, az önvezető 
autókig – nagymértékben támaszkodik a gépi tanulásra és a tárgyak, a fényképek és az 
emberi (természetes) nyelv felismerésére. 
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E technológiák felhasználásával a számítógépek megtaníthatók bizonyos feladatok 
elvégzésére nagy mennyiségű adat feldolgozásával és az adatok mintázatainak 
felismerésével.

Semmi sem fog jobban rávenni bennünket, hogy értékeljük az emberi intelligenciát, 
mint egy rendkívül kihívást jelentő kísérlet, amellyel olyan intelligens számítógépet lehet 
létrehozni, mint amilyen okosak mi, emberek vagyunk. Ma egyértelmű, hogy a számítógép 
egy tízjegyű számot egy másik tízjegyű számmal a másodperc töredéke alatt képes 
megszorozni. Nagyon nehéz azonban olyan számítógépet készíteni, amely képes „ránézni” 
egy kutyára, és képes válaszolni arra a kérdésre, hogy az kutya-e vagy macska. Olyan 
számítógépet készíteni, amely sakkban bárkit megverhet, nagyon könnyű feladat. Olyan 
számítógépet készíteni, amely képes egy hatéves gyermek képeskönyvéből elolvasni egy 
részletet, és nemcsak felismeri a szavakat, hanem megérti azok jelentését is, olyan kihívás, 
amelyre a Google jelenleg dollármilliárdokat költ.
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Miért nehéz az emberek számára az olyan művelet, mint például a számolás, a pénzügyi 
piaci stratégia és az idegen nyelvek fordítása, viszont egyszerű a számítógépek számára? 
Miért rendkívül nehéz a gép számára az olyan tevékenység, mint az érzékelőképesség és 
a mozgás, ami olyan egyszerű az emberek számára?

A számunkra túl könnyűnek tűnő műveletek és tevékenységek, valójában nagyon 
bonyolultak. Könnyűnek tűnnek, mert ezek a képességek az embereknél az evolúció 
százmillió éve alatt tökéletesedtek.

Amikor kinyújtjuk a kezünket egy tárgy felé – a váll, a könyök és a csukló izmai, inai 
és csontjai azonnal a hosszú évek alatt kifejlesztett fizikai műveleteket végzik annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék számunkra, hogy megmozdítsuk kezünket a térben 
a kívánt tárgyig. Másrészt a nagy számok szorzása vagy a sakkozás új tevékenységek 
az emberi faj számára, és nem volt időnk fejleszteni a hozzájuk kapcsolódó mentális 
képességeket, így a számítógép bárkit legyőzhet különösebb erőfeszítés nélkül.

___ A számítógépek olyan okosak, mint az emberek

Ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia ugyanolyan működőképes legyen, mint 
az emberi agy, egy kulcsfontosságú dolognak kell megtörténnie – a mesterséges 
intelligenciának egyenlővé kell tennie az agyat a nyers számítási kapacitásokkal, és át kell 
másolnia az agy összes fiziológiai folyamatát. A legkézzelfoghatóbb ötlet az emberi agy 
átmásolása, és egy olyan számítógépes architektúra felépítése, amely nagy hasonlóságot 
mutat az agy felépítésével.

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a mesterséges intelligenciának három típusa 
létezik:

1 Mesterséges szűk/összpontosító intelligencia 

A mesterséges intelligencia egy területre szakosodott (szűk területre összpontosít). 
Van olyan számítógép, amely képes legyőzni a sakkvilágbajnokot, de csak ezt tudja.

2 Mesterséges általános intelligencia

Mesterséges intelligencia, amely eléri, majd meghaladja az emberi intelligencia szintjét, 
ami azt jelenti, hogy képes „megfontolni, megtervezni, megoldani a problémákat, 
elvont módon gondolkodni, megérteni az összetett ötleteket, gyorsan tanulni a 
tapasztalatokból”.
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3 Mesterséges szuperintelligencia

Mesterséges intelligencia, amely eléri az olyan intelligens gondolkodás szintjét, amelyben a 
számítógép okosabb, mint az emberiség.

___ Miért fontos a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia nagyon fontos, mert az ismétlődő tanuláson és az adatokon 
keresztül történő felfedezésen alapul, és mi abban a részben ismerjük fel, amelyben a gyakori, 
kiterjedt, számítógépes feladatok megbízható és fáradtság nélküli elvégzésére utal.

Ezért a mesterséges intelligencia alkalmazása és a társadalomra gyakorolt hatása végtelenül 
fontos. Vannak olyanok is, akik azon gondolkodnak, vajon a mesterséges intelligencia 
veszélyezteti-e az emberiséget, és hogyan fog fejlesztése kihatni a jelenlegi helyzetre és a mai 
valódi munkahelyekre.

Számos világvállalkozó, informatikai szakértő és híres tudós érintette ezt a témát különböző 
szempontok alapján és eltérő véleményekkel. Így Elon Musk, az egyik legsikeresebb vállalkozó, 
és Stephen Hawking, a világszerte elismert asztrofizikus egyetért abban, hogy ha nincs 
felügyelet a mesterséges intelligencia fejlesztése felett, katasztrofális következmények 
léphetnek fel az emberiség számára, olyan határokig, amilyeneket a tudományos-fantasztikus 
filmekben láthatunk.

Másrészt Bill Gates és Mark Zuckerberg nem értenek egyet állításaikkal, és állítják, hogy 
ez a vélemény paranoid. Végtelen lehetőséget látnak a mesterséges intelligenciában, és 
támogatják mindenfajta fejlesztését. A vita epilógusát legjobban az elkövetkező időszak fogja 
megmutatni.

___ A mesterséges intelligencia napjainkban

Tisztában vagyunk a problémával, ami a mesterséges intelligencia előnyeinek hiányos 
ismeretében rejlik, ezért fontos e világjelenség tudatossága növelésén folyamatosan 
tevékenykedni. Naponta új alkalmazásokat, az algoritmusok új változatait ismerjük meg, 
amelyek megváltoztatják a valóságot. A mesterséges intelligencia lassan beékelődik az emberi 
működés minden aspektusába, segíti azt, és korlátlan lehetőségeket nyit meg. Ez egy olyan 
téma, amely minden embert érint, és nem szabad könnyen elfogadni vagy elutasítani ezt a 
jelenséget, hanem alaposan át kell tanulmányozni, és mint mindenben az életben, ebben is 
meg kell találni a megfelelő mértéket.
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AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK, 
A TANÁROK ÉS A 

SZAKMUNKATÁRSAK SZEREPE 
A TANULÓK MÉDIAMŰVELTSÉGE 

FEJLESZTÉSÉBEN

A média digitális kultúrában betöltött szerepének fontossága felveti a kérdést 
az óvodapedagógusok, a tanárok és a könyvtárosok számára – hogyan lehet 
megtanítani a gyermekeket és serdülőket arra, hogy megkülönböztessék a valóságot 
a médiatartalmaktól, valamint arra, hogy különböző, megfelelő és biztonságos módon 
viszonyuljanak hozzájuk.

A XXI. század elején a gyermekek és serdülők már kora gyermekkoruk óta 
megismerkedhetnek a multimédiás tartalmakkal. Az életkorukkal és az 
élettapasztalatukkal összhangban, a médiával kapcsolatos felfogásuk sokszínű, de mégis 
jelentősen eltér attól, amit szüleik és tanáraik ugyanannak a médiának tekintenek. 
Szerbiában és a világon végzett számos kutatás eredménye azt mutatja, hogy a 
gyermekek és a serdülők átlagosan napi háromtól hat órát töltenek az interneten, és az 
életkorral nő a médiatartalommal töltött órák száma is (átlagosan három-négy óra az 
általános iskola felső tagozatos tanulói, és négy-hat óra a középiskolások esetében). A 
gyermekek és a serdülők a média mindennapi aktív használatával befolyásolják a globális 
mediatizációt: erősítik a kapcsolatot a médiával, közvetett módon befolyásolják bizonyos 

Létezik egy nyilvánvaló ideológia, amely a médiaműveltség oktatása legalapvetőbb elveinek 
is az alapja – megtanítani a tanulókat megkérdőjelezni a szöveg hitelességét, és az érvek 

alapján önálló döntéseket hozni.

Renee Hobbs2
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médiatartalmak népszerűségét, a médiában történő hirdetési módokat, a marketinget 
stb. Röviden, a média napi használatával a gyermekek és a serdülők öntudatlanul 
befolyásolják a médiatartalmak jelenlétét, „ajánlatát” és a „felajánlás” módját.3 

A médiatartalom iránt a mai gyermekek és serdülők távolság nélkül viselkednek, önmaguk 
részeként integrálva azokat, ezért egyes médiaelméleti szakemberek népszerűen 
„médiaintegrátoroknak”, „Z generációnak” és „millenniumoknak” nevezik őket. 

Felnövekedésük környezete az internet, ezért a mai gyermekeket és serdülőket gyakran 
„digitális bennszülötteknek” is nevezik.4 Az a tény, hogy ma a „digitális bennszülöttek” 
nevelése és oktatása a „digitális bevándorlók”, azaz olyan korosztály kezében van, akik „a 
digitális korszak előtti elavult nyelven beszélnek, és akik egy teljesen új nyelvet beszélő 
lakosság tanításával küzdenek”.

A mai első osztályos diákok tanítója el sem tudja képzelni, hogy tizenöt év múlva 
mely foglalkozásokat biztosítják tanítványainak, és azt sem, hogy milyen ismeretekre 
lesz szükségük ezek elvégzéséhez. A társadalmi fejlődés iránya és sebessége 
alapján felismerjük, hogy a mai ismeretek és képesítések különböző területeken 
az elsődleges pozíciót átadják bizonyos kompetenciáknak: digitális, esztétikai, 
tanulási kompetencia, együttműködés és kommunikáció, fenntartható fejlődés, 
problémamegoldás, egészségmegőrzés stb. Közülük már most kiemelkedik az adatokkal 
való munkavégzéshez szükséges kompetencia és a demokratikus társadalomban 
való felelősségteljes részvétel fontossága, amelyek a médiatartalom jelentésének 
megértése szempontjából legfontosabb kritikus gondolkodás képességén alapulnak: az 
észlelt médiatartalom kiválasztása, elemzése, felhasználása, értelmezése és értékelése, 
valamint az ismeretek fókuszának átültetéséhez szükséges készségek és stratégiák.

A médiaműveltség fejlesztésének az iskoláskor előtti oktatás és nevelés szintjén a tanulási 
lehetőségek megteremtésén kellene alapulnia, a gyermek integrált tapasztalatain 
keresztül, azon, amit tesz, és amit tapasztal. Ezért a hangsúly nem bizonyos tartalmak és 
koncepciók elsajátításán és elfogadásán van a médiaműveltség területén, hanem azon 
képességek és eszközök fejlesztésén, amelyek fokozzák a gyermekek azon képességét, 
hogy „megtapasztalják, megértsék és felfedezzék a világ különböző jelenségeit, és 
saját részvételük, jóllétük és kapcsolataik révén támogassák a kulturális újratermelés és 
termelés különböző módjait”.5 Az óvodapedagógusok feladata, hogy közelebb hozzák 
a médiaműveltséget a kisgyermekekhez azáltal, hogy részt vesznek a tér és az anyagok 
szervezésében (például TV-stúdiók készítésében), ösztönzik a gyermekek bevonását 
és a család részvételét (beszélgetések a médiatartalmakról, a médiakultúráról), a helyi 
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közösség tagjai bevonását (szervezett látogatások a közmédia intézményeibe, műhelyek 
szervezése a médiaműveltségről az óvodában stb.), a gyermekek digitális kompetenciája 
fejlesztésének ösztönzése, amely magában foglalja a megfelelő kapcsolat fejlődését és a 
digitális technológiák alkalmazása kultúrájának kialakítását (Az óvodai oktatás és nevelés 
programjainak alapjai „A felszállás évei”, Pavlović-Breneselović, Krnjaja).

Az iskolarendszeren keresztül a médiaműveltség fejlesztésének nem a tények 
elfogadásán és az elméleti ismeretek elsajátításán kellene alapulnia, hanem a 
médiatartalmak diákok általi kutatásán és a médiával kapcsolatos kérdések felvetésén.

A pedagógiai tevékenység ilyen tervezete magában foglalná az óvodapedagógusokat 
és a tanárokat, mint közvetítőket, akik kiválasztják a médiatartalmat, oktatási 
didaktikai eszközként biztosítják őket, alkalmazzák a meglévő médiatartalmakat, vagy 
újakat teremtenek. A tanárok feladata, hogy ösztönözzék a tanulók érdeklődését 
a médiaközpontú társadalomban a kulturális jelenségek kérdéseinek mérlegelése 
iránt, ösztönözzék a tanulókat a médiakultúra jelenségeinek megvitatására, valamint 
ösztönözzék őket az új médiatartalmak felelősségteljes és biztonságos előállítására.

A tanárok médiaműveltségi kompetenciái három kulcsfontosságú készséget 

tartalmaznak, amelyeket fejleszteni kell: 

•  a médiatartalmak kognitív konfliktusokban rejlő potenciáljának felismerése a tanítási 
folyamatban;

•  olyan kérdések létrehozása, amelyek kutatási és kritikus lehetőséggel bírnak a 
médiatartalom diákok általi felfogásában;

•  megfelelő módszerek ismerete, amelyekkel a tanulóknak fel kell tenni a médiával 
kapcsolatos kérdéseket.

Azok a tanárok, akiknek érdeklődése középpontjában a tanulók médiaműveltségének 
fejlesztése áll, a gyakorlatban sokféle oktatási, nevelési és gyakorlati célt érhetnek el. 
Néhány ilyen: a logikus és kritikus gondolkodás erősítése és a kommunikációs készségek 
ösztönzése, a demokrácia és a civil társadalomban való politikai részvétel fontosságának 
tudatosítása, a faji, osztálybeli és nemi egyenlőtlenség kérdéseinek felismerése, a 
vallási tolerancia fejlesztése és a társadalmi igazságosság fontosságának tudatosítása, 
a médiaipar kommunikációs stratégiáinak és gyakorlatainak megismerése, a kultúra 
fejlődésével és a kultúrán belül bekövetkező változásokkal kapcsolatos ismeretek bővítése, 
a személyes pszichológiai és szellemi növekedés, valamint az oktatás minőségének 
általános előmozdítása.
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2  Renee Hobbs (2007), A média olvasása, Médiaműveltség az 
angol nyelvben középiskolásoknak, Tanárképző  Egyetem 
Nyomdája, New York.

3  Az „Európa gyermekei az interneten” (EU kids online) című 
nemzetközi kutatás eredményei alapján, melyet Szerbiában 
2018 végén és 2019 elején Szerbia négy fő régiójában 
(Belgrád, Vajdaság, Šumadija, Nyugat-, Dél- és Kelet-Szerbia) 
végeztek, a 9–17 éves diákok véletlenszerű mintájában, a 
megkérdezett tanulók átlagosan naponta több mint 3 órát 
töltenek az interneten, míg a legidősebbek közülük napi 4 és 
fél órát töltenek az interneten. A válaszadók több mint ötöde 
kijelentette, hogy hétvégén napi 7 órát tölt az interneten, míg a 
megkérdezett tanulók kétharmada állításai szerint 4-7 órát tölt 
hétvégén az interneten. (D. Kuzmanović, Z. Pavlović, D. Popadić, 
T. Milošević, [2019]. Az internet és a digitális technológia 
használata a szerbiai gyermekek és fiatalok körében: Az „Európa 
gyermekei az interneten” felmérés eredményei, Belgrád: 
Belgrádi Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézete.

4   A „digitális bennszülöttek” kifejezéssel ellentétben a „digitális 
bevándorlók” kifejezést használják, amely az új média 
felhasználóit jelenti, akik a kommunikáció és az ismeretek 
elsődleges hagyományos módjai mellett később modern 
eszközöket fogadtak el, meghódítva ezzel a digitális platformok 
lehetőségeit. Ezeket a kifejezéseket a szakirodalomban először 
Marc Prensky szoftveríró és tervező használja.

5   Dragana Pavlović-Breneselović, Živka Krnjaja: Kaleidoszkóp, Az 
óvodai oktatás és nevelés szerteágazó programjainak alapjai, 
2017. 7.  
http://www.predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-
diversifikovanih-programa-PVO.pdf

6  Alice Miel, „Kreativitás az oktatásban”, Svjetlost, 
Szarajevó,1968, 171. oldal.

A gyermekek és serdülők médiaműveltségének minőségét jelentősen befolyásolja 
a tanügyi dolgozók kreativitása. Alice Miel a kreatív tanár öt tulajdonságát emeli ki:

 Elsődleges képe (modellje) van, amely vezérli gondolkodását és cselekvését.
 Határozottan, pontosan és reálisan fogadja el magát, minden lehetőségét kihasznál.
  Tudatában van más embereknek, érzékeny rájuk, reagál az emberekre, ötletekre és 

eseményekre.
 Biztonságérzete van a bizonytalanságban.
 Olyan ember, aki tud és szeret tanulni.6 

Javaslatunk segédirodalomra a médiaoktatás területén óvodapedagógusok, általános és 
középiskolai tanárok, valamint szakmunkatársak számára:

  Információs és médiaműveltség – tanárképzési program,  
UNESCO, Párizs, 2011.

  Francis Balle, A média hatalma, Clio, Belgrád, 1997.

  Andy Ruddock, Ifjúság és a média, Clio, Belgrád, 2013.

  Stuart Price, Médiatudomány, Clio, Belgrád, 2011.

  Joseph Turow, A média napjainkban I. és II., Clio, Belgrád, 2012–2013.

  Christian Salmon, Storytelling, illetve Mesélek egy mesét, Clio, Belgrád, 2010.

  Christian Salmon, Seherezádé stratégiája, Clio, Belgrád, 2011.

  Hans-Joachim Neubauer, Fáma – a pletykák története, Clio, Belgrád, 2010.

  Đuro Šušnjić, Az emberi lelkek halászai, Čigoja, Belgrád, 2008.

  Charlie Gere, Digitális kultúra, Clio, Belgrád, 2011.

  Könyv a média részére – Média a könyv részére (szerkesztette Divna Vuksanović), Clio, 
Belgrád, 2008.

  Lev Manovich, Az új média nyelve, Clio, Belgrád, 2015.

  Maja Vukadinović, A szupermarket kultúra csillagai, Clio, Belgrád, 2013.

  Siva Vaidianatan, Antiszociális hálózatok, Clio, Belgrád, 2018.
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___ Bevezetés a témába

A mai média nagyon fontos tényező a gyermekek szellemi, társadalmi, 
érzelmi és testi fejlődésének alakításában. Az óvodáskorú gyermekek 
többsége naponta jelentős számú órát tölt el médiahasználattal, 
elsősorban a televízió és az internet mellett, a szülők értékes jelenléte 
és támogatása nélkül, hogy megismerjék a média rendeltetéseit, 
előnyeit és hátrányait, lehetőségeit és kockázatait. Ezért az 
óvodapedagógusok szerepe rendkívül fontos a tudat fejlesztésének 
első lépéseiben a médiáról és működése módjairól. Három kiindulópont 
van, amelyekből az oktatási rendszer révén megalapozható és 
fejleszthető a médiaműveltség: a nyelv – a médián keresztüli 
kommunikáció módjának elemzésével, a média – a médiatartalom 
elemzésével és a kultúra – a XXI. század eleji kultúra legfontosabb 
tényezői és termékei tanulmányozásával (a médiának, azaz a közvetített 

Az iskoláskor előtti korosztály szintjén, a korai tanulási környezetek kialakíthatják és 
megerősíthetik azokat a módokat, amelyeken keresztül a kisgyermekek feldolgozzák a médiát, 

és az ismereteket felhasználják a tanuláshoz

Tessa Jolls1

társadalomnak). A multiműveltség a műveltség különböző típusait 
öleli fel. A műveltség beágyazódik a nyelvbe és a kommunikációba, és 
magában foglalja nemcsak az írott nyelvet és az írást, hanem a verbális, 
a vizuális, a digitális, a szimbolikus és a matematikai műveltséget is. A 
médiaműveltséggel és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kompetenciák fejlesztésének támogatásával foglalkozó tevékenységek, 
projektek/témák kidolgozása során az óvodapedagógusok a gyermekek 
jóléte feltételeinek biztosítására, a kapcsolatok minőségére és a közös 
részvétel különböző helyzeteire helyezik a hangsúlyt, amelyek lehetővé 
teszik a gyermekek számára az információkhoz való hozzáférést, a 
játék funkcióinak kifejeződését és bemutatását, valamint a különböző 
tevékenységek kutatását és dokumentálását.

A MÉDIA FOGALMA ÉS 
RENDELTETÉSEI
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Ezáltal növekedni fog a gyermek tudatossága a következőkről: 

  a médiatartalom nem a valóságot képviseli, bár nagyon gyakran 
hasonlít rá; 

  a médiatartalmakat emberek találták ki, egy bizonyos cél elérése 
érdekében, amely néha nemes, néha nem;

  a médiatartalom tájékoztathat, oktathat és szórakoztathat, de egy 
adott terméket is hirdethet; 

  a gyermekek és a felnőttek médiával való interakciójának vannak jó és 
rossz oldalai is.

Az alábbiakban olyan tevékenységeket javasolunk a gyermekek 
számára, amelyek csak lehetséges kérdésjavaslatokat tartalmaznak. 
Minden bizonnyal a pedagógusoknak és a gyermekeknek is a 
tevékenységek megvalósítása során még sok más megemlítetlen 
kérdés jut eszébe a közös kutatás és tanulás során. Amennyiben a 
gyermekekkel együtt kutatnak, és együtt fedeznek fel, akkor lehetővé 
teszik számukra a megfelelő első lépést, amely kulcsfontosságú a 
médiaműveltség elsajátításában – a médiatartalmak elérésében, 
annak tudatában, hogy egy bizonyos feladótól származnak, valakinek 
szánják és egy meghatározott céllal hozták létre. Négy hasznos, 
a legfiatalabbak oktatásához és tájékoztatásához kapcsolódó, 
a médiaműveltségről szóló kiadványt is megtalálhat, amelyet 
Az elektronikus médiát szabályozó testület az Európa Tanáccsal 
együttműködve szerb nyelvre adaptált, és amelyeket elektronikus 
formában ingyenesen letölthet.2

A szülők természetesen részt vesznek ezekben a tevékenységekben a 
gyermekek, az óvodapedagógusok és a szülők közösségének részeként. 
A szülők/családok közvetlen bevonására irányuló javaslat pl. tematikus 
tevékenységek szervezése, egy közös médiaműveltségről szóló műhely 
megszervezése és megvalósítása révén, ahol az alábbiakban javasolt 
tevékenységek közül néhány elvégezhető.   

Bevonhatják a szülőket/családot anyaggyűjtésbe (például 
kartondobozok televízió készítéséhez), vagy megtervezhetik a szülők és 
gyermekek tevékenységét otthon. 

Számos tevékenység megvalósítható a helyi közösséggel 
együttműködésben, a helyi gazdasági szervezetekben, például 
szervezett látogatás médiacégekbe, reklámügynökségbe vagy egy 
médiaházba, amely nyomtatott médiával foglalkozik. Úgyszintén, az 
ilyen intézmények képviselőit be lehet vonni a különböző programokba, 
programokon való részvételbe. A közösség közvetlenül, a család révén 
pedig közvetve formálja a korai gyermekkorban való felnövés feltételeit 
és módjait. A kultúra, és különösen a médiakultúra alapvetően 
meghatározza a világ megélésének és érzékelésének módját. 

___  Útmutatók és javaslatok a gyermekekkel folytatott 
tevékenységekhez

E tartalom megvalósításához a következő tevékenységet javasoljuk: 
Valós és valótlan – a való világ és a média. Fontos, hogy az 
óvodapedagógus előkészítse a környezetet, és olyan anyagokat 
szerezzen be, amelyek serkentik a kíváncsiságot és a fantáziát 
(médiatartalom használata, mint például a gyermekrádió műsorainak 
rögzített részei, kivágások a gyermekeknek nyomtatott médiából, a 
gyermeknek készült televíziós műsorok rögzített részei, valamint az 
interneten közzétett megfelelő tartalmak – videoklipek, amelyekben 
azonos vagy hasonló életkorú gyermekek szerepelnek, játék- és 
édességhirdetések,  gyermekeknek szóló filmek stb.). A pedagógus 
ezután kutatásra, beszélgetésre buzdítja a gyermekeket, és konzultál a 
gyerekekkel a következő kérdésekben: Hogyan értesülhetünk valamiről, 
ami távol áll tőlünk, olyan emberekről, akikkel soha nem találkoztunk, és 
nem ismertünk meg? Hol tanulhatjuk meg, hogyan kell játékot készíteni, 
hogyan élnek a gyerekek a világ másik felén, hogyan készülnek a 
rajzfilmek? Miért nem léphetünk be a rajzfilmbe? 
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Hogyan tehetünk különbséget a valóság és a média között? Mire szolgál 
a média? Melyik médiumot használom, és melyiket a családom tagjai? 
Melyik médium a legszórakoztatóbb számomra? Melyik médiumot 
nem szeretem követni? Melyik médiumból tanulhatok valamit? Honnan 
tudják a szüleim, hogy holnap milyen idő lesz, és milyen ruhákat kell 
viselnem, amikor reggel óvodába indulok? Milyen médium ébresztheti 
bennem a vágyat, hogy vásároljak valamit? Ugyanaz a médium a 
szüleimben és a nagyszüleimben is felébreszthet ilyen vágyat?

A műveltségnek van értelme és célja a társadalmi gyakorlatban; 
nemcsak a nevelési-oktatási intézményekre korlátozódik, mint például 
az óvoda, hanem létezik a családban, a kulturális közösségben, de 
a könyvtárakban, üzletekben, az utcán, a reklámban, a médiában, a 
digitális technológiákban is.3 Az ilyen szövegösszefüggés lehetővé 
teszi a gyermekek számára a korai műveltség fejlesztését azáltal, 
hogy megértik a nyelvet a családban és a tágabb társadalmi 
környezetben, beszélgetnek és átbeszélik, valamint a média 
környezetéből érvelve magyarázzák a jelenségeket. A pedagógusnak 
támogatnia kell a gyermekek részvételét, és ösztönöznie kell 
bekapcsolódásukat, hogy felfedezzék, megvitassák, részletezzék a 
média létezését, valamint a média tájékoztató, oktató és szórakoztató 
rendeltetését. A gyermekeket arra kell ösztönözni, hogy beszéljenek a 
termékhirdetésekről és arról, hogy az emberek bizonyos célok elérése 
érdekében miként hoznak létre médiatartalmat egy adott társadalmi 
csoport számára. 

l A MÉDIA FAJTÁI elnevezésű mellékelt anyag hozzájárul a 
kommunikáció különböző módjainak ösztönzéséhez. A gyermekeket 
arra kell ösztönözni, hogy nézzék meg a képeket, és magyarázzák 
el, hogyan nyerhetünk új ismereteket. Kiszínezhetik a legalább egy 
alkalommal használt médium képe melletti kört, azonosíthatják a 
képeken bemutatott kedvenc médiumot, és megmagyarázhatják 
választásukat.

Bátorítsák a gyermekeket, hogy maguk döntsék el, mennyi időt 
töltenek naponta a médiával, valamint vegyék észre az eltöltött idő jó 
és rossz oldalát. Előmozdíthatják elemzésüket és összehasonlításukat 
azzal, hogy megvizsgálják, mennyi időt töltenek naponta 
barátaikkal, családtagjaikkal játszva, illetve mennyit a médiával. 
Mely tevékenységekben töltenek legtöbb időt, és melyikekben a 
legkevesebbet? Beszélnek-e az óvodás barátaikkal vagy a szüleikkel 
arról, hogy mit néznek a televízióban vagy az interneten? Mely 
internetes műsorokról, rajzfilmekről, videókról beszélnek a legtöbbet 
barátaikkal?

l A HOGYAN JÁTSZUNK? anyag ösztönzi a finommotorika és 
a belátás fejlesztését. Szükséges, hogy a gyermekek kivágják a 
képeket, megfelelő módon összekapcsolják őket, majd leírják, hogyan 
játszanak a gyermekek a képeken. Bátorítsák őket a táblagépen vagy 
okostelefonon való játékok oktatási lehetőségeire: Hogyan segíthet 
az internet az afrikai vadvilág megismerésében? Használhatjuk-e az 
internetet arra, hogy megnézzük, milyen egy vulkán, amikor láva tör fel?

A javasolt tevékenység célja, hogy a gyermekek a szórakozás 
mellett megismerjék a média oktatási funkcióját, valamint a digitális 
kompetencia fejlesztésének ösztönözése.

l AZ ÉN MÉDIANAPOM anyag segítségével ösztönözheti a 
gyermekeket, hogy felismerjék, melyik médiumot használják ők és 
melyiket családtagjaik, valamint hogy a mosolygós arc megfelelő helyre 
való rajzolásával válaszoljanak. 

A javasolt tevékenység befejezése után a válaszokat együtt kell 
elemezni. Az óvodapedagógus arra ösztönzi a gyermekeket, hogy 
gondolkodjanak, vitázzanak, fedezzék fel, hogy a média befolyásol-e 
minket más viselkedésre, illetve hogy egyes játékokat, üzleteket és 
édességeket jobban szeretünk-e a többinél. Min keresztül hallgatják 
a zenét a nagyszülők, min keresztül a szülők, és min keresztül a 
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gyermekek? Mit szeretsz nézni a tévében a családtagjaiddal együtt, és 
mit az interneten? Milyen tartalmak tetszenek az interneten, szüleidnek 
pedig nem? Nekik miért nem tetszenek? Mit gondolsz, melyik médiumot 
használták a nagyszüleid fiatalként, és akkor még melyik médium nem 
létezett? Hogyan tanultak meg valami újat? Honnan tudták meg, hogy 
új játék jelent meg a játékboltban? Hogyan éltek rajzfilmek nélkül? 
Képzeld el, mivel foglalkoznának este nagyszüleid, ha nem lenne 
televízió! Mennyivel több időt töltenénk kint a barátokkal vagy otthon a 
szülőkkel társasjátékozva, ha nem lenne média? Sokat elvesz a médiával 
töltött idő abból az időből, amelyet minőségesebben töltenénk a 
családdal és a barátokkal? Mi hasznos számunkra, amit a médiától 
kapunk? Káros lehet a média nézése és hallgatása? Milyen módon?

1  Tessa Jolls, A médiaműveltség oktatása: Iskoláskor előtti imperatív az ellenállóképesség 
kiépítésére (2016 májusa).

2 http://www.rem.rs/medijskapismenost

3  Az óvodai oktatás és nevelés szerteágazó programjainak alapjai; http://www.predskolci.
rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-PVO.pdf

A tevékenységhez papír és színes ceruza szükséges.

Javasolják a „Kedvenc médiám” témát. Készítsenek kiállítást a 
gyermekekkel a műveikből. Gondolkodtassák el őket, kérdezzék meg 
egymást, csoporttársaikat, melyik médiát használják a legtöbbet 
és melyiket a legkevésbé. Irányítsák figyelmüket a kutatásra, és 
rangsorolják a kiállítás műveit aszerint, hogy milyen gyakran használják 
a médiát, a legtöbbet használttól a legkevésbé használtig. A média 
elfoglalja a gyermekek szabadidejének jelentős részét, ösztönözni kell 
őket arra, hogy gondolkodjanak el a média előnyeiről és hátrányairól, 
valamint fedezzék fel, hogy milyen médiatartalmakat keresnek 
vagy kapnak, vajon tájékoztatják, tanítják őket valamiről, illetve 
szórakoztatják őket. 

http://www.rem.rs/medijskapismenost
http://www.predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-PVO.pdf
http://www.predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-PVO.pdf
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l  Nézd meg a képeket, és magyarázd el, hogyan tudhatunk meg és tanulhatunk meg valami újat!

l  Készítsd elő a színes ceruzákat! Színezd ki a legalább egy alkalommal használt médium képe melletti kört! 

l  A képeken bemutatott média közül melyik a kedvenced és miért?

ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

Anyag_A média fajtái01
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l  Nézd meg a képeket, és vágd ki ollóval! Keresd meg a képek párját!

l  Írd le, hogyan játszanak a gyerekek a képeken!

Anyag_Hogyan játszunk?02
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l  Rajzolj mosolygós arcot minden olyan médium mellé, amelyet te vagy a családtagod használ!

Anyag_Az én médianapom03

Jó napot!
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A MÉDIAÜZENETEK 
FELÉPÍTÉSE ÉS ELEMEKRE 

BONTÁSA, VAGYIS 
A MÉDIAÜZENETEK 

LÉTREHOZÁSA ÉS 
JELENTÉSÜK MEGÉRTÉSE

___ Bevezetés a témába

A médiatartalom kritikus elemzése elsődleges képesség a médiával 
telített társadalomban. A kritikai elemzés alapja a médiaüzenetek 
felépítése és elemekre bontása, vagyis a médiaüzenetek létrehozása 
és jelentésük megértése. A médiaműveltségi kompetencia 
középpontjában áll a kritikus kérdések feltevése arról, hogy mit 
nézünk, látunk és olvasunk.

A médiaműveltség terén kialakult kompetencia magában foglalja a 
betekintést abba, hogy a média hogyan épít fel különféle történeteket 
és információkat, és milyen technikákat alkalmaznak olyan anyagok 
rendezéséhez, amelyek beavatkozás nélkül értelmetlenek, és 
bonyolult lenne megérteni őket. A média- és információs műveltség 

A gyermek játékos lény.4

fejlesztése érdekében elemeznünk kell a médiatartalmat, jelentésük 
szerves részeként elemezni azt a társadalmi kontextust, amelyben 
bekövetkeznek, valamint az üzenet keletkezésének jelenlegi 
körülményeit. 

Az óvodásokat arra kell ösztönözni, hogy minden médiatartalmat olyan 
történetekként közelítsenek meg, amelyek ugyan gyakran csábítóak és a 
valóságnál szebbek, de nem „valódiak”, valamint, hogy fontos kideríteni, 
miért és kinek küldött valaki ilyen történetet. Ugyanakkor fontos 
különös figyelmet fordítani azokra a csatornákra, amelyeken keresztül 
a gyermekek a médiaüzenetek cseréjéhez leginkább hozzáférnek – 
televízió, digitális média és eszközök (okostelefon és táblagép).
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A javasolt tevékenység befolyásolja a finommotorikus és szenzomotoros 
készségek fejlődését, miközben a különböző műveltségtípusokat fejleszti, 
a kommunikáció különböző módjainak ösztönzésével.

Az óvodapedagógus arra ösztönzi a gyermekeket, hogy fedezzék 
fel a médiaműveltséget, mint szórakoztató tevékenységet. Az 
óvodapedagógus megszervezi a teret, ösztönzi a kreativitást és az eredeti 
kifejezést, például nagy kartondobozok előkészítésével (a szülőket is be 
lehet vonni az ilyen tevékenységek előkészítésébe, például hozzanak 
dobozokat). Támogassák a gyermekeket, hogy csoportmunkával 
csoportokra osztva (kölcsönös támogatás a játékban, megbeszélés 
és együttműködés) a dobozok egyik oldalát levágják úgy, hogy 
tévéképernyőnek nézzen ki. Vágják le azt az oldalt is, amellyel a dobozt 
zárták, hogy a végén egy nagy háromoldalú kartonkockát kapjanak, 
amely a tévét képviseli. Ösztönözzék a gyermekeket, hogy filccel, 
ecsettel, festékkel és kollázs papírral illusztrálják a TV oldalait tetszés 
szerint különböző technikákkal. A tevékenység célja a kommunikáció 
lehető legkülönbözőbb módjainak ösztönzése. Tervezzenek egy vezetett 
játékot, amelyben a gyermekek képesek lesznek bemutatni termékeiket 
és készségeiket, a „vidám tévében” közvetíteni egy olyan programot, 
amelyben megmutatják, elmondják („elolvassák”) híreiket és műsoraikat.

» » » TELEVÍZIÓ KÉSZÍTÉSE

» » » MESEOLVASÁS

» » » TELEVÍZIÓS HÍREK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A gyermekek szóbeli, írásbeli és vizuális nyelvet használnak az 
ötletek, gondolatok, érzések, értékek és hiedelmek közvetítésére. Az 
óvodapedagógusnak megfelelően kell ösztönöznie a gyermekeket arra, 
hogy aktívan és kreatívan fejezzék ki magukat a médián keresztül, és 
megtanítsa a gyermekeket arra, hogy válaszoljanak a kérdésekre a hírek 
készítésekor: Ki? Mit? Hogyan? Mikor? Hol?

Irányítsák a gyermekeket, hogy szóban állítsanak össze egy 
Csipkerózsika mese tartalmából származó hírt. Írják le válaszaikat!

___  Javaslatok a gyermekekkel folytatott 
tevékenységekre

Olvassanak fel a gyermekeknek egy már megfilmesített mesét, például 
a Csipkerózsikát. Bátorítsák őket, hogy hallgatás közben kutassanak 
és fantáziáljanak, drámai feszült jeleneteket képzeljenek el (például a 

gonosz tündér érkezése, az átok kimondása, az orsóba szúrás és az átok 
beteljesedése, a királyfi érkezése a kastélyba az udvaroncok százéves 
álma után stb.). Hangsúlyozzák a történet egyes részeinek jelentését 
megfelelő hangerővel, szünetekkel, hangváltoztatással és egyéb 
hangokkal (trombiták hangja az udvarból, Csipkerózsika születésének 
bejelentése részeként, a bagoly huhogása az erdőben a feszültségek 
pillanataiban, amikor a gonosz tündér megérkezik az udvarba, a 
királylány lépéseinek üteme, amikor ahhoz a szobához közeledik, ahol az 
orsó van, az erdő hangjai tavasszal, amikor a királyfi megérkezik stb.).

Előre elkészíthetik ugyanazokat a hangokat, mint egy hangsávot, 
és olvasás közben a megfelelő helyeken sugározhatják őket. Fontos 
arra ösztönözni a gyermekeket, hogy fedezzék fel az műveltség és 
a kommunikáció vizuális, szimbolikus aspektusait (megértés, a nyelv 
dekódolása, motiváció). Kérjék meg őket, hogy gondolkodjanak, 
és vitassák meg, hogy például egy bizonyos hanghatással kísért 
információk arra irányítják-e őket, hogy bizonyos állásponthoz, 
érzelmekhez, feltételezésekhez jussanak a történet további részéről stb. 
Összpontosítsanak a kifejezetten nyomatékos funkciók végrehajtásának 
rendeltetéseire. Biztassák a gyermekeket arra, hogy kreatív lényként 
fejezzék ki magukat, különböző módokon és formákon keresztül.



Bátorítsák a gyermekeket, hogy készüljenek tovább a híradásra. A 
kiejtés gyakorlása, a hírek papírból való olvasásának rögtönözése, 
jelmezek, sminkek, a díszlet, a fények elkészítése. Tegyék lehetővé, 
hogy az általuk választott eszközök segítségével a lehető 
legmeggyőzőbben hassanak a közönségre. Vezessék rá őket arra, hogy 
gondolkodjanak, kérdezzenek, fantáziáljanak arról, hogy a közönség 
hogyan fogja megélni őket, elhiszi-e a hallott híreket.

A drámai játék megtervezése és a részvétel a játékban hozzájárul a 
társadalmi fejlődéshez, mások véleményének tiszteletben tartásához 
és mások helyzetének vagy szerepének megértéséhez.5 Biztassák a 
gyermekeket, hogy „olvassák fel” a híreket a saját csoportjuk által készített 
„televízióból”. 

A közönséget a többi gyermek és óvodapedagógus, vagy más csoportok 
gyermekvendégei alkothatják. Támogassák a kis színészeket, ha a 
televíziós bemutatóhoz a szokásos szöveg további részeit is hozzáadják 
szerepeikhez (pl. Kedves nézőink!/Köszönöm a figyelmet és a 
viszontlátásra!/És most hallgassák meg a híreket! stb.)

» » » ELŐKÉSZÜLETEK A HÍREK SUGÁRZÁSÁHOZ

» » » A HÍREK SUGÁRZÁSA

Pl.: Egy királynak és királynőnek egy távoli királyságban sok-sok év 
után megszületett lányuk, Csipkerózsika. / A gonosz tündér átkot 
vetett Csipkerózsikára, születése ünnepén a kastélyban. / Az egész 
udvar elvarázsolva elaludt, amikor Csipkerózsika egy rejtett szobában 
megszúrta magát az orsóval.

Gondoljanak együtt arra, hogy miként sugározhatják az általuk 
összeállított híreket. Biztassák őket az általuk készített tévék 
használatára.
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4   Az óvodai oktatás és nevelés programjainak alapjai. Többet a következő linken:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/OSNOVE-PROGRAMA-.pdf

5  Az óvodai oktatás és nevelés szerteágazó programjainak alapjai 
http://www.predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-
PVO.pdf

» » » TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK

Irányítsák a gyermekeket, hogy szóban mondják el benyomásaikat 
a bemutatott hírekről, hasonlítsák össze őket, és vonjanak le 
következtetéseket meggyőző erejükről. Az alábbi kérdések némelyike 
ösztönözheti a kutatást, például, hogy ugyanazt az eseményt különböző 
módon lehet-e bemutatni. Milyen hírekre emlékezel? Kinek az előadása 
tetszett a legjobban és miért? A mese mely szereplői számára lehet 
fontos ez a hír?

Biztassák őket fantáziálásra, kreatív kifejezésre, és hogy 
hozzanak létre egy olyan programot, amelyet tovább fognak 
sugározni. A tanulás egészében vagy egyes részein biztosítsák, 
hogy a gyermekek szabadon választhassanak a tevékenységek, 
az előadás sorrendje, vagy az olyan személyek/gyermekek 
között, akikkel a javasolt tevékenységeket végzik. Osszák ki a 
drámai szerepeket közöttük a mesefigurák szerint. Segítsenek 
nekik az rögtönözésben a jelmezkészítés közben. Bátorítsák 
őket, hogy találják ki, hogy az előző tevékenységben már 
sugárzott híreket miként mondanák el a király, a királynő, 
Csipkerózsika, a gonosz tündér, a jó tündér, az udvari szakács, 
az udvarőrség, a királyfi szerepében.

Engedjék meg, hogy a gyermekek gondolkozhassanak 
arról, amit tudnak, közös megbeszélést folytassanak, és 
elmélkedjenek arról, hogy különböző emberek különböző 
módon kapják meg és tapasztalják meg ugyanazt az 
információt.

» » » METAKOGNÍCIÓ – A TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE
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http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/OSNOVE-PROGRAMA-.pdf
http://www.predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-PVO.pdf
http://www.predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-PVO.pdf
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___ Bevezetés a témába

Amikor sztereotípiákról és előítéletekről beszélünk, ezeknek a 
kifejezéseknek általában negatív jelentést tulajdonítunk. A mindennapi 
és a médiakommunikáció során alkalmazott sztereotípiákat és 
előítéleteket leggyakrabban egy nem, nemzet, osztály, szakma, 
szexuális vagy bármely más társadalmi és kisebbségi csoport lekicsinylő 
jellegű leírására használják, csak egyetlen jellemzővel vagy értékkel. Így 
az adott csoport sokrétű tulajdonságainak és jellemzőinek összessége 
lecsökken, szűk választékra redukálódik, leggyakrabban negatív 
minősítésekkel.

A sztereotípiákat és az előítéleteket a legkorábbi életkortól kezdve 
alkalmazzuk a családon, a kortárs csoportokon, a médián, az óvodán 
és az iskolán keresztül, és ezek gyakran és öntudatlanul közvetlenül 
befolyásolják hozzáállásunkat és a világ megértését. Sztereotípiákat 

és előítéleteket alkalmaznak a különféle médiatermékek és 
formák – a szappanoperák, a valóságshow-k, a bulvársajtó, de 
találkozunk velük a mesékben, a viccekben, az anekdotákban is. A 
sztereotípiák egy olyan folyamatban keletkeznek, amely egy bizonyos 
tulajdonság jellemzőjének kiválasztásából vagy egy adott csoportnak 
tulajdonításából, továbbá e tulajdonság eltúlzásából, és média és egyéb 
kommunikáció útján felerősítéséből, végül pedig lecsökkentett, vagyis 
az egész csoportnak a kiválasztott tulajdonságra való redukálásából 
áll. Ez azt jelenti, hogy egy csoport különféle tulajdonságainak széles 
halmazából csak egy tulajdonságot választunk, majd aránytalan 
jelentőséget tulajdonítunk neki a fennmaradó jellemzőkkel szemben, 
majd ezen az egy kiválasztott és eltúlzott tulajdonságon keresztül írjuk 
le az egész csoportot.

Az óvodapedagógus különféle stratégiákat alkalmaz a játék támogatására, 
amelyek támogatják a gyermekeket abban, hogy a játékban a hatalmat 

megosszák másokkal, ahelyett, hogy hatalmaskodnának mások felett, hogy 
leküzdjék a sztereotípiákat és előítéleteket, megtanulják az együttműködést.6

SZTEREOTÍPIÁK ÉS 
ELŐÍTÉLETEK
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A sztereotípiák létrehozásának folyamata hosszú távú – mélyen 
gyökeret engedhetnek a társadalom értékrendjében.

Változásuk és végső elutasításuk egy közösségben bekövetkezett 
jelentős társadalmi-politikai változás után következik be, azokban 
a folyamatokban, amelyekben részt kell venniük a nevelési és 
oktatási intézményeknek, a kulturális intézményeknek, a médiának, 
valamint magának az államnak, törvényei és rendeletei révén. A 
médiaműveltséggel kapcsolatos sztereotípiákkal és előítéletekkel 
kapcsolatos ismeretek megszerzésében, az óvodapedagógusnak 
párbeszédet kell kezdeményeznie a csoport életéről, a sokféleségről, a 
nemi és más sztereotípiákról és előítéletekről, a csoportban jelenlévő 
érzésekről, a gyermekek félelmeiről és problémáiról, a negatív 
viselkedésről.

___  Útmutatók és javaslatok a gyermekekkel folytatott 
tevékenységekhez

A javasolt tevékenységek megvalósításához a helyet biztosítani kell 
olyan anyagokkal, amelyek ösztönzik a média- és a multiműveltséget, 
mint például két hozzáillő rajzfilm7, hangszórók és egy kivetítő/ 
nagyképernyős TV, valamint piros (rózsaszín) és kék színes ceruzák, 
hogy lehetőséget teremtsenek különböző érzékszervi tapasztalatokra – 
vizuális, hallási és tapintási.

A beszélgetés az egyik alapvető társadalmi szükséglet, amely 
megerősíti a közösség iránti vágyat. Bátorítsák a gyermekeket, hogy 
beszéljenek a rajzfilmekről alkotott benyomásukról, fedezzék fel 
a férfiak és a nők ábrázolásának mintáit. Használhatják egy kitalált 
történet elmesélésének lehetőségeit, és arra késztethetik őket, hogy 
egy ilyen példán keresztül érdeklődjenek, gondolkodjanak, tegyenek 
fel újabb kérdéseket, és tegyék fel feltételezéseiket a sztereotípiák és 
előítéletek felismerésében: A hercegnők miért mindig szép, magas és 
karcsú, hosszú, szőke hajú lányok?

Mit gondolnak – született-e valaha a királyságban olyan hercegnő, 
aki nem volt olyan szép, nem volt magas, sem karcsú, aki a kék színt 
szerette a legjobban (nem a rózsaszínt, mint a többi hercegnő), és 
utána a zöldet, és az idejét nem tánccal és lovaglással töltötte, hanem 
egy nagyon szokatlan szokással, amely a többi hercegnőknek nincs? 
Találják ki, milyen jó és nemes szokása volt ennek a hercegnőnek. 

Vegyék rá a gyermekeket, hogy fantáziáljanak, és gondolkodjanak el a 
válaszokon.

Keressék meg a legkreatívabb választ, és hagyják, hogy a gyermekek 
„vezessék” a történetet. Segítsenek nekik feléleszteni egy atipikus 
hercegnő karakterét, és olyan tulajdonságokkal ruházzák fel, amelyeket 
megbecsülnek, és amelyek nem sztereotipikusak a mesebeli hercegnők 
számára (pl.: Ez a hercegnő nagyon szépen tudott rajzolni./Ő rakta ki 
leggyorsabban a Csillagok háborúja Lego kockákat./Szeretett sakkozni 
stb.). Bátorítsák őket, hogy képzeljenek el egy ilyen hercegnőt egy 

Készítsenek felmérést a gyermekekkel azokról a rajzfilmekről, 
amelyeket együtt szeretnének megnézni, és jelentsenek be egy adás 
utáni beszélgetést a benyomásaikról. Mutassák be a rajzfilmeket. 
Kövessék érdeklődésüket egy olyan rajzfilm megnézése során, 
amely sztereotip módon nem az ő nemüknek készült. Figyeljenek a 
történet azon részeire, amelyek leginkább felhívták a figyelmüket. 

» » » RAJZFILM NÉZÉSE

» » » A RAJZFILM KREATÍV ELEMZÉSE

Ez a pont hálás kiindulópont a következő didaktikai lépésekhez – a 
gyermekek érdeklődése a történet bizonyos helyzetei iránt független 
lesz a szerepek nemek szerinti megoszlásától a gyermekeknek szánt 
médiatartalmakban. 
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» » » ELEMZÉS EGYÉB PÉLDÁKON

Az előítéletek és a sztereotípiák más példákban való jelenlétének 
meghatározásához keresztezhetik a hagyományos játéktevékenységek 
és a digitális média kérdéseit: Hogyan vehetnek részt a fiúk a Barbie 
babás játékokban? Miért mindig lányok vagy anyukák jelennek meg 
az interneten a Barbie babás ruhák és frizurák készítéséről szóló 
videótartalomban? Ismernek férfit, aki fodrász? Hallották már, 
hogy a világon több a férfi szakács, mint a női? Ki főz gyakrabban 
otthon – anya vagy apa? A fiúk is játszhatnak konyhai játékszerekkel 

és edényekkel? Lányok vagy fiúk 
reklámozzák a játékautókat a 
televízióban? Fiúkat vagy lányokat 
rajzolnak a játékautó dobozára? Miért 
nem lányokat rajzolnak? Több fiú 
kérné meg szüleit, hogy vegyenek 
nekik meg egy bizonyos játékot, ha 
fiúk autókkal játszanának a reklámban? 
A valós életben az anyukák is vezetnek 
autót? Miért nem szerepelnek anyukák 
a játékautós reklámban?

Milyen autósjáték lenne érdekes a 
lányoknak?

Viselnek-e a lányok kék ruhát?

Szépek-e bennük?

A kék ruhák fiúknak valók?

A kék szín csak a fiúknak való?

Melyik focicsapatban játszanak a 
focisták piros mezben? Nehéz egyes 
játékoknál megállapítani, hogy 
lányoknak vagy fiúknak szánták-e 
őket? Miért? A lányok játszhatnak-e a 
fiúk valamelyik játékszerével? 

Melyikkel? 

És fordítva?

A ruházati üzletben csak nők 
dolgoznak, vagy férfiak is?

A kirakatban lévő bábúkat csak nők 
öltöztetik, vagy férfiak is?
Akkor a fiúk is játszhatnak babákkal?

kulcsfontosságú helyzetben a „lányos” rajzfilm cselekményében, 
amelyet korábban megnéztek. Hogyan oldaná meg a problémát az a 
hercegnő, akit ők képzelnek el a történetben? Találjuk ki, mit mondana!

Bátorítsák a fiúkat ás a lányokat egyaránt, hogy találják ki a képzeletbeli 
hercegnő szavait. Vegyék rá őket, hogy elképzeljék, hogyan fogadnák el 
a hercegnőt a rajzfilm főszerepében lévő hercegnő barátnői. Fejlesszék 
empátiájukat és toleranciájukat. Derítsék ki, hogy egy képzeletbeli 
hercegnő miért méltó figyelemre és szeretetre.

A javasolt tevékenység, de szuperhős/lovag jelleggel, alkalmazható a 
sztereotip módon fiúknak szánt rajzfilmek elemzésében is. Indítsanak 
párbeszédet kérdések segítségével: Miért gondolják az emberek, 
hogy a hercegnőkről és a Barbie babákról szóló rajzfilmek lányoknak 
valók, a hősökről és harcosokról szóló rajzfilmek pedig fiúknak? Mi 
tetszett a fiúknak a hercegnőkről szóló rajzfilmben, és mi a lányoknak a 
szuperhősökről szóló rajzfilmben?

Támogassák a sztereotípiák és előítéletek befolyásolása nélküli 
válaszaikat: Vajon minden lánynak, amikor felnő, hercegnőként kell 
kinéznie és viselkednie, a fiúknak pedig szuperhősökként? Ki találta ki a 
„lányos” és „fiús” rajzfilmek felosztást? Miért nem jó az ilyen felosztás?
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6  Az óvodai oktatás és nevelés szerteágazó programjainak alapjai, О 
http://www.predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-
PVO.pdf

7  A tipikus nemi szerepek jelenlétének kell meghatároznia a választást, karcsú, hosszú 
hajú hercegnők a lányoknak, és bátor, harcosok, szuperhősök a fiúknak, pl. Barbie és 
Mancs őrjárat.".

» » » ÚTMUTATÓK AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁHOZ

Anyag l SZTEREOTÍPIÁK ÉS ELŐÍTÉLETEK. 

Utasítsák a gyermekeket, hogy válasszanak két 
színes ceruzát, amelyekkel kiszínezik a kört az 
olyan játékszerek mellett, amelyekkel csak a 
lányok játszanak a reklámokban, és a kört az olyan 
játékszerek mellett, amelyekkel csak a fiúk játszanak. 
Irányítsák őket, hogy ha úgy gondolják, hogy fiúk 
és lányok egyaránt játszhatnak a játékszerrel, 
rajzoljanak egy nagyobb kört a kifestett kör köré a 
másik nem számára választott színnel.

Ösztönözzék a párbeszédet, és gondolkodjanak el a 
választott színeken, és arról, hogy mely játékszerek 
szólnak csak lányoknak, melyek csak fiúknak, vagy 
csak gyermekeknek szólnak nemtől függetlenül. 
Modellezzék és ösztönözzék a gyermekeket 
gondolkodásra.

Léteznek-e rajzfilmek, játékszerek és játékok csak 
lányok számára, rajzfilmek, játékszerek és játékok 
csak fiúk számára, vagy bárki megnézheti a kívánt 
rajzfilmet, bárki játszat a kívánt játékszerrel, és rész 
vehet a kívánt játékban? Mondhatnánk akkor, hogy a 
lányoknak való játékszerek melletti köröket pirossal 
és kékkel kell kifesteni, úgyszintén a lányokhoz 
tartozó játékszerek melletti köröket? Melyik módszer 
a leghelyesebb, legpontosabb a 
munkalap kitöltésére?

http://www.predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-PVO.pdf
http://www.predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-PVO.pdf


48 >>



49 >>ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

l  Válassz két színes ceruzát, és az egyik színnel fesd ki a kört az olyan játékszerek mellett, amelyekkel 
csak a lányok játszanak a reklámokban, a másik színnel pedig fesd ki a kört az olyan játékszerek mellett, 
amelyekkel csak a fiúk játszanak. 

l  Ha úgy gondolod, hogy fiúk és lányok egyaránt játszhatnak a játékszerrel, rajzolj egy nagyobb kört a kifestett 
kör köré a másik színes ceruzával. Mire következtetsz? Melyik játékszer való lányoknak és melyik fiúknak?

Anyag_Sztereotípiák és előítéletek04
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___ Bevezetés a témába

A hirdetés magában foglalja a médián keresztüli cserét egyrészt egy 
médiavállalat, ügynökség vagy termelő, másrészt a médiaüzenet 
címzettjei (lehetséges vásárlók) között. Arról van szó, hogy fizetni kell 
a helyért és az időért a választott médiában, annak érdekében, hogy 
felhívják a figyelmet, és pozitív benyomást teremtsenek egy bizonyos 
termékről, szolgáltatásról, vagy politikai ideológiáról.

A hirdetések körülvesznek bennünket. Szociális és médiakörnyezetünk 
szerves részévé váltak, és gyakran előfordul, hogy bizonyos 
reklámhordozók tartalmát egyáltalán nem ismerjük el reklámként. 
A reklám olyan üzeneteken alapul, amelyek tények felhasználásával 
meggyőznek és elcsábítanak bennünket, de még gyakrabban 
befolyásolják az érzelmeinket, az igényeinket és az értékeinket, 
amelyekre törekszünk.

A médiában történő hirdetés felismerése és megértése érdekében 
fontos, hogy a bérelt hirdetési felületet pontosan megjelöljék, és jól 
látható legyen. A reklámozás e módja világos betekintést nyújt abba, 
hogy kik küldenek nekünk marketing üzenetet a médián keresztül.

A médiatartalomban történő reklámozás gyakran a médiaüzenet rejtett 
része. Erre láthatunk példákat a szórakoztató televíziós műsorokban, 
amelyek felvételein a reklámtermékek neve is látható, valamint az 
interneten található klipekben, divatblogokban stb., amelyek célja, a 
lehető legtöbb megtekintésszám elérése.

A verseny a piacon lévő termékek, tartalmak és szolgáltatások számával 
növekszik, úgyhogy a nézők figyelméért és vonzalmáért folytatott 
küzdelem egyre intenzívebbé válik. A vásárlás közbeni álláspontjaink és 

A gyermekek felé irányuló reklámozás nagy munka és nehezen elkerülhető. A 
gyermekeinknek küldött üzenet az, hogy a fogyasztási cikkek boldogságot hoznak.

Jenny Friedman8

HIRDETÉS
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választásaink befolyásolása érdekében, a hirdetések egyre drágábbak, 
vonzóbbak és szenzációsabbak.

A hirdetés területén a jogi kerettel foglalkozó intézmények mellett 
önszabályozó testületek is működnek, amelyek a reklámüzenetek etikai 
normakódexeinek létrehozásával foglalkoznak. Fontos szem előtt tartani, 
hogy a kognitív fejlettség szintjének nagy eltérései, valamint az etikai és 
erkölcsi elvek kialakításának lehetősége miatt, ugyanazok a szabályok 
nem alkalmazhatók a különböző életkorú gyermekek esetében.

Kétéves korig a gyermekek nem ismerik fel a különbséget a reklám 
és a valódi program között. A három és hat év közötti gyermekek 
megkülönböztethetik a reklámokat a televíziós műsoroktól, de nehezen 
tudnak különbséget tenni a YouTube szórakoztató és hirdetési tartalma 
között. Nem tudják, hogy a hirdetések célja valaminek az eladása, és 
nem kritikusak a hirdetők állításai ellen, hanem hasznos bejelentésnek 
tartják őket.

___  Útmutatók és javaslatok a gyermekekkel folytatott 
tevékenységekhez

A tervezett tevékenységek megvalósításához a következőkrevan 
szükség: megfelelő anyagok, amelyek fejlesztik a média- és 
multiműveltséget (például magazinokból vagy újságokból származó 
nyomtatott reklámanyagok), mobiltelefon, számítógép, hangszórók és 
egy projektor/nagyképernyős TV, valamint rádió.

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ

» » » A PROBLÉMA ÉSZLELÉSE

A javasolt tevékenységek megkezdhetők a különböző médiumokból 
származó kiválasztott hirdetések bemutatásával: nyomtatott anyagok, 
rádióműsorok, televízió és internet.

Biztassák a gyermekeket arra, hogy gondolkodjanak, tegyenek fel 
kérdéseket, vitassák meg a következőket: Melyik tévéműsorban nézték 

a reklámokat? Miért sugározzák őket? Az imént hallott/látott reklámok 
közül melyiket jegyezték meg a legkönnyebben? Mit reklámoztak 
benne? Utánozzátok a reklámban elhangzott hangokat! Melyik szereplő 
tetszik legjobban? Kinek szánják a kiemelt hirdetést? Honnan tudjátok, 
hogy pont ezeknek az embereknek szól? Melyik hirdetés vicces, és 
melyik nem érdekes számotokra? Tetszenek a vicces reklámok? Melyik 
reklámban szeretnél szerepelni? Mit reklámoznál, és kinek szánnád a 
hirdetést? Ha egy gyermekmagazin egyik oldalán nagy kép látható a 
csokoládéról, és látható az azt gyártó vállalat neve, akkor az is reklám?

Mondd el, hogyan néz ki egy autóhirdetés a magazinban. Láttál ilyen 
hirdetést? Milyen autót reklámoztak? Hogy néz ki? Ki szeretne ilyen 
autót venni? Ha a Barbie babáról szóló videóklip megnézésekor az 
interneten megjelenik egy Barbie babaházról készült videó és egy 
értesítés, hogy melyik játékboltban vásárolhatod meg, az is reklám 
lenne? Milyen reklámokat nézel szívesebben, amelyekben gyermekek 
vagy felnőttek szerepelnek? 

A probléma észlelése alatt értjük az észrevétel feltárását, hogy a 
hirdetések mindig valakinek szólnak, annak érdekében, hogy a terméket 
megvásárolják. A termék megvásárlásával valaki elér egy célt, sikerül 
pénzt keresnie. Vezessék őket arra a helyes következtetésre, hogy 
ki válik így gazdagabbá. A válaszokat a gyermekek szemszögéből 
várják, mint: Az a gazdagabb, akinek van játékszere, aki édességet 
vásárolt stb. A megbeszélést a hirdetés tartalmának hitelességére 
és az üzenet valóságtartalmára összpontosítsák. Pl.: A televízióban 
reklámozott gyümölcslé tényleg facsart gyümölcsből készül? Az íze 
ugyanaz, mint amikor a szüleid facsarják a gyümölcsöt? Miért nem 
olyan ízű? Milyen ennivalótól növekszünk? Lehet-e növekedni az 
édességtől? Miért reklámozzák az édességet úgy, mintha növekedni 
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lehetne tőle? Kinek szánták az édességes reklámokat? A fogak tényleg 
erősebbek lesznek, ha csokoládés tejet iszol? Miért nem lesznek? Mi 
okozza a fogszuvasodást? Tartalmaz-e cukrot a csokoládés tej? Édes-e? 
Ösztönözze a gyermekeket a kérdések elemzésére: Megvetted a 
hirdetett játékszert, miután megnézted a róla szóló hirdetést? Olyan volt 
a játékszer, mint a reklámban? Meddig volt neked érdekes? Teljesítette-e 
a játék a reklámban adott minden ígéretet?

Miért tetszik a gyermekeknek a csokoládétojás reklám? Ki szerepel 
a reklámban? Boldogok-e a csokoládétojás reklámban szereplő 
gyermekek? Milyen a zene a reklámban? Milyen az anya és az apa hangja? 
Miért vásároljátok a csokoládétojást? Gondoljátok-e, hogy egészséges 
számotokra a csokoládétojás? A csokoládétojásban sok vagy kevés csoki 
van? Miért nem mondta senki a reklámban, hogy a csokoládétojásban 
kevés csoki van? Hol láttátok a csokoládétojást hirdető reklámot? 
Televízióban? Interneten? Újságban? Nagyáruházban? Hirdetőtáblán? 
Vagy rádióban hallottátok? Melyik médiummal töltik a gyerekek a 
legtöbb időt? Miért nem jelenik meg a csokoládétojás reklámja a 
rádióban? Miért nem a nagyszülőknek, hanem a gyermekeknek szól 
a csokoládétojás reklámja? Az ilyen beszélgetések segíthetnek a 
média kereskedelmi funkcióinak megértésében, a reklámfelület 
fontosságában a célcsoport számára, amelyhez a reklám szól, a hirdetők 
által alkalmazott manipulációs technikák észlelésében (színészek 
kiválasztása – életkor, megjelenés, a viselt ruhák színe, zene, belső 
berendezés, külső berendezés, napszak választása stb.).

» » » PROBLÉMAELEMZÉS EGYÉB PÉLDÁKON

Ismételjék meg a televízióból, a rádióból, az internetről és a 
nyomtatott médiából származó kiválasztott hirdetések megjelenítését. 
Ösztönözzék a gyermekeket, hogy felismerjék a reklám címzettjét, 
és beszéljék meg, miért, milyen módon próbálták a terméket 
(szolgáltatást) közelebb hozni a célcsoporthoz.
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8  Jenny Friedman, a Doing Good Together cég ügyvezető igazgatója

9  A Hirdetés munkalapon szereplő élelmiszeripari termékek illusztrációit az 
internetről töltötték le 

» » » ÚTMUTATÓK AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁHOZ

A l HIRDETÉS9 anyag lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy a 
felső sorban minden egyes hirdetésben látott termék mellett lévő 
kört kiszínezzék. Biztassák őket arra, hogy gondolkodjanak el azon 
élelmiszerek minőségén, amelyeket javaslatokkal és kérdésekkel 
hirdetnek, mint pl.: Mutasd meg az egészséges ételeket a képen! Mi 
egészségesebb: a ketchup vagy a paradicsom? Ha a paradicsomsaláta 
sokkal egészségesebb, mint a ketchup, miért nem a paradicsomot 
reklámozzák, hanem a ketchupot?

A javasolt anyagban a gyermekeknek lehetőségükben áll összekötni az 
egészet a részekkel (a reklámozott terméket az összetevővel) – a fenti 
sorban lévő gyümölcslevet a lenti sorban található gyümölccsel; a fenti 
sorban lévő chipset a lenti sorban található burgonyával, és hasonlók. 
Ösztönözzék a gyermekeket, hogy rajzoljanak egy olyan terméket a 
felső sor üres négyzetébe, amelyet a hirdetésekben láthatnak, az alsó 
négyzetbe pedig rajzolják le a termék fő összetevőjét.

Bátorítsák őket, hogy képzeljék el és mutassák be, hogyan hirdetnék 
a fenti oszlopban szereplő egyes termékeket (kihez intéznék, mit 
mondanának, hol forgatnák a reklámot, hogyan öltöznének fel stb.). 
Gondolkodjanak együtt a gyermekekkel: Mire szolgálnak a reklámok? 
Minden olyan az életben is, mint a reklámokban? Miért nem mutatják 
soha a hirdetések a termékek rossz oldalát? El kell hinnünk mindent, 
amit a reklámokban hallunk és látunk?

Indítsanak párbeszédet arról, hogy mely társadalmi csoportokat 
szólítják meg a reklámok, mi különbözteti meg a gyermekeknek szóló 
termékeket a felnőtteknek szóló termékektől.
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l  Színezd ki a felső sorban látható olyan termékek melletti kört, amelyeket látsz a hirdetésekben!

l  Mutasd meg az egészséges ételeket a képen! Kösd össze a terméket azzal az élelmiszerrel, amelyből készült!

A felső sor jobb oldalán található utolsó négyzetbe rajzolj egy terméket, amelyet a hirdetésekben láttál, az 
alsó sor utolsó négyzetében pedig rajzold le annak fő összetevőjét!

Anyag_Hirdetés05
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1. 2. és 3. osztály 2 tanítási óra

Aki a médiát irányítja, az a kultúrát irányítja!

Allen Ginsberg, költő

A MÉDIA FOGALMA 
ÉS RENDELTETÉSEI

___ Bevezetés a témába

A mai médiának jelentős szerepe van a közvélemény kialakításában 
és formálásában, valamint a társadalom fejlődésében. Feladatuk a 
nyilvánosság valódi, időszerű és teljes körű tájékoztatása, oktatása és 
szórakoztatása, lehetőséget adva arra, hogy tisztább képet kapjunk 
a körülöttünk lévő világról. A média azonban olyan kontextusban 
működik, ahol a jogi, gazdasági, politikai és kulturális tényezők 
összefonódnak. Ezért fontos megérteni, hogy a médiatartalom 
honnan származik, milyen módon érthető meg a jelentése, valamint 
azt, hogy az általunk olvasott, meghallgatott vagy megtekintett 
médiatartalom milyen következményekkel jár.

Amikor a médiáról beszélünk, akkor tömegkommunikációról 
beszélünk. A különféle audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó 
médiaházaknak és médiaprojekteknek köszönhetően, a médiatartalom 

tömeges közönséget szólít meg, polgárok millióit érve el, formálva 
szemléletüket, gondolataikat, a valóság felfogását, a társadalom 
megértését, amelyben élnek, valamint saját szerepeiket abban.

A média hasznos, pótolhatatlan elem, amelyek felépíti a modern 
társadalmat, de fontos megérteni a média környezetét és 
kontextusát, kritikusan elemezni a médiacsatornákon keresztül 
hozzánk érkező tartalmat, áttekinteni őket, ellenőrizni és megérteni, 
hogy a médiának saját érdekei vannak, amikor arról döntenek, hogy 
milyen módon továbbítják a történeteket arról a környezetről és 
társadalomról, amelyben élünk, egy bizonyos csatornán keresztül 
(újságok, rádió, televízió, internet). A médiatartalom létrehozása 
céljától függően, a média megerősíti alapvető rendeltetéseit – 
informatív, oktatási, kulturális és szórakoztató. 
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___ Tantárgyközi kompetenciák

  Tanulási kompetencia

  Adatkezelés 

  Kommunikáció

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv (2. osztály, téma: Kérdő mondatok; Nyelvkultúra) 

  Polgári nevelés (1. osztály, téma: Pihenőhelyem) 

  Környezetismeret (1. osztály, témák: Életkultúra; Emberi érzékek; 2. 

osztály, téma: Évszakok)

  Digitális világ (1. osztály)

  Természet és társadalom (3. osztály, témák: Örökségünk, Hogyan 

fedezzük fel a múltat (a közeli és távoli múlt tanúi), A múlt nyomai: 

anyagi, írásbeli, szóbeli és közönséges, Őrizzük és ápoljuk a múlt 

maradványait)

  Képzőművészet (2. osztály, témák: Érzelmek, képzelet és vélemény 

kifejezése választott anyagokkal és technikákkal)

___ Célok

  Alapvető ismeretek megszerzése a médiáról: működése, típusai és 
kifejezésmódjai.

  A tanulók tudatosságának fejlesztése a média mindennapi életben 
betöltött szerepéről és fontosságáról.

  Betekintés abba a ténybe, hogy az általunk választott médiatartalom 
befolyásolja álláspontjainkat, gondolatainkat és kommunikációnkat.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Bemutatni a kifejezések jelentését: média, sajtó, rádió, televízió, 
médiatartalom az interneten.

  Felismerni a média különböző kifejezésmódjait.
  Észrevenni, hogy a média különbözően befolyásolja álláspontjainkat.
  Megmagyarázni, hogy a média tájékoztathatja, taníthatja, 

szórakoztathatja a felhasználókat, valamint termékeket is hirdethet.
  Felismerni a technológiától és a médiától való függőség kockázatát, 

és kapcsolatba hozni az egészségükkel.

__ Tevékenységek

A tanítási egység megvalósítására a következőket kell előkészíteni:

  Megfelelő médiatartalom a hagyományos és a digitális médiából 
– rádiós és televíziós műsorok részletei; szövegek és fényképek a 
nyomtatott médiából és az internet médiatartalma – videoklipek, 
zenei videók, reklámok stb.

  Okostelefon (Smartphone), amely lehetővé teszi a diktafon és a 
kamera funkcióit.

  Rajzfelszerelés – Vastagabb színes papír, filctoll, marker és színes 
ceruzák.

  A munkalap másolata minden tanuló számára – a tanítási egység 
végén található.

Javasoljuk, hogy a kiválasztott médiatartalom funkcionálisan változatos 
legyen, annak érdekében, hogy a tanulók felismerjék rendeltetésük 
különböző célját, és rájöjjenek, hogy ugyanaz a média több különböző 
funkciót is elláthat (az oktatási és tájékoztató funkció bemutatásához 
készítsenek részleteket a gyermekeknek szóló televíziós oktatási 
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A gyakorlat célja, hogy segítse a tanulókat a médiatípusokhoz kapcsolódó 
ismeretek elsajátításában, a hír, mint az újságírói kifejezés alapvető 
formája, a média kifejezett eszközei és az a megfigyelés, hogy a média 
bizonyos benyomást kelt a felhasználókban, vagyis befolyásolja őket.

Jelentsék be a tanulóknak a tevékenységeket, és osszák fel őket 
négy csoportra születésük évszakának megfelelően. Találjanak ki 
csoportneveket a média kifejezései szerint. Például az első csoport: 
Sajtó, a második csoport: Rádió, a harmadik csoport: Televízió, és a 
negyedik csoport: Internet.

Olvassanak fel a tanulóknak egy időszerű hírt, amely megfelel az 
érdeklődésüknek. Például:

  Most költöztek be először pingvinek a belgrádi állatkertbe.

  Egy hároméves újvidéki gyermek megtanulta a cirill betűk olvasását.

   A niši ökológiai verseny győztes osztályának minden tanulója 
kerékpárt kapott ajándékba.

Fejlesszék a hírt további kérdésekkel, amelyek célja az információk 
tartalma sajátosságainak, fontosságának, aktualitásának, 
relevanciájának felismerése és a célcsoport meghatározása:

Miért nehezebb a pingvinek népesítése a belgrádi állatkertben, mint 
más állatoké? Milyen környezetet szeretnek a pingvinek? Miért jó ezt 
a hírt közzétenni a médiában? Meg szeretnéd látogatni a belgrádi 
állatkertet? Tudod, hogy a belépőjegyért adott pénz segítségével 
táplálják az állatokat, így az állatkert folytathatja munkáját, és új 
állatokat szerezhet be?

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ

» » » A PROBLÉMA ÉSZLELÉSE

A tanulóknak különféle médiumból mutassanak be sokféle 
médiatartalmat. Ösztönözzék őket, hogy felismerjék a média típusait 
(sajtó, rádió, televízió, internet), és kérdezzék meg őket, hogy kinek szól 
a média tartalma.

Irányítsák a tanulókat, hogy felismerjék, hogy a média közvetítő az 
üzenetek továbbításában. Bátorítsák őket, hogy gondolkodjanak el a 
médiáról a kommunikációs folyamat során: Ki küldi a médiatartalmakat? 
Tudnátok ti is kitalálni és elküldeni néhány médiatartalmat? Milyen 
módon, és milyen médiumon keresztül? Kinek szól a médiatartalom? 
Miért küldenek az emberek médiatartalmat egymásnak? Hogyan nézne 
ki egy média nélküli világ? Ösztönözzék a tanulókat, hogy elemezzék 
a médiával töltött idő mennyiségét és minőségét. Tegyenek fel 
kérdéseket a médiaszokásaikról, a média napi és heti használatáról: 
Mikor használjátok a médiát? Több időt töltetek a médiával, vagy 
többet társaitokkal, szüleitekkel, az órákon az iskolában? Milyen médiát 
követtek ti és barátaitok? 

Beszélgettek társaitokkal, szüleitekkel vagy az iskolában a nézett 
műsorokról, a YouTube tartalmáról és a reklámokról? 

Tegyenek fel kérdéseket a tanulóknak arról, hogy szüleik mennyire 
ismerik az általuk követett médiatartalmat, mely médiatartalmat 
használják a család többi tagjával.

1. számú gyakorlat

A média kifejezőeszköze

programból; a média kulturális és szórakoztató funkciójának 
bemutatásához - vicces videó az internetről; a rádió oktatási és informatív 
funkcióihoz – interjúrészlet egy tudományos műsorból és az időjárás-
előrejelzés stb.).
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Mi a szokatlan abban a hírben, miszerint egy hároméves fiú 
megtanulta a cirill betűk olvasását? Szórakoztató ez az információ? 
Ez a hír mennyiben segítheti az embereket abban, hogy még jobban 
tiszteletben tartsák a fejlett gyermekeket és a tanulást?

Miért fontos a környezetvédelemről tanulni? Mi a kapcsolat a verseny 
nyerteseinek járó díj és az ökológiából tanult anyag között? Óvjuk-e a 
környezetet kerékpározással? Hogyan befolyásolják a versenyről szóló 
hírek a többi gyermeket?

Ösztönözzék a tanulókat, hogy következtessenek arra, hogy a híreket a 
rádió hanggal fejezi ki, nyomtatott formában – képpel, a televízióban és 
az interneten hang és kép formájában.

Kérjék meg a tanulókat, hogy válasszanak ki a három hír közül egyet, és 
mutassák be azon médium segítségével, amelyről a csoportjuk kapta a 
nevét. Ösztönözzék a Sajtó csoport diákjait, hogy használjanak vastag 
színes papírt, filctollat, színes ceruzát, markert, és készítsék el a hírt a 
falújságra. Irányítsák őket a nyomtatott híreket kísérő kép és szöveg 
fontosságára.

Ösztönözzék a Rádió csoport tanulóit, hogy diktafon segítségével adják 
elő a híreket mobiltelefonjukon. Biztassák őket, hogy hangosan és 
kifejezően olvassák el a híreket.

Segítsenek a Televízió és az Internet csoport tanulóinak, hogy 
készítsenek egy helyet, ahonnan a híreket olvassák, majd megtervezzék 
az előadó jelmezét és hajviseletét, és ellenőrizzék, hogy a közönség jól 
hallja-e a híreket, és hogy az előadó rendelkezik-e helyes kiejtéssel.

Vezessék rá őket arra a következtetésre, hogy a hírek internetes 
médiatartalomként való létrehozása, nagyobb szabadságot és nem 
konvencionális kifejezést jelent a televízióval kapcsolatban.

A tevékenység végén minden csoport bemutatja munkája eredményeit. 

Más csoportok tanulói képviselik a közönséget.

Gondoljatok arra, mit tudtunk meg a hallott vagy olvasott hírekből. 
Milyen adatokból áll minden hír? Bátorítsák a tanulókat, hogy 
következtessenek, hogy a hír öt újságírói kérdésre ad választ: Ki? Mit? 
Hol? Mikor? Hogyan? Miben különbözik az újságban megjelent hír a 
rádión és televízión megjelent hírtől? Szeretitek-e hallgatni a híreket? 
Melyik médiumban szeretitek őket a legjobban követni? Milyen előnyei 
és hátrányai vannak a rádiónak a sajtóval és a televízióval szemben? 
Melyik televíziós műsorban hallhatók hírek? Nézitek valaha szüleitekkel 
a televízió híreit? Miért szeretik a felnőttek a híreket, a gyermekek 
pedig többnyire nem? Mit szeretnek a gyermekek legjobban nézni a 
televízióban?

Miért szeret minden gyermek keresgélni az interneten? Mitől 
különleges az internet ahhoz a médiumhoz képest, amelyről 
beszéltünk? Mit fogadott el az internet a televízióból, a rádióból 
és a sajtóból? Mely médiával van az internetnek a legtöbb közös 
tulajdonsága?

Irányítsák őket, hogy kigondoljanak öt újságírói kérdést, lerajzolják 
papírra és kifessék, lerajzolják az érzékszerveket, melyek segítségével 
észleljük a médiatartalmakat1, majd a csatornákat is, melyeken 
keresztül eljutnak hozzánk. Támogassák őket, hogy munkájukat az 
osztályteremben lévő táblán jelenítsék meg.
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A gyakorlat célja, hogy segítsen a diákoknak azonosítani az adott 
médiatartalommal töltött időt, valamint azonosítani azokat a 
különböző igényeket és vágyakat, amelyeknek a média megfelel, és 
kitölti a felhasználók mindennapi életét.

Osszák ki a diákoknak az  AZ ÉN MÉDIANAPOM elnevezésű 
munkalapot. 

Irányítsák őket, hogy mosolygós arc rajzolásával az üres mezőbe, 
jelöljenek meg minden általuk és környezetük által használt médiumot.

Utasítsák őket a megkezdett példa követésének lehetőségére.

A kitöltési idő 10 –15 perc.

Elemezzék együtt a diákok médianapját:

Melyik médiumot használod legtöbbet, és melyiket családtagjaid, 
barátaid? Az általad használt médium típusa függ-e a napszaktól, 
a körülményektől és a napközbeni kötelezettségeidtől? Mit kell a 
médiának lehetővé tennie? Milyen médiumra van szükséged? Melyik 
médiumot használjuk szórakoztatásra, és melyikből tudjuk meg a 
híreket? Melyik médium vonja el a legjobban a figyelmedet? Melyik 
médiumban bízol a legjobban? Miért? A média szerepel a szülinapi 
ajándékok kívánságlistáján? Milyen médiumot szeretnél? A média 
túlzott használata veszélyes lehet az egészségre? Milyen módon? Te és 
szüleid követitek, hogy mennyi időt töltetek online? Az internet nem 
mindig biztonságos a gyermekek számára. Milyen helyzetben sérülhet 
a biztonságod az internet használata közben? Kitől kell segítséget 
kérned és megvédened magad?

A projektoktatás részeként kérjék 
meg a tanulókat, hogy tervezzenek 
médiatartalmat az osztályukról, 
amelynek célja az lenne, hogy 
megismertesse a nyilvánosságot 
az osztály tanulóinak 
eredményeivel, társasági 
életével, együttműködésével és 
érdeklődési körével. Támogassák 
őket abban, hogy fényképeket 
és videókat gyűjtsenek az 
iskolai tevékenységeikről, a 
versenyeken elért eredményeikről, 
a társasági beszélgetésekről, 
a kirándulásokról, a 
természetiskoláról stb.

Jelentsék be nekik a tartalom 
közzétételének lehetőségét 
a YouTube-on, a szülők 
beleegyezésével.

2. számú gyakorlat

Az én médianapom

3. számú gyakorlat

Kreatív médiaprodukció
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1  A médiatartalom érzékszervi érzékelésének felismerése előkészület az idősebb 
korban bekövetkező kognitív tevékenységekre – a média felosztására: 1. hallás (a 
hang kifejezési eszközként történő használata) – rádió; 2. vizuális (amelynek kifejezési 
eszköze a kép, azaz az írott szöveg) – sajtó és 3. audiovizuális, amelyek hangot és 
képet használnak – televízió és internet.

Ösztönözzék a tanulókat, hogy egy hétig 
vezessenek Médianaplót egy illusztrált 
táblázat formájában, ahol bejelölnék, hogy 
melyik médiumot és milyen műsorokat 
néznek ők és családtagjaik. 

Jelentsék be a következő órákra tervezett 
néhány megfigyelés elemzését.

HÁZI FELADAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló családneve 
és utóneve

Megmagyarázza a 
kifejezések jelentését: 
sajtó, rádió, televízió, 
médiatartalom az 
interneten 

Felismeri a 
média különböző 
kifejezésmódjait 

Észreveszi, hogy a 
média különböző 
módon befolyásolja az 
álláspontjainkat

Felsorolja és leírja 
a média funkcióit: 
tájékoztató, 
oktatási, társadalmi 
(szórakoztató) és 
kereskedelmi 

Felismeri a 
technológiától és 
a médiától való 
függés kockázatát, 
és összekapcsolja az 
egészségével

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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Munkalap_Az én médianapom
   Rajzolj mosolygós arcot minden olyan médium mellé, amelyet te vagy a családtagod használ!
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1. osztály 2 tanítási óra

A média nem egy ablak a világra, és nem is a világ tükre, hanem olyan termék, 
amely folyamatosan építi és rekonstruálja a valóságot

Gordana Zindović Vukadinović 2

A MÉDIAÜZENET 
FELÉPÍTÉSE ÉS 

DEKONSTRUKCIÓJA

___ Bevezetés a témába

A médiatartalom kritikus elemzése elsődleges képesség a 
médiával telített társadalomban. A médiaműveltségi kompetencia 
középpontjában áll a kritikus kérdések feltétele arról, hogy mit nézünk, 
látunk és olvasunk. 

A médiaműveltség tanulmányozása a tanításban három elsődleges 
tevékenység révén szervezhető meg: kritikai elemzés, vita és produkció.

A kritikus elemzés rendkívül fontos a médiatartalom jelentésének 
megértéséhez – a médiatartalom eredetének meghatározásán alapuló 
ellenőrzés (a médiatartalom eredeti-e vagy sem), a forrás meghatározása 
(ki a médiatartalom feladója), a hely meghatározása (hol keletkezett 
a médiatartalom), a médiatartalom létrehozásának/közzétételének 
ideje (mikor teszik közzé a médiatartalmat), milyen módon értelmezné 

ugyanazt a médiatartalmat a másik társadalmi csoportból érkező címzett, 

kinek szánják a médiatartalmat, milyen szándékkal rendelkezik az 

üzenet feladója stb. A probléma észlelését több megfigyelési szögből is 

lehetővé teszi a vita, amelynek következtetései megfelelően felkészítik a 

tanulókat a médiaprodukcióra.

A médiaprodukció a médiaműveltségi oktatásban egyúttal az 

előző két tevékenység során megszerzett ismeretek értékelése – 

új médiatartalom létrehozásával, a tanulók kritikai gondolkodási 

képességeket, filmnyelvet (filmkocka, vágás, világítás, hang, zene stb.) 

alkalmaznak, valamint minden más stratégiát, amely a médiaprodukción 

keresztül segíti őket saját törekvéseik alakításában.
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv (1. osztály, téma: A róka és a holló népmese) 
  Környezetismeret (1. osztály, téma: Én és mások, Egészség és 

biztonság, Az ember alkot)
  Polgári nevelés (1. osztály, téma: Én és mások az osztályban)
  Digitális világ (1. osztály)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Tanulási kompetencia
  Adatkezelés
  Esztétikai kompetencia
  Kommunikációs és együttműködési kompetencia

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  A médiatartalmat más módokra fordítani, megtartva ugyanazt az 
üzenetet.

  Felismerni a kereskedelmi médiatartalmak (hirdetések) egyszerűbb 
példáit.

___ Tevékenységek

Ebben a korban elég, ha a tanulók megértik, hogy a médiatartalom 
nem a valóság tükröződése, hanem annak konstrukciója, valamint 
hogy bizonyos szándékkal jöttek létre. Ebben az értelemben kognitív 
szempontból hasznosnak tekinthető minden tevékenység, amely 
megfigyelési gyakorlatokat tartalmaz, melynek célja az egyéb 
médiatartalmakban (oktatási/szórakoztató) megvalósított kereskedelmi 
tartalmak felismerése, ugyanazon jelenségre vonatkozó különböző 
látószögek meghatározása, valamint ugyanazon üzenet más kifejezési 
eszközökkel vagy más módozatokkal történő kifejezése.

Az emelt szintű tevékenységek a belátás lehetőségét jelentik, hogy a 
médiatartalmat meghatározott céllal hozzák létre – hogy befolyásolják 
azokat, akik észlelik őket, profit vagy hatalom megszerzése érdekében.

A következőkben adunk néhány javaslatot:

  Népmese dramatizálása 

Adják fel a tanulóknak a feladatot, hogy csoportokban dolgozva, 
szóban dolgozzanak ki egy forgatókönyvet A róka és a holló meséhez. 
Biztassák őket a szereplők beszédének bővítésére. Segítsenek nekik 
olyan jeleneteket készíteni, amelyekben látható, tiszta, nyilvánvaló 
lesz, hogy a holló miért volt naiv és mohó, és miért mindig ravasz 
a róka. Segítsenek nekik abban, hogy mobiltelefonjukkal olyan 
darabokat rögzítsenek, amelyekben mind forgatókönyvírók, mind 
színészek szerepelnek. Támogassák őket a színpadi apparátus – 
díszlet, jelmezek, kellékek stb. kidolgozásában. Vegyék rá őket 
a gondolkodásra, hogy miért a választott módon hozták létre 
a színpadi berendezést és a jelmezeket, mit akartak így elérni a 
nézőknél stb. A második órát szenteljék a felvételek sugárzásának 
és a tartalom közös megvitatásának. A vita következtetéseinek a 
következőkhöz kellene vezetniük: az összes diák ugyanazt a mesét 
olvasta, de a történet előadása minden csoportban eltérő.

___ Célok

▪  Tudás megszerzése a médiatartalmakról, mint a valóság konstrukcióiról.
▪  Megérteni az üzenet küldője és az üzenet tartalma közötti kapcsolatot.
▪  Ismerkedés a médiatartalom különböző módozataival.

ÁLTALÁNOS ISKOLA



  Reklám elemzése a rajzfilmben

Készítsenek elő és nézzenek meg a tanulókkal egy rajzfilmet a 
kedvenc gyermekeknek szóló tévécsatornáról, amely tartalmaz 
kereskedelmi műsort játékszerek/édességek/újévi csomagok 
hirdetésével. Tegyenek fel kérdéseket a tanulóknak: Miért szerepelt 
a rajzfilmben az édességek/játékszerek/újévi csomagok hirdetése? 
Miért nem mosószeres reklámot mutatnak be a rajzfilmben? Hogyan 
érzik magukat egy játékszer hirdetése után? Mit szeretnének a 
tulajdonukban tudni?

  Egy adott film zenéjének elemzése

Mutassanak be egy megfelelő részletet zenei kísérettel játék- vagy 
animációs filmből, amelyet ebben a korban a tanulók örömmel 
követnek. Ösztönözzék a tanulókat, hogy elemezzék azokat az 
érzéseket, amelyeket a filmben szereplő zene kelt bennük, és 
határozzák meg az összefüggést a zenéről alkotott benyomásuk 
és a film felismert üzenetei között. Kérdezzék meg tőlük, hogy egy 
teljesen más zene milyen hatással lenne rájuk. Válasszanak egy 
lényegesen eltérő háttérzenét, és állítsák be a korábban bemutatott 
filmkeret követésére. Támogassák őket, hogy nyilvánosan fejezzék ki 
benyomásukat, és vonják le a következtetéseket.3

A szakértői útmutatás megfelelő kérdések feltevésével, 
kulcsfontosságú a médiaműveltség alapvető kompetenciájának 
kialakításához. Használják ki ennek az életkornak a jelentős 
lehetőségeit, ezzel vezetve a tanulókat arra a következtetésre, 
hogy minden médiatartalmat céllal hoztak létre, és egy bizonyos 
társadalmi csoportnak szántak.

2  Vukadinović, Zindović Gordana: Médiaoktatás – Középiskolások részére, Könyv a média 
számára – Média a könyv számára, Clio, Belgrád, 2008.

3  Javaslat: Zootropolis – Állati nagy balhé című animációs film (rendezte: Byron Howard, 
produkció: Walt Disney). 
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

A médiatartalmat más modalitásokra vezeti át, 
megtartva ugyanazt az üzenetet 

Felismeri a kereskedelmi médiatartalmak 
(hirdetések) egyszerűbb példáit 

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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GYŰLÖLETBESZÉD A 
MÉDIATARTALMAKBAN ÉS 

ERŐSZAK A HÁLÓN

___ Bevezetés a témába

A gyűlöletbeszéd a kommunikáció minden olyan formája, amely ösztönzi, 
népszerűsíti vagy igazolja az intoleranciát, a megkülönböztetést 
és az ellenségeskedést egy másik faj, nemzetiség, vallás, nem, 
szexuális irányultság, származás, illetve az egyén vagy a csoport más 
tulajdonságaival szemben. Gyűlöletbeszédnek minősülnek az egyéneket 
vagy csoportokat megfélemlítő, sértő vagy zaklató kijelentések, valamint 
az erőszakot, gyűlöletet vagy megkülönböztetést serkentő kijelentések. 
A gyűlöletbeszéd célja negatív következmények létrehozása az egyén 
vagy a csoport marginalizációja formájában, személyes jellemzőitől vagy 
hovatartozásától függően. Az Egyenlőség védelméért felelős biztos 
hivatala szerint Szerbiában a roma népesség, az LGBT populáció és a nők 
vannak leginkább kitéve a gyűlöletbeszédnek.

Különbség van a bántalmazás és a gyűlöletbeszéd között. Amikor valaki 
megpróbál bántani egy másik embert, tudatosan fájdalmat okoz neki, 
és többször is megteszi, akkor bántalmazásról beszélünk. Amikor valaki 
gonosz álláspontot fejez ki egy csoporttal vagy egy csoport jellemzőivel 
kapcsolatban, az gyűlöletbeszéd.

A gyűlöletbeszéd tilalmát A tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló 
törvény (75. szakasz) határozza meg, amely kimondja, hogy a médiában 
közölt eszmék, vélemények, illetve információk nem serkenthetik 
a személyek vagy csoportok elleni diszkriminációt, gyűlöletet vagy 
erőszakot amiatt, hogy bizonyos fajhoz, valláshoz, nemzethez vagy 
nemhez tartoznak-e vagy sem, illetve szexuális irányultságuk vagy más 

1. és 2. osztály 2 tanítási óra
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egyéni sajátosságuk alapján, függetlenül attól, hogy a közzététel 
bűncselekmény elkövetését jelenti-e.

Az említett törvény 51. szakasza kimondja, hogy a szabályozónak 
biztosítania kell, hogy a médiaszolgáltató műsortartalma ne 
tartalmazzon olyan információt, amely nyílt vagy rejtett módon ösztönzi 
a diszkriminációt, a gyűlöletet vagy az erőszakot faj, bőrszín, ősök, 
állampolgárság, nemzetiség, nyelv, vallási vagy politikai meggyőződés, 
nem, nemi identitás, szexuális irányultság, vagyoni helyzet, születés, 
genetikai jellemzők, egészségi állapot, fogyatékosság, házassági 
és családi állapot, meggyőződés, életkor, megjelenés, politikai, 
szakszervezeti tagság és tagság más szervezetekben, és egyéb valós, 
illetve feltételezett személyes jellemzők miatt.

A közösségi hálózatokon keresztüli visszaélések eredményeként, az 
erőszakot szenvedő emberek nagy szorongást és tehetetlenséget, 
szomorúságot és reménytelenséget éreznek. A helyzetet még 
bonyolultabbá teszi a feljelentési eljárások ismeretlensége, valamint 
a rendelkezésre álló támogatásra vonatkozó elégtelen információ. 
Sok gyermek nem számol be az erőszakról a felnőtteknek, félve a 
büntetéstől és a félreértéstől.

Ezt támasztják alá a kutatás eredményei (Kuzmanović és Popadić, 2015), 
amelyek megmutatják, hogy kinek jelentik a gyermekek, hogy digitális 
erőszaknak vannak kitéve: körülbelül öt százalékuk jelenti barátjának, 
a gyermekek csak egy százaléka mondja el szüleinek az erőszakot, a 
fiatalok kevesebb mint egy százaléka számol be erőszakról egy iskolában 
dolgozó felnőttnek (tanár, pszichológus, pedagógus), míg két százaléka 
próbál meg beszélni az erőszakot elkövető emberrel. A gyermekek 
körülbelül négy százaléka figyelmen kívül hagyja a problémát, és nem 
tesz semmit, és három százalékuk erőszakkal válaszol az elkövetőnek.

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy az erőszak jelentős kitettsége 
a médiában magában foglalja annak kockázatát, hogy a gyermek 
ezeket a viselkedési mintákat alkalmazza. Az erőszakos és agresszív 

___ Tantárgyközi kapcsolatok

▪  Polgári nevelés (1. osztály, témák: Érzések kifejezése; Kommunikáció és 
félreértések; Sértő csúfnevek; Az én dühöm)

▪  Szerb nyelv (2. osztály, témák: Titok, Miroslav Antić; Mondat; Főnevek; 
Melléknevek; Igék)

▪  Digitális világ (1. osztály)

___ Tantárgyközi kompetenciák

▪  Kommunikáció
▪  Együttműködés
▪  Digitális kompetencia
▪  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban

___ Célok

▪  A tolerancia fejlesztése
▪  Tudatosítani a más emberek tiszteletben tartásának fontosságát és a 

saját felelősségét
▪  Betekintés a médiatartalomban lévő gyűlöletbeszéd és az online 

erőszak következményeibe

jeleneteknek való kitettség mellékhatásai lehetnek az együttérzés 
hiánya más emberek fájdalmai és szenvedései iránt, az empátia 
hiánya az erőszakot szenvedő ember iránt, valamint a világ veszélyes 
lakóhelyként való felfogásának kialakulására való hajlam.

ÁLTALÁNOS ISKOLA
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___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

▪  Felismerni és elutasítani a médiatartalomban a gyűlöletkeltő 
beszédet és az online erőszakot.

▪  Felsorolni az online erőszak bejelentésének eljárását.
▪  Elmagyarázni az online gyűlöletbeszéd és az erőszak 

következményeit”.

___ Tevékenységek

A történetmondásnak több szerepe is van a módszertan oktatásában: 
a diákokat fantáziálásra ösztönzi, arra irányítja őket, hogy 
megismerkedjenek az élettel a történet hősei sorsán keresztül, erősíti 
a beszédkultúra fontosságának tudatosítását, kialakítja az olvasási 
szokásokat. Pszichológiai értelemben a történetek meghallgatása és 
olvasása kollektív tudatlanban tartja a mese archetípusát.

A másokkal szembeni etikai álláspont és a médián keresztüli 
kommunikáció felelősségteljes magatartása kiépítése érdekében, 
javasoljuk a kortársak tapasztalatainak bemutatását, történetté 
formálva, amely egyúttal a gyermekek biztonságával foglalkozik az 
interneten.

Jelentsék be a tanulóknak a témát. Kifejezően és hangosan olvassanak 
fel egy részletet Jennifer Moore-Malinos Biztonság az interneten című 
könyvéből:

„Az egész akkor kezdődött, amikor Tiana barátnőm eljött hozzám 
aludni. Késő volt, és anya és apa már lefeküdtek. Tianával 
megpróbáltunk aludni, de nem voltunk fáradtak. 

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ

Azt hittem, könnyebben elalszunk, ha játszunk néhány játékot a 
számítógépen. Gondoltam, anya és apa nem bánja, mert megengedték, 
hogy játsszak, amikor csak akarok.

Miután lejátszottunk néhány játékot, Tiana javasolta, hogy mutat nekem 
valami nagyon érdekeset. Egy csevegőszoba volt. Tiana elmondta, hogy 
az iskolából sok gyermek lép be ezekbe a szobákba, és beszélgetnek 
egymással, de a világ minden táján élő más gyermekekkel is. Tudtam, 
hogy nem kellene ilyen oldalakra látogatnom, a szüleim megkérdezése 
nélkül, de nem akartam felébreszteni őket. Azt hittem, nem lesz gond, 
ha csak egyszer lépek be.

Tianának igaza volt! Ez egy teljesen új világ volt. A csevegőszoba 
annyira izgalmas volt, hogy nem tudtam abbahagyni a gondolkodást 
róla. Bár tudtam, hogy nem kellene, még néhányszor meglátogattam. 
Megismerkedtem egy igazán nagyszerű fiúval, akivel nagyon sok közös 
témánk volt. Nem szoktam sokat beszélgetni fiúkkal, de valamilyen 
oknál fogva sokkal könnyebben ment a számítógépen.

Sokáig beszéltem azzal a fiúval, és az volt a benyomásom, hogy közeli 
barátok lettünk. Valószínűleg ekkor kezdtem neki olyan dolgokat 
mesélni magamról, amiket nem kellett volna. Amikor azt kérdezte 
tőlem, sportoltok-e valamit, elmondtam neki, hogy fociedzésre járok az 
iskolámban, és gondolkodás nélkül el is mondtam a szüleim által adott 
becenevet, amelyet csak ők és én tudtunk.

Elküldtem neki a fényképeim, amelyeken focimezben vagyok.

Fogalmam sem volt, mennyire naiv voltam!

A következő iskolai mérkőzésig nem is vettem észre, hogy valami nincs 
rendben. A mérkőzés során hallottam egy férfihangot, amely azt a 
becenevet kiabálta, amelyen csak a szüleim szólítanak meg. Amikor abba 
az irányba néztem, láttam, hogy egy felnőtt, micisapkás férfi mosolyog 
rám. Hirtelen idegességet éreztem a gyomromban, és tudtam, hogy 
valami nincs rendben. Elmenekültem a mérkőzésről, és bezárkóztam 
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Ösztönözzék a tanulókat, hogy osszák meg benyomásaikat a 
történetben szereplő lány tapasztalatairól.

Milyen a viselkedése annak a férfinak, aki a fiú jelleme mögé bújt? 
Miért viselkedett így? Miért bántotta meg?

Mit tett a lány rosszul?

Mit tennél, ha a helyében lennél?

A gyermekek magánélete védelme érdekében ahhoz, hogy egy 
személy profilt nyithasson, meghatároztak egy korhatárt – ehhez 
a legtöbb közösségi hálózaton 13 évnél idősebbnek kell lenni. 
Európában a tagállamok 13 és 16 év közötti korhatárt szabhatnak 
meg. Amennyiben egy 18 év alatti személy profilt szeretne nyitni a 
YouTube-on, szülői beleegyezéssel kell rendelkeznie. Mégis, az Európa 
gyermekei az interneten felmérése szerint – Az internet és a digitális 
technológia használata a szerbiai gyermekek és fiatalok körében – 
(amelyet 2019-ben tettek közzé) a 9 és 10 év között a gyermekek 
41 százalékának, míg a 11 és 12 éves kor közötti gyermekek 71 
százalékának van saját profilja valamelyik közösségi hálózaton.5  

» » » A JELENSÉG ELEMZÉSE

a szobámba. Tiana hamarosan elmondta, hogy látta a mezben lévő 
fotóimat egy közösségi hálózaton. Szörnyen éreztem magam!

Fényképeim több tucat ember kommentálta, olyanok, akiket soha 
nem láttam! A csoporthoz hamarosan csatlakozott néhány gyermek 
is az iskolánkból, akiket nem ismertem, de akikkel rendszeresen 
találkoztam az iskolai szünetekben. Mindenki kinevette a mezben 
való megjelenésemet, csúfolták a focizó lányt, a legcsúnyább 
nevekkel illettek. A férfi, akit fiúnak gondoltam, és akivel leveleztem, 
hozzászólásként leírta a becenevemet is, amelyen a szüleim szólítanak. 
Szomorú voltam és szégyenkeztem.” 

4
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A gyűlöletbeszéd és az erőszak gyakran előfordul a közösségi 
hálózatokon, amelyeket csúnya szavak, fenyegetések és lekicsinylő 
megjegyzések árasztanak el. Az erőszaknak ezt a formáját digitális 
erőszaknak, a gyűlöletüzenetek közösségi hálózatokon történő 
elhelyezését pedig számítógépes zaklatásnak (angolul Cyberbullying) 
nevezik.

A digitális erőszak és bántalmazás a technológiával való visszaélés, 
amelynek célja az ember méltóságának megsértése, megalázása és 
veszélyeztetése. A közösségi médiában gyűlöletbeszédet észlelhet 
csevegőüzenetekben, a bejegyzések alatti megjegyzésekben, 
csoportokat hozhatnak létre, amelyek célja egy vagy több ember 
becsmérlése, nem megfelelő tartalom megosztása a közösségi 
médiában.

Szüleink gyermekkorában is volt kortárszaklatás, de az csak bizonyos 
helyeken történt – az iskolában, az iskola udvarán és más helyeken, 
ahol a gyermekek gyülekeznek. Ilyen helyzetből az erőszak áldozata 
mindig elmozdulhatott, és eljuthatott a biztonsági övezetébe (a 
házba, más környezetbe), amelyben nem állt az elkövető vagy az 
elkövetők rendelkezésére, és amelyben könnyebben találhatott 
segítséget.

A közösségi hálózatokon elkövetett erőszak kissé más jelenség, 
bonyolultabb, mert az erőszakban részt vevők (rosszindulatú 
megjegyzést fűz hozzá, „megosztja”, „kedveli”, vagy megjegyzés 
nélkül követi a gyűlöletbeszédet, ellenvetés nélkül) száma hatalmas. 
Ezenkívül mindent, amit egyszer közzétettek az interneten 
(megjegyzés, fotó, videótartalom), nagyon nehéz eltávolítani az 
internetről. Az internetet használó emberek bármikor (a nap 24 
órájában, a hét minden napján) és bárhol (nem érzik magukat 
biztonságban a saját otthonukban sem) digitális erőszaknak vannak 
kitéve, még akkor is, ha nem használják az internetet.
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Hogyan kell viselkednie a történetben szereplő lánynak a probléma 
megoldása érdekében? Kihez forduljon? Miért fontos, hogy ne titkolja 
szégyenét mások elől, hanem támogatást kérjen?

A történetben szereplő lány digitális erőszakot élt át.

Le kell mentenie a bizonyítékokat az internetről (minden beszélgetést 
a csevegőszobából az őt kihasználó személlyel), és minden digitális 
bizonyítékot szülő vagy tanár kíséretében át kell adnia a rendőrségnek.

Jelenthette volna a lány a gyűlöletbeszédet és az online erőszakot az 
online kommunikációért felelős valakinek? Az a személy az internetről, 
akinek az erőszakot jelentenie kellett volna, annak a közösségi 
hálózatnak a rendszergazdája, ahol az erőszak történt.

Észrevettetek-e már erőszakot a követett médiatartalmakban? Írd 
le a példákat, amelyekre emlékezel. Miért erőszakosak az emberek? 
Véleményed szerint, rendben van-e, ha az erőszakot újságokban, 
televízióban vagy az interneten mutatják be?

Az előző történetben a lány gúnyolódás áldozata lett, mert hobbija a 
labdarúgás, egy olyan sport, amelyet általában a fiúk űznek.

Észrevetted már az interneten, hogy valaki hobbik, testi hibák, 
származás, vallás miatt űz gúnyt másokból? A Youtuberek is használják a 
gyűlöletbeszédet? Mondj rá példákat!

Mely közösségi hálózatokon jellemző a gyűlöletbeszéd és az erőszak? 
Miért fontos átgondolni azokat az érzéseket, amelyeket szavaink és 
tetteink más emberekben kiváltanak? A gyűlöletbeszéd és az erőszak 
a közösségi hálózatokon minden olyan platformon jelen van, ahol 
a gyermekek időt töltenek, tartalmat tesznek közzé és kapcsolatot 
teremtenek más felhasználókkal.

» » » A PROBLÉMA MEGOLDÁSA

» » » AZ ESEMÉNY ELEMZÉSE MÁS PÉLDÁKON
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Ösztönözzék a tanulókat, hogy vonjanak le következtetéseket 
annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a gyűlöletbeszéd és az 
online erőszak áldozatra gyakorolt következményeire. Az erőszakot 
szenvedett gyermekeknek mindig tudniuk kell, hogy a segítség és a 
támogatás mindig elérhető számukra.

Ha valaki gyűlöletbeszédet küld neked a médián keresztül, vagy a való 
életben, mielőbb jelentsd szüleidnek vagy egy másik felnőttnek, akiben 
megbízol. Bátorítsd barátaidat, akik erőszak áldozatai, hogy beszéljenek 
problémájukról, és forduljanak olyan felnőttekhez, akikben megbíznak 
(szülők, tanárok, iskolapszichológus/pedagógus).

A bizalmas személlyel közösen vagy önmagad, felveheted a kapcsolatot 
a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium internetes 
Nemzeti Gyermekbiztonsági Kapcsolattartó Központjával az 19833-as 
ingyenes telefonszámon vagy a  8 www.pametnoibezbedno.gov.rs 
platformon történő online regisztráción keresztül.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK

A videómegosztó platformot, a YouTube-ot csúnya szavak, 
káromkodások és fenyegetések árasztják el, amelyek leggyakrabban 
azoktól származnak, akiket a gyermekek szeretnek, bíznak bennük, 
azonosulnak velük és utánozzák őket.

Az Instagramon szintén találhatunk durva tartalmakat, és a 
bejegyzésekhez fűzött megjegyzésekben nagyon gyakran 
találkozhatunk gyűlöletbeszéddel és agresszív üzenetekkel, amelyek 
célja egy személy sértegetése és megalázása. Bár az Instagram 
platformként megpróbálja eltávolítani az erotikus és pornográf 
tartalmakat, gyakran előfordul, hogy gyermekek és fiatalok könnyen 
találkoznak nem megfelelő bejegyzésekkel.

Az erőszak a Facebookon és a Twitteren is jelen van, de kisszámú 
gyermek használja ezeket a platformokat, így a nem megfelelő 
gyűlöletbeszédnek való kitettség alacsonyabb.

ÁLTALÁNOS ISKOLA
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4  Moore-Malinos, Jennifer: Internet biztonság, Pčelica kiadó, Čačak, 2014, 
10–20. oldal (módosítva).

5  https://www.unicef.org/serbia/media/12511/file/koriscenje_interneta_i_
digitalne_tehnologije_kod_dece_i_mladih_u_Srbiji.pdf

▪ Gyűlöletkeltés egy bizonyos személy/csoport iránt.

▪ Sztereotípiák kialakítása egy bizonyos személy/csoport felé.

▪ A diszkrimináció és az ellenségeskedés ösztönzése.

▪ A környezet elítélése egy bizonyos személy/csoport felé.

▪  Bizonytalanság és félelem érzésének kiváltása egy bizonyos 
személyben és/vagy csoporttagban.

▪  Fizikai és pszichikai fájdalom okozása egy bizonyos 
személynek, vagyis egy bizonyos csoport tagjának.

▪  Fenyegetés, erőszak felbujtása és kiváltása egy adott személy/
csoport ellen.

▪  Olyan érzés keltése a polgárok nagy részében, hogy az ilyen 
viselkedés egy bizonyos személlyel/csoporttal szemben 
társadalmilag kívánatos és indokolt.

▪  Olyan érzés keltése a polgárok széles körében, hogy az ilyen 
viselkedést tolerálni fogják, és nem tartoznak felelősséggel.

A GYŰLÖLETBESZÉD KÖVETKEZMÉNYEI:

https://www.unicef.org/serbia/media/12511/file/koriscenje_interneta_i_digitalne_tehnologije_kod_dece_i_mladih_u_Srbiji.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/12511/file/koriscenje_interneta_i_digitalne_tehnologije_kod_dece_i_mladih_u_Srbiji.pdf
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

A médiatartalomban felismeri és 
elutasítja a gyűlöletbeszédet és az 
online erőszakot

Elmondja az online erőszak 
bejelentésének eljárását

Elmagyarázza a gyűlöletbeszéd és 
az online erőszak következményeit

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).

ÁLTALÁNOS ISKOLA
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3. és 4. osztály 2 tanítási óra

Minden kornak megvan a maga módja a történetek elmondására, 
és a videójátékok kultúránk hatalmas részét képezik. 

Az embereket ugyanúgy elbűvölik a videójátékok, mint ahogy 
mások szeretik a mozit vagy a színházat. 

Andy Serkis, brit színész

VIDEÓJÁTÉKOK

___ Bevezetés a témába

A videójátékok viszonylag új tartalmat képviselnek, legalábbis 
ami a médiakutatás szempontjából történő megértésüket és 
tanulmányozásukat illeti. A videójátékok ugyanakkor audiovizuális 
tartalmak, amelyek oktatási eszközként használhatók. A tanítás 
funkciójában a videójátékok a valóságot olyan formában 
képviselhetik, amely elfogadható és érthető egy fiatalabb közönség 
számára, szorosan kapcsolódva a film vagy a videóművészet 
kifejezőeszközeihez.

Az első, videójátékokkal kapcsolatos kutatás szorosan kapcsolódott a 
médiahatások tanulmányozásához, vagyis a felhasználók viselkedésére 
vagy álláspontjukra gyakorolt következményeire, amelyeket a 
videójátékok előidézhetnek, valamint foglalkozott a használatuktól 
való függőség formáival.

Mint minden más médiatartalmat vagy médiacsatornát, a 
videójátékokat is összetett tartalomnak kell tekinteni, amelyek fontos 
előnyökkel járhatnak a felhasználók számára, ugyanakkor potenciális 
veszélyeket is tartalmazhatnak.

A videójátékok a kezdetektől napjainkig a gyermekek, sőt sok felnőtt 
szabadidejének fontos részét lefoglalták.

Kezdeteiket a múlt század 30-as éveire és a flippergépre vezethetjük 
vissza. Négy évtizeddel később, az 1970-es években nagy változás 
történt a játékok történetében, amikor az egyetemek fejleszteni 
kezdték a számítógépes videójátékokat. A XXI. században 
kereszteződtek az internet és a videojátékok lehetőségei, így mára az 
online digitális tér a játék egyik legfontosabb helyévé vált.
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Mint minden más média esetében, itt is fontos megérteni a közönség 
motivációját arra, hogy a videójátékot médiatartalomként használja. 
A videójátékok egyik legfontosabb jellemzője a külső környezettől 
való nagyfokú elszigeteltség elérése. Ami még jobban vonzza a 
felhasználókat a videójátékok világába, az a szabadság és befogadás 
érzése az adott médiatartalom idejébe, terébe és cselekvésébe, 
valamint maguk a videójátékok elérhetősége és interaktivitása.

Tartalmuk szerint a videójátékok lehetnek:6

▪  akciójátékok (általában harcokkal és erőszakos jelenetekkel járnak);
▪  kalandjátékok (kutatáshoz vezet, és kalandos cselekményen alapul);
▪  mellékes vagy lazító játékok (egyszerű szabályokat és 

játéktechnikákat foglal magában, többnyire kikapcsolódásra 
használják);

▪  szimulációs játékok (a felhasználók a kínált elemek kombinálásával 
hozzák létre világukat);

▪  stratégiai játékok (megkövetelik a helyzet gondos elemzését, és 
bölcs lépéstervezést);

▪  sportjátékok.

Bár ezek a műfajok ösztönzik bizonyos készségek, képességek és 
gondolkodásmód fejlesztését a felhasználókban – a játékosokban, 
mindezeket elsősorban szórakozásra szánják. A videójátékok jelentős 
részét oktatásra és a szórakozáson keresztül történő tanulásra szánják.

A modern oktatás és a videójátékok érintkezési pontja a felhasználó 
(tanuló) képességei és kompetenciái összehangolása a játék által kínált 
nehézségi szinttel és kihívásokkal.

Számos tudományos tanulmány7 azt mutatja, hogy a videójátékok 
pozitívan befolyásolhatják a gyermekek társadalmi és kognitív fejlődését, 
valamint pozitívan befolyásolhatják a motivációt, a koncentrációt 
és a figyelemfejlesztést. Az általános készségek mellett a speciális 
videójátékokat úgy tervezték, hogy bizonyos típusú ismereteket 
kínáljanak a választott területen, a történelemtől a matematikáig.

▪  szabályok – a felhasználó cselekedeteinek korlátozása a kívánt 
eredmény elérése érdekében;

▪  önkéntes részvétel  – minden felhasználó önként, erős motiváció 
mellett úgy dönt, hogy figyelmét a videojátékra fordítja;

▪  befejezés – az eredmény, amelyet a felhasználó megpróbál 
elérni tevékenységével;

▪  visszajelzési rendszer (Feedback system) – ösztönzi és irányítja a 
felhasználót a célba éréshez.

Minden videójáték a következőket öleli fel:

___ Tantárgyközi kapcsolat

▪  Polgári nevelés (3. osztály, téma: A játékok világában)

▪  Angol nyelv (3. osztály, témák: Discover skills: New Computer Games; 
Favorite Things; 4. osztály, témák: Discover Culture; Daily Routines)

▪  Matematika (3. osztály, téma: Egyismeretlenes egyenletek)

▪  Természet és társadalom (3. osztály, témák: Különböző mozgásformák; 
Tájékozódás terv segítségével)

___ Tantárgyközi kompetenciák

▪  Problémamegoldás

▪  Adatkezelés

▪  Digitális kompetencia

▪  Együttműködés

▪  Kommunikáció 
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___ Célok

▪  A videójátékokkal, mint médiatartalmakkal kapcsolatos ismeretek 
megszerzése

▪  A videójátékok működésével kapcsolatos ismeretek bővítése

▪  A videójátékok kockázatának és veszélyeinek felismerése

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

▪  Megkülönböztetni a videójátékok fajtáit, típusait és funkcióit

▪  Felismerni a videójátékok különböző elemeit, hasonlóságukat a 
hagyományos médiával és tartalmukkal

▪  Felismerni az erőszakot a videójátékokban, és elutasítani azt, mint 
viselkedésmodellt

▪  Felismerni a videójátékok kockázatát és veszélyeit

___ Tevékenységek

A tevékenység megvalósításához a következő szükséges:

▪  Interaktív tábla (számítógép, projektor és internetkapcsolat)

▪  Hat A4-es papír, ceruzák és színes ceruzák

Kezdjenek beszélgetést a tanulókkal a következő kérdésekkel: 
Hogyan töltitek a szabadidőtöket? Hogy szerettek játszani? Játszatok 
számítógépes játékokat? Számítógépén, táblagépén vagy telefonon 
játszatok gyakrabban? Engedik-e a szüleitek, hogy játsszatok az ő 
telefonjukon? Milyen játékokat játszatok? Mikor játszatok leggyakrabban 
videójátékokat? A szüleitek mellettetek vannak, amikor játszatok?

Számos hasznos és szórakoztató módon tölthetitek szabadidőtöket. 
Milyen játékokat és tevékenységeket váltottatok fel a videójátékokkal? 
Mit csináltatok régebben ehelyett? Több időt töltöttetek más 
gyermekekkel kint játszva?

A barátaitok ugyanolyan játékokat játszanak, mint ti? Játszottatok 
valaha videójátékokat a barátaitokkal? Inkább társaságban vagy egyedül 
játszatok? Beszélgettek a barátaitokkal a játszott játékokról? Melyik 
játékokat kedvelik a lányok és melyeket a fiúk?

Mit érzetek, amikor videójátékot játszatok? Rosszul érzitek magatokat 
egy játék után? Milyen gyakran fordul ez elő? Mit gondolnak szüleitek 
arról az időről, amelyet videójátékokkal töltetek? Önállóan hagyjátok 
abba a játékot, vagy akkor hagyjátok abba, amikor a szüleitek azt 
mondják? Hogy döntitek el, mikor hagyjátok abba a játékot – arra 
vártok, hogy elérjetek egy bizonyos szintet a játékban, vagy követitek, 
hogy mennyi időt játszatok, és egy bizonyos idő után abbahagyjátok? 
Vannak olyan játékok, amelyeket a szüleitek nem engednek játszani?

Szerintetek a videójátékok játszása jó vagy rossz számotokra? Mitől jó? 
Mennyit beszélgettek másokkal játék közben?

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ: FELKÉSZÜLÉS A VITÁRA

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA
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Mennyire próbáltok helyesen és kifejezően beszélni?

Mennyit mozogtok videójáték játszása közben?

Gondolkozzatok el azon, hogy a világhírű sportolók játszanak-e naponta 
videójátékokat. Mit gondoltok, miért nem játsszák őket? Fizikailag 
készek lennének sportolni, hogyha minden nap órákig videójátékokat 
játszanának? Honnan tudjátok, hogy egy játék jó vagy rossz számotokra?

Kinek van a legtöbb haszna a videójátékok játszásából?

Követitek-e a Youtubereket, míg videójátékokat játszanak?

Mi érdekes számotokra egy ilyen médiatartalomban?

Megtanuljátok a videójátékok szabályait, ha figyelitek a Youtuberek 
játékát? Gondoljátok, hogy sok pénzt keresnek abból, hogy ti nézitek a 
videóikat?

A beszélgetés célja a kritikus hozzáállás ösztönzése a videójátékok 
különböző aspektusaihoz, és azok gyermekekre gyakorolt hatásához. 
Az a cél, hogy belássák, hogy nem minden videójáték való minden 
korosztály számára, és hogy ebben a korban a játékok játszását 
szigorúan a szülők ellenőrzése alatt kell tartani, mert egyes játékok 
veszélyesek és rosszak lehetnek a gyermek megfelelő fejlődéséhez.

Mutassák meg a diákoknak a következő webhely tartalmát: 
8 http://www.friv.com/ 

Kérdezzék meg őket, hogy valaki ismeri-e ezt a játékos weboldalt.

Játszottatok valamilyen játékot ezen az oldalon? Melyiket? Egyedül 
vagy a szüleitek jelenlétében játszottatok? Hogyan találtátok meg ezt 
az oldalt? Melyik játék tetszik a legjobban? Miért? Mi ennek a játéknak 
az üzenete? Milyen színek vannak abban a játékban? Kik a főszereplők? 
Miről szól? Van olyan videójáték ezen a weboldalon, amely nem jó a 
számotokra? Találkoztatok már ilyen játékkal? Hogyan? Játszottatok 
már ilyen játékot?

Vannak erőszakos játékok ezen a webhelyen? Játszatok olyan 
videójátékokat, amelyek erőszakot tartalmaznak? Miért? Egyáltalán 
biztonságos ezen a weboldalon játszani? Mikor telik gyorsabban az idő, 
amikor barátokkal játszatok, vagy mikor videójátékokat játszatok?

Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy elemezze a rendelkezésre álló 
videójáték-oldalt, felhívja a gyermekek figyelmét a videójátékokkal 
töltött időre, valamint betekintést nyerjenek a videójátékok előnyeibe 
és hátrányaiba a hagyományos játékokhoz képest. 

1. számú gyakorlat

Videójátékok elemzése
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Osztják fel a tanulókat 3–4 tagú csoportokba. Adják fel 
azt a feladatot nekik, hogy tervezzenek egy videójátékot, 
amelynek célja a bankrablók által elrejtett arany 
megkeresése.

Ösztönözzék őket, hogy alkossák meg a rendőr szuperhős 
karakterét:

Írjátok le a videójáték főszereplőjét. Milyen felszerelést 
visel? Kik a segítői? Kik az ellenfelei?

Írjátok le a videójáték terét. Mutassátok be a szabályokat.

Milyen nyomok vezetik a szuperhőst az aranyhoz?

Mi a játékotok célja?

Ha ti szerkesztettétek volna a videójátékot, hogyan 
ösztönöznétek és motiválnátok tovább a felhasználókat a 
játék folytatására?

Irányítsák a tanulókat, hogy rajzoljanak le a játékukból 
jeleneteket papírra, képregény formájában, és téglalap alakú 
mezőkben időrendi sorrendben mutassák be a cselekvés 
menetét.

2. számú gyakorlat

Média produkció Foglalják össze az óra eredményeit abból a szempontból, hogy 
megismerjék a videójátékok egészségre gyakorolt lehetséges negatív 
következményeit, valamint a valós élettel való kapcsolatukat. A 
tanulóknak fel kell ismerniük azokat a mechanizmusokat, amelyek révén 
a videójátékok fokozott érzelmeket keltenek a felhasználókban (intenzív 
audio- és vizuális effektusok, versenyérzet, elégedettség a videójátékok 
előrehaladása során stb.), valamint fel kell ismerniük az egyének és 
csoportok manipulálásának lehetőségeit, amikor videójátékokat 
implementálnak más médiatartalmakba.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK

6  Az alábbi linken található klasszifikáció szerint: https://econference.metropolitan.
ac.rs/files/pdf/2015/36-Mateja-Sakic-Vanesa-Varga-video-games-as-an-education-
tool.pdf

7  Varga Vanesa, Šakić Mateja: Videójátékok, mint az oktatás eszközei; 6. nemzetközi 
konferencia az e-tanulásról, Belgrád, 20155.
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Megkülönbözteti a 
videojátékok fajtáit, 
típusait és funkcióit

Felismeri a videojátékok 
különböző elemeit, 
és hasonlóságukat a 
hagyományos médiával és 
médiatartalmakkal 

Felismeri a 
videojátékokban az 
erőszakot, és elutasítja azt, 
mint viselkedésmodellt

Felismeri a videojátékok 
kockázatát és veszélyeit

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).

ÁLTALÁNOS ISKOLA
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3. és 4. osztály 2 tanítási óra

Legyen szó állapotos nők vagy csecsemők számára készült alkalmazásról, 
gyermekkövető eszközről (bébimonitor, kisgyermekkövetés), intelligens játékról (például 
Furby Connect, Hachimal interaktív állatai stb.) vagy egyszerűen internetes platformról, 

közösségi médiacsoportról vagy fórumokról a szülők számára, ezek a technológia által 
vezérelt jelenségek létrehozták az úgynevezett „gyermekkori adatokat”. A kutatók 

megegyezésre jutottak abban, hogy a mai gyermekek olyan világban terveződnek és 
nőnek fel, ahol az élet szinte minden aspektusa figyelemmel kísérhető, elemezhető, 

manipulálható és „adatosítható” egy technológiai folyamat révén.

Andra Sibak, a Tartui Egyetem médiatudományának professzora

SZEMÉLYES ADATOK 
VÉDELME, A MAGÁNÉLETHEZ 

VALÓ JOG, A FELEJTÉSHEZ 
VALÓ JOG8

___ Bevezetés a témába

A személyes adatok védelme rendkívül fontos, mivel magában foglalja 
a magánszférát, a tiszteletet és a manipulációval szembeni védelmet. 
Adataink, legyenek azok személyesek vagy nyilvánosak, személyiségünk 
szerves részét képezik. Szerbiában A személyes adatok védelméről 
szóló törvény 2018-ban lépett hatályba, és nagyrészt összhangban van 
az európai jogi kerettel, azaz A személyes adatok védelméről szóló 

általános rendelettel – General Data Protection Regulation – GDPR. 
Többek között előírja, hogy az egyéneknek, akiktől információkat 
gyűjtenek, joguk van mindig, minden pillanatban tudni, hogy ki és 
milyen célból gyűjti a személyes adataikat, valamint kérhetik ezen 
adatok törlését abból az adatbázisból, amelyben találhatóak. 
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A személyes adatok magukban foglalják azokat az információkat, 
amelyek segíthetnek egy személy vagy család közvetlen vagy közvetett 
módon történő azonosításában. Az iskolai nyilvántartásban ez a családi 
név és az utónév, a személyazonosító szám, a cím, a telefonszám, az 
évfolyam változására vonatkozik. Ezek az információk akkor is személyes 
adatok maradnak, ha az illető úgy dönt, hogy közzéteszi azokat.

Minden intézmény, szervezet vagy vállalat, amely jogilag köteles 
azonosítani személyazonosságunkat, mielőtt a szolgáltatást nyújtaná 
– iskola, bank, internetszolgáltató – adatokat gyűjt rólunk. Ezenkívül 
a különféle áruk eladóinak a szerződés vagy az engedélyünk alapján 
vannak információik, mondjuk a telefonszámunkról vagy a címünkről, 
ahová a terméket eljuttatják. Az információs és kommunikációs 
technológiákat használva mindannyian, tudatosan vagy tudattalanul, 
egy maroknyi személyes adatot (ún. „Big data”, azaz nagy adat) hagyunk 
az interneten, amelyek a XXI. században a „digitális kőolajat” jelentik, és 
valójában pénznemet, amellyel bizonyos szolgáltatásokért fizetünk. Így 
a személyes adatok többnyire vállalatok és hirdetők birtokába kerülnek, 
akik adatgyűjtés útján figyelemmel kísérik az internetfelhasználók 
viselkedését, és személyre szabják a kereséseket, a hirdetéseket és a 
médiatartalmakat minden felhasználó számára.

A személyes adatok védelme különösen fontos a gyermekek számára, 
akik kiszolgáltatott csoportként kevésbé ismerik az adataik és jogaik 
megosztásának kockázatát és következményeit. A szerbiai és európai 
szabályozás előírja, hogy minden, kizárólag gyermeknek eljuttatott 
információt világos és egyszerű nyelven kell fogalmazni, hogy könnyen 
hozzáférhető legyen számukra. A gyermekeknek különleges védelemhez 
való joguk van, és ez elsősorban személyes adatok felhasználására 
vonatkozik marketing vagy személyes, illetve felhasználói profilok 
létrehozása céljából, valamint a személyes adatok gyűjtésére, amikor 
kifejezetten gyermekeknek szánt szolgáltatásokat használnak.

Az internetes szolgáltatások többségéhez a szülő vagy más törvényes 
képviselő beleegyezése szükséges ahhoz, hogy a gyermek személyes 

adatait egy adott életkorig beleegyezés alapján dolgozzák fel.

Ez a közösségi hálózatokra, a zene letöltésére és a játékok 
online vásárlására szolgáló platformokra vonatkozik. A szülői 
beleegyezés megszerzésének életkora az Európai Unióban 13 
és 16 év között van. Ezért a vállalatoknak a rendelkezésre álló 
technológiák figyelembevételével erőfeszítéseket kell tenniük annak 
ellenőrzésére, hogy az adott hozzájárulás valóban összhangban van-e 
a jogszabályokkal. Ez magában foglalhatja az életkor ellenőrzési 
intézkedések végrehajtását, például olyan kérdések feltevését, 
amelyekre az átlagos gyermek nem lenne képes válaszolni, vagy 
megköveteli, hogy a kiskorú szülei e-mail címét adja meg nekik, hogy 
hivatalos beleegyezésüket engedélyezzék. Vannak olyan megelőző 
vagy tanácsadó szolgáltatások is, amelyeket közvetlenül a gyermekek 
számára nyújtanak, de mentesülnek a szülői beleegyezés követelménye 
alól a gyermek érdekeinek védelme érdekében. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy bár a legtöbb közösségi hálózat és alkalmazás (Viber, Instagram, 
Tiktok, WhatsApp, Facebook) törvényesen szabályozott életkorhatárt 
ír elő, 13 éves betöltött életkort a bejegyzés pillanatában, a gyermekek 
nagyon egyszerűen bejelentkezhetnek és regisztrálhatják profiljukat. 
Vannak olyan szülők, akik profilokat nyitnak gyermekeik számára, van, 
aki közvetlenül a gyermeke születése után, van, aki a gyermek élete 
első néhány évében, vagy megosztja gyermekeiről a saját profilján a 
képeket. Ezt a jelenséget úgy hívják, hogy „sharenting” (angol kifejezés, 
amelyet két szó egyesítésével hoztak létre – a „share”, ami azt jelenti, 
hogy megosztani, és a „parent”, ami a szülőt jelenti).

A technológia fejlődésével a „intelligens” játékok és a gyermekek 
számára készült termékek új generációja, amelyek mikrofonnal, 
kamerával, érzékelővel stb. vannak felszerelve, például intelligens 
órák és intelligens játékok, amelyek csatlakoznak az internethez, és 
amelyeket a gyermekek egyre inkább megvásárolnak, illetve kapnak, 
személyes adatokkal való visszaélés kockázatával jár.

ÁLTALÁNOS ISKOLA
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___ Tantárgyközi kapcsolat

▪  Polgári nevelés (1. osztály, témák: Önismeret; Én és mások hogyan 
látnak engem)

▪  Játéktól számítógépig (2. osztály, témák: A számítógép szabályos 
bekapcsolása, A Minesweeper nevű program beindítása)

▪  Környezetismeret (2. osztály, téma: A család és az iskola)

___ Tantárgyközi kompetenciák

▪  Adatkezelés
▪  Digitális kompetencia
▪  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban

___ Célok

▪  A magánélethez való jog ismereteinek megszerzése
▪  A személyes adatok megadásának kockázatával kapcsolatos 

tudatosság fejlesztése
▪  A személyi jogok és mások jogainak tudatosítása

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

▪  Felismerni a személyes adatokat
▪  Megkülönböztetni a személyes és nyilvános adatokat
▪  Felismerni a magánélethez való jogot, és tiszteletben tartani azt
▪  Megmagyarázni, mi a felejtéshez való jog
▪  Felismerni a személyes adatok „online” közzétételének kockázatát

___ Tevékenységek

A tevékenység megvalósításához minden tanulónak hoznia kell 
egy családi fényképet, amelyen a tágabb család idősebb tagjai 
(nagyszülők...) is láthatók.

Ösztönözzék a tanulókat, hogy beszéljenek arról, hogyan jutottak a 
fényképhez:

Miért ezt a fényképet választottátok? Mennyi ideig tartott, amíg 
megtaláltátok? Fotóalbumban volt, vagy valahol máshol? Ki őrizte meg a 
fényképet? Mennyit jelent ez a fénykép családtagjaitoknak? Kinek jelent a 
legtöbbet? Fogjátok-e tovább őrizni? Miért értékes a családi fénykép?

A tanulók gondolkodjanak el azon, hogy könnyű volt-e a fényképhez 
jutni, és ha nem, miért? Miért mutatták valaha a családi albumokat 
és a személyes fényképeket csak a közeli vendégeknek, különleges 
hangulatban? Képzeljék el, hogy az utódaik hogyan fogják tárolni a velük 
készült közös fényképeket. A fényképeket akkor is majd számítógépen 
vagy fotóalbumban tárolják?

Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy a tanulók megértsék a 
családi fényképek fontosságát, mint a személyes és a családi emlékek 
archívumát, de emellett felhívják a figyelmet a fényképezésre, mint a 
személyes adatok jelentős forrására.

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ
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Irányítsák a tanulókat arra a megfigyelésre, hogy a családi fénykép 
magánadat.

Mit fedezhetünk fel az egyik családi fényképen? Megtudhatja-e bárki, 
aki megnézi a fotót, hogy hány gyermek van a családban és hány 
idősebb tag?

Kiderülhet-e egy fényképről, hogy a családtagok gazdagon díszített 
térben töltenek-e időt vagy sem, melyik helyeken jártak, milyen autóval 
közlekednek (ha a fényképet autóban készítették), milyen kapcsolatban 
állnak egymással? Miért lehet veszélyes, ha egy családi fényképet 
számunkra ismeretlen emberek láthatnak?

A tanulók várhatóan belátják, hogy a személyes adatok feltárása 
kockázatos lehet.

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

» » » A PROBLÉMA ELEMZÉSE

Telefonos, táblagépes vagy számítógépes játék közben találkoztatok-e 
azzal a kéréssel, hogy személyes adatokat hagyjatok meg? Milyen 
kérdéseket tettek fel nektek? Az internet használata közben miért 
kaptatok két választási lehetőséget: „Nem, köszönöm” és „Igen, 
egyetértek”, annak az értesítésnek elfogadására, hogy a meglátogatott 
webhely „sütiket” használ? A válasz: „Igen, egyetértek” a képernyőn 
miért mindig színes és könnyen észrevehető, a „Nem, köszönöm” 
válasszal ellentétben? A két lehetőség közül melyiket választjátok a 
leggyakrabban? Mit fogadtál el így? Miért nem biztonságos otthoni 
címet és telefonszámot hagyni? Mi a teendő, ha a telefonszám vagy 
e-mail cím online megadását kéri? Miért fontos erről mindig tájékoztatni 
a szülőket?

Miközben használjuk az internetet, tudatosan vagy tudattalanul, gyakran 
sok személyes adatot hagyunk magunk után, amelyeket később valaki 
felhasznál, hogy megtudja, hogyan élünk, mi érdekel bennünket, kik 
a barátaink, merre utazunk. Azokból az információkból, amelyeket 
tudomásunk nélkül hagyunk az interneten, bizonyos emberek pénzt 
keresnek. Tudják, hogyan és kinek lehetnek hasznosak személyes 
adataink. Gondoljatok bele, mire lehet felhasználni az emberek által 
interneten hagyott személyes adatokat?

Az internethasználóknak jogukban van tudni, hogy milyen célokra 
használják fel az adataikat, mely cégek töltik le és milyen célból. Bárki, 
aki egy bizonyos módon veszélyeztetett, mert a róla szóló adatok 
mindenki számára elérhetők, jogosult kérni az ilyen adatok törlését. Ezt 
a jogot „felejtéshez való jognak” nevezik.

Gondolkodjanak el, élnének-e a felejtéshez való jog használatával, 
amennyiben híres személyiséggé válnának.

ÁLTALÁNOS ISKOLA



Feladatként adják fel a tanulóknak, hogy találják meg Mileva 
Marić és Albert Einstein családi fényképét az interneten.

Irányítsák őket, hogy keressék meg az életrajzukat.

Elemezzék együtt, miért található az interneten a családi 
fényképük.

Ösztönözzék a tanulókat, hogy vegyék észre a magán- és a 
nyilvános adatok közötti különbséget.

Miért elfogadható, ha Mileva és Albert Einstein közös fotója 
mindenki számára elérhető az interneten?

Károsíthatja-e ennek a fényképnek a bemutatása az Einstein 
házaspár hírnevét? Milyen személyes információkat fedeztek fel 
Albert és Mileva Einsteinről a keresés során?

Ezek az adatok személyesek vagy nyilvánosak?

Miért hasznos számunkra ez az információ manapság?

Gyakorlat

Személyes és nyilvános adatok
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Segítsenek a tanulóknak levonni a következtetést a személyes adatok 
kifejezés jelentéséről.

Mi a személyes adat? Milyen személyes adataik léteznek az iskolában? Miért 
fontos tiszteletben tartani a magánélethez való jogot?

Ki jogosult felejtéshez való jogra?

Ösztönözzék a tanulókat arra, hogy arra a következtetésre jussanak, hogy 
azok az adatok, amelyet magukról hagynak az interneten, valamint az 
az információ, amelyet mások hagynak róluk, virtuális módon ábrázolják 
lényüket („digitális identitás”).

Jutassák őket arra a következtetésre, hogy a közösségi médiában 
lévő profilok egyfajta digitális albumok. Ösztönözzék őket arra, hogy 
gondolkodjanak el azon, hogy ki mindenki férhet hozzá az összes kitett 
adathoz és képhez.

Buzdítsák őket, hogy vastagabb színes papírra leírják a személyes adatok 
védelmének szabályait az interneten, és azt felakaszthatják a táblára az 
osztályteremben.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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8  Ennek a fejezetnek az írásakor a SHER Alapítvány anyagai kerültek 
felhasználásra: Útmutató a személyes adatok védelméről szóló 
törvényhez GDPR. Az új jogi keret értelmezése (elérhető a https://
www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.
pdf и és A GDPR és személyes adatok védelme útmutatója – Adataim, 
jogaim (elérhető a https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/
uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf

▪  Soha ne adj meg információt magadról online. Mielőtt 
közzétennél valamit másokról és magadról, gondold át, hogy 
kinek és meddig lesz elérhető ez az információ!

▪  Ne tegyél közzé olyan fényképeket, amelyek sok információt 
tárnak fel rólad. Mielőtt feltennéd a fényképed, gondold át, 
milyen információkat tartalmaz rólad.

▪  Ne add meg a jelszavad senkinek, csak a szüleidnek. A jelszó 
olyan, mint a lakás kulcsa – senkivel nem osztjuk meg!

▪  Amikor olyan adatot észlelsz magadról, amely miatt 
kényelmetlenül érzed magad, értesítsd szüleid!

▪  Ne kattints az interneten kínált lehetőségek egyikére sem, 
amíg nem Beszélted ezt meg a szüleiddel vagy a tanáraiddal! 
Minden alkalommal, amikor az interneten megjelenik egy 
lehetőség válaszolásra és adatok rögzítésére, először ellenőrizd 
a felnőttekkel, hogy ez jó-e számodra!

▪  Soha ne tegyél közzé magadról és másról semmit, ami miatt 
egyszer szégyenkezhetsz. Ha valamit közzéteszel magadról vagy 
másról, gondolj arra, hogy ez szégyenít-e másokat, vagy talán 
egyszer téged is!

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK SZABÁLYAI AZ INTERNETEN

https://www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.pdf
https://www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.pdf
https://www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felismeri a személyes 
adatokat

Megkülönbözteti a 
magánés a nyilvános 
adatokat

Elismeri és 
tiszteletben tartja a 
magánélethez való 
jogot

Megmagyarázza, mi a 
felejtéshez való jog

Felismeri a személyes 
adatok „online” 
közzétételének 
kockázatát

*  Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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1. és 2. osztály 2 tanítási óra

Inkább arra támaszkodunk, hogy a gyermek megtalálja a módját, hogy az anya 
megvásárolja a terméket, mint hogy közvetlenül az anyát szólítsuk meg.

Barbara A. Martino, 
a Disney Corporation korábbi marketing igazgatója

HIRDETÉS

___ Bevezetés a témába

A reklám csak egy része a marketingtevékenységnek, amely magában 
foglalja a kutatásokat, az értékteremtést és az elhelyezést a célpiac 
igényeinek kielégítése és a nyereség érdekében. A reklámozáshoz 
olyan tömegtájékoztatási eszközöket használnak, mint a televízió, 
a rádió, a filmek, a magazinok, az újságok, a plakátok, az internetes 
portálok, a közösségi hálózatok, a videójátékok, az alkalmazások. A 
vállalatok termékeik és szolgáltatásaik promóciója céljából különböző 
típusú reklámokat használnak, de elmondhatjuk ugyanezt a politikai 
pártok, a vallási szervezetek, a katonaság, a nonprofit szervezetek 
és sok más szervezet esetében is, akik úgyszintén promóciójuk 
céljából reklámoznak. A termékek forgalmazásáért és eladásáért 
folytatott küzdelem során a hirdetők különféle hirdetési technikákhoz 

folyamodnak, gyakran visszaélve a fogyasztók hiszékenységével. A 
potenciális vásárló tudata manipulálását célzó marketingtechnikák széles 
skálájának alkalmazása különösen érzékeny téma, amikor egy kampány 
gyermekeket szólít meg, akik nem rendelkeznek felnőttkori védekezési 
mechanizmusokkal, nincs fejlett kritikai tudatosságuk, és könnyen el 
tudják hinni mindazt, amit valaki bemutatott.A Szerb Köztársaságban 
a Reklámtörvény a gyermeket „12 éven aluli személyként” határozza 
meg, míg a kiskorúakat „olyan személyként azonosítja, aki betöltötte 
a 12. életévét, de nem töltötte be 18. életévét”. E két korosztály 
médiahasználói a legérzékenyebb és a leghálásabb célcsoportok – őket a 
média befolyásolja, és többnyire kritikátlanok minden médiatartalommal 
szemben, beleértve a hirdetéseket is.
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A reklám területén a jogi kerettel foglalkozó intézmények mellett 
önszabályozó testületek is foglalkoznak a reklámozás etikai normái 
kódexének létrehozásával. Fontos szem előtt tartani, hogy ugyanazok 
a szabályok nem alkalmazhatók a különböző korú gyermekekre, 
kognitív fejlettségük mértékének és az etikai (erkölcsi) alapelvek 
megalapozásának/fejlesztésének lehetőségeiben mutatkozó 
nagy eltérések miatt. Iskolás korban, hét és tizenegy éves koruk 
között a gyermekek rájönnek, hogy a reklámok termékeket vagy 
szolgáltatásokat próbálnak eladni nekik. Nem értik, hogy a termékek 
nem olyan jók, mint azt a reklámok állítják, bár néha negatívan 
reagálnak, ha a hirdető túlzásba helyezi a termék dicséretét. Ebben 
a korban a gyermekek gyorsan elfelejtik azokat a hirdetéseket, 
amelyeknek látnak, hallanak. Az Amerikai Gyermekgyógyászati 
Akadémia úgy véli, hogy a média minden gyermekkorosztályt erősen 
befolyásol. Megfigyeléssel, utánzással és bizonyos viselkedési minták 
átvételével tanulnak.

Azon hirdetések mellett, amelyek manipulálhatják és agresszíven 
megváltoztathatják a gyermekek felfogását, és meghatározhatnak 
néhány új hozzáállást, a gyermekek gyakran erőszakos magatartásnak, 
finom, de kifejezett szexuális tartalomnak való kitettségnek, a testre 
és általában a fizikai megjelenésre vonatkozó irreális elképzelések 
népszerűsítésének, az egészségtelen életmódok népszerűsítésének stb. 
vannak kitéve.

A tanároknak fontos szerepük van a gyermekek tanításában, hogy 
megfelelően értsék azokat a reklámüzeneteket, amelyeket különböző 
vállalatok nap mint nap zúdítanak rájuk. Ha lehetővé tesszük a 
gyermekeknek, hogy jobban megértsék, mi is a reklám, hogyan 
működik, milyen célok vannak, és hogyan kell kritikusan viszonyulniuk 
a marketingüzenetekhez, akkor segítjük őket abban, hogy megértsék a 
reklám célját, és könnyebben eligazodjanak a reklámüzenetek világában.

___ Tantárgyközi kapcsolat

▪  Polgári nevelés (1. osztály, téma: A gyermekek jogai)
▪  Környezetismeret (1. osztály, téma: Foglalkozások)
▪  Szerb nyelv (2. osztály, téma: Az erdei újság hirdetése, Branko Ćopić)

___ Tantárgyközi kompetenciák

▪  Adatkezelés
▪  Digitális kompetencia
▪  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban

___ Célok

▪  A médiában történő reklámozással kapcsolatos ismeretek 
megszerzése

▪  A kereskedelmi tartalom megkülönböztetése más 
médiatartalmaktól

▪  A reklám céljának megértése

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

▪  Felismerni a médiatartalomban történő reklámozást
▪  Megkülönböztetni a kereskedelmi és egyéb médiatartalmakat
▪  Megállapítani a reklámozás alapvető célját

ÁLTALÁNOS ISKOLA



100 >>

___ Tevékenységek

A tevékenység megvalósításához a következő szükséges:

▪  Kereskedelmi médiatartalom
▪  Interaktív tábla/számítógép és projektor 

Jelentsék be a tanulóknak a tartalmat, és a következő kérdésekkel 
vezessék be őket a témába:
Mikor láttatok vagy hallottatok utoljára hirdetést?
Mi volt az a reklám? Mely termékeket látjátok leggyakrabban a 
reklámokban? Nézzetek körül! Most észrevesztek valamilyen reklámot? 
Reklámnak tekintitek-e a ruhákat előállító gyárak nevét is, amely 
rajtatok van? Ti a gyártó szembetűnő feliratával a ruházatokon „mozgó 
reklám” vagytok? Gondoljatok csak bele... Az iskolapadon lévő vizes 
palackon található felirat is olyan hirdetés, amelyet tudattalanul 
küldetek az osztálytársaitok felé?

A reklámokat egyébként „hirdetési üzeneteknek” nevezik.

Miért vannak az üzenetnek ilyen tartalmai? Hogyan kapják meg a 
gyermekek a hirdetési üzeneteket?
Válasszanak ki a tanulókkal kereskedelmi médiatartalmakat elemzés 
céljából. A következő tevékenységhez interaktív táblára/számítógépre 
és projektorra van szükség.

Melyik médiumon keresztül jutnak el a reklámok a gyermekekhez? 

Miért fordulnak hozzátok, gyermekekhez a hirdető cégek, amikor 
tudható, hogy a gyermekek nem keresnek pénzt? Ki veszi meg nektek a 
kívánt terméket a hirdetés megtekintése után?

Korábban a gyermekeknek szóló marketing az édességekre és a 
játékszerekre összpontosított, ma azonban a gyermekeknek szánt 
termékek köre kibővült, ruhákkal, lábbelikkel, gyorsételekkel, 
telefonokkal és számítógépekkel, kozmetikumokkal, iskolai 
felszerelésekkel, zenei fesztiválokkal és egyebekkel. Emlékezzetek 
vissza, melyik terméket vásároltátok meg a hirdetés megtekintése 
után. Játékszer, édesség, ruhanemű vagy telefon volt? Megfelelt-e 
az a termék az elvárásaitoknak, amikor használni kezdtétek? Meddig 
használtátok őket?

Emlékezzetek vissza olyan reklámokra, amelyekben kedvenc rajzfilm- 
vagy filmhőseitek, zenészeitek vagy sportolóitok szerepeltek. 
Olyan ruhaneműt akartál viselni, mint az övék? Miért ittak bizonyos 
gyümölcsleveket vagy vizet a hirdetésben? A reklámokban szereplő 
emberek őszinték?

Vajon a reklámokban való szereplés is pénzkereseti lehetőség?

A gyermekek hirdetéseket kapnak, miközben a közösségi hálózat 
profiljain néznek tartalmat, miközben videókat néznek a YouTube-on 
(egy olyan hirdetés révén, amelyet a videó előtt sugároznak, amelyet 
a gyermek meg akart nézni – az úgynevezett pre-roll ad, a tartalom 
áramlásának megszakításával – az úgynevezett mid-roll ad, vagy a 
videótartalom végén a post-roll ad).

Megjelennek-e a reklámok az interneten történő tartalmak és videók 
nézése és játszása közben is? A hirdetések bejelentéssel vagy anélkül 
jelennek meg? Meséljétek el tapasztalataitokat, amikor nem tudtátok 
azonnal felismerni, hogy a program/játék folyamata megszakadt, és 
hogy elindult a hirdetés. Azt hittétek, hogy a reklámüzeneteket a 
rajzfilm/játékfilm szereplője küldte?

Mutassák be a kiválasztott hirdetéseket, és utasítsák a tanulókat, hogy 
fontolják meg, hogy kinek szólnak a bemutatott hirdetések.

Ezek a hirdetések hogyan szólítják meg egy adott embercsoportot? 
Miért ilyen módon? Melyik reklám jut el a vásárlókhoz?

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ

» » » AZ ESEMÉNY ELEMZÉSE
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A hirdetések hasznos információk forrását is jelenthetik. 

A médiában megjelenő hirdetések révén a gyerekek olyan üzeneteket 
kaphatnak, amelyek összefüggenek az érdeklődésükkel, például olyan 
üzeneteket, amelyek témája az egészséges életmód, a környezet 
gondozása, az idegen nyelvek tanulása, a számítógépes ismeretek és 
hasonlók. Bizonyos reklámok, például a higiéniai termékek reklámjai 
segíthetik a pozitív szokások kialakulását, és a saját egészségéhez 
való helyes hozzáállást. Azok a hirdetések, amelyek más, hasonló korú 
gyermekeket mutatnak be, akik olyan tevékenységeket folytatnak, mint 
például az otthoni segédkezés vagy a takarékoskodás, befolyásolhatják 
a gyermekeket is.

Mely hirdetéseket emelhetitek ki hasznosnak, annak ellenére, hogy 
ezek arra késztetnek benneteket, hogy meggyőzzétek szüleiteket, 
hogy megvegyenek nektek egy bizonyos terméket? Észrevettetek-e 
a médiában olyan hirdetéseket, amelyek dicsérik az egészséges 
életmódot és a környezetvédelmet?

Vásároltatok olyan terméket, amelyet ilyen hirdetések hirdetnek?

A hirdetők különböző stratégiákat alkalmaznak a gyermekeknek szóló 
reklámüzenetek készítésekor, és a „meggyőzés ereje” az a módszer, 
amely eredmények eléréséhez vezet.

Padtársatokkal együtt készítsetek el egy tevékenységi tervet, 
amivel meggyőzitek az osztály többi tanulóját arról, hogy az iskolai 
felszerelésetek közül az egyik jobb, mint az osztályban lévő összes 
többi. Lehet az ceruza, a hegyező, a vonalzó, a ceruzatartó, a toll... Ne 
felejtsétek el, hogy más diákoknak is ugyanolyan vagy hasonló tárgyai 
vannak az iskolai felszerelésekben. A ti feladatotok, hogy 20 perc alatt 

kitaláljátok azt a módot, ami meggyőzi őket arról, hogy a ti terméketek 
egyedi, a legjobb, és a többieknek szükségük van rá!

Az előkészítés befejezése után minden diákpár az előkészített 
tartalommal fordul a többiekhez. A tevékenység végén a diákok eldöntik, 
melyik „reklámozott terméket” szeretnék leginkább birtokolni, és 
kiválasztják a legmeggyőzőbb reklámot.

A gyermekek egyre nagyobb autonómiával és döntéshozatali 
szabadsággal rendelkeznek a családon belül, és hangosan beszélnek 
arról, hogy milyen termékeket szeretnének birtokolni. A „meggyőzés 
ereje” a gyermekek azon képességére utal, hogy meggyőzzék vagy arra 
kényszerítsék a szülőket, hogy olyan termékeket vásároljanak, amelyeket 
egyébként nem vásárolnának meg. A gyermekeknek szóló marketing 
általában ezen alapul, mert a gyártók tisztában vannak azzal, hogy 
mekkora lehet ez az erő.

Ösztönözzék a tanulókat, hogy utánzás révén nyerjenek betekintést saját 
magatartásukba a reklámtartalom előtt.

Vegyék rá a tanulókat arra, hogy megértsék, hogy a reklámtartalmak 
(hirdetések) előkészítése hosszú ideig tart, egy meghatározott céllal 
hozzák őket létre, hogy sok különböző ismeretekkel és képességekkel 
rendelkező ember vesz részt az előkészítésben, és hogy a hirdetések 
végső célja a bevétel/kereset.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK» » » PÁROS MUNKA – A MEGGYŐZÉS EREJE
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HIRDETÉS AZ INTERNETEN

Az internet nagyon kívánatos eszköz a 
gyermekközpontú hirdetők számára. A következő 
okokból kifolyólag:

▪  A gyermekek és serdülők sok időt töltenek online, 
különösen a közösségi hálózatokon.

▪  A szülők nem tudják, hogy a gyermekek milyen 
mértékben vannak kitéve az interneten megjelenő 
hirdetéseknek.

▪  A gyermekek általában egyedül vannak az 
interneten, szülői felügyelet nélkül.

▪  A fejlett technológiák megkönnyítik a 
gyermekekkel kapcsolatos információk gyűjtését 
marketing célokból, és teljesen személyre 
szabott reklámüzenetekkel tudják megszólítani a 
gyermeket.

▪  Minden mobiltelefonon keresztül érkező 
üzenetnek személyesebb jelentése van, mint 
annak, amelyet hagyományos médián keresztül 
kapunk.
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* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).

A tanuló 
családneve és 
utóneve

Felismeri a médiatartalomban lévő 
hirdetést

Megkülönbözteti a kereskedelmi 
médiatartalmakat az egyéb 
médiatartalmaktól

Meghatározza a reklámozás 
alapvető célját
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КAki a médiát irányítja, az a kultúrát irányítja!

Allen Ginsberg, költő

5. osztály 2 tanítási óra

___ Bevezetés a témába

A médiatartalmak olyan médián keresztül kerülnek bemutatásra, 
amelyek természetükben, az alkalmazott technológiában, a 
tulajdonosi struktúrában, a finanszírozás módjában és a szerkesztési 
politikában különböznek egymástól. A médiát hagyományosra és 
digitálisra osztják. A hagyományos vagy régi média a sajtó, a rádió, a 
televízió, a film és a nyomtatott kiadványok. Digitális vagy új média az, 
amelyhez szükséges az internet.

Számos audiovizuális médiaszolgáltatás különböző módon szabja meg 
a tömegközönség (felhasználó) álláspontját, a valóság megértését 
és észlelését, amelynek a konkrét médiatartalmat szánják. Ideális 
esetben ennek a tartalomnak hozzá kell járulnia a nyilvánosság 
tájékoztatásához és a társadalmi jelenségek jobb megértéséhez.

A valóság ábrázolása a médiatartalomban néha eltér a tényleges 
helyzettől. Ez általában a média szerkesztési politikája vagy a teljes 
médiakörnyezet miatt történik. Az adott média tulajdonosának 
érdeklődése, a finanszírozás módja, vagy a tömegtájékoztatással való 
visszaéléshez hozzájáruló politikai befolyás miatt a média tartalma 
eltérhet a társadalom valós képétől. Ezért fontos megérteni azokat 
az okokat, amelyek a médiát arra késztették, hogy sajátos érdeke és 
álláspontja legyen, amelyeket bizonyos nyomtatott, közvetített vagy 
terjesztett tartalmak révén véd és támogat. Mindezek miatt nagyon 
fontos, hogy miként fognak fel bizonyos médiumot. 

A médiatartalmat folyamatosan felül kell vizsgálni és ellenőrizni 
kell. Fontos, hogy a média tiszteletben tartsa a szakmai kódexeket, 
amelyek az objektív tájékoztatás előfeltételei.

A MÉDIA FOGALMA 
ÉS RENDELTETÉSEI
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Ily módon a média és a tömegközönség kölcsönös bizalmat szerez 
és épít. Ez előfeltétele egy modern demokratikus társadalom 
felépítésének és további fejlődésének, amelyben a médiának nagyon 
fontos szerepe van. 

Mutassák be a tanulóknak a média eredetét, ösztönözve őket arra a 
következtetésre, hogy a média és a közönség (felhasználó) közötti 
kapcsolat alapja a kommunikáció folyamata. 

A kommunikáció azóta létezik, amióta az ember. A barlangok falain 
lévő képektől a füstjeleken át, a hírvivők által továbbított üzenetekig 
– mindig is volt mód az eseményekről szóló hírek és információk 
továbbítására. A Gutenberg nyomda feltalálásával a tömegtájékoztatás 
korszakába léptünk. Az egyházi írások, a könyvek, a Biblia, mindezek 
eszközök voltak, amelyek segítségével bizonyos tartalmak eljuthattak a 
közönséghez.

A sajtó megjelenésével a médiáról, mint piacról kezdünk gondolkodni. 
A rádió az 1920-as években jelent meg. A hang új dimenziót hozott a 
médiatartalomba, amelyet a közönség addig csak az újságokból tudott 
elolvasni.

A televízió a második világháború után vett lendületet. Az események 
képet kapnak, és növekszik a média befolyása a közönségre. 

___ Tevékenységek

___ Tantárgyközi kapcsolat

  Informatika és számítástechnika (5. osztály, téma: Szöveges 
dokumentumok kezelése)

  Történelem (5. osztály, téma: A múlt tanulmányozásának alapjai)
  Szerb nyelv (5. osztály, téma: Kit érdekel, hogyan élnek a történetek, 

Dejan Aleksić)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Tanulási kompetencia
  Adatkezelés
  Kommunikáció és együttműködés
  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Bemutatni a média eredetét
  Felismerni a média és a közönség kapcsolatának kommunikációs 

folyamatát
  Megkülönböztetni a tartalom fajtáit és a program funkcióit
  Felsorolni a média alapvető jellemzőit

___ Célok

  Ismeretek megszerzése a médiáról és funkcióiról.
  Ismerkedés a kommunikációs folyamattal a média és a közönség 

viszonyában.
  A média szerepének és fontosságának megértése a civil társadalomban.

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ
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A média verseng egymással a közönség figyelméért és szeretetéért, 
alkalmazkodva elvárásaihoz és igényeihez.

A sajtót, rádiót, televíziót, filmet és nyomtatott kiadványokat 
hagyományos médiának hívják.

Hogyan adták át az emberek egymásnak a hírt Gutenberg nyomdájának 
megjelenése előtt? Melyik könyvet nyomtatták ki először?

Hogy nézett ki a rádió, amikor szüleitek iskolába jártak? A nagyszüleitek 
megőrizték a rádió régi példányát? Mikor hallgattok rádiót? Miért 
hallgatjuk leggyakrabban a rádiót vezetés közben? Hogy néztek ki az 
első tévék? Írjátok körül őket.  Színesen vagy fekete-fehéren mutatták 
be a programot?

Volt távirányítójuk?

Miben segít a távirányító?

Az internet és a digitalizáció alapvetően megváltoztatja a médiapiacot 
– a médiatartalom új formáihoz vezet, és befolyásolja a hagyományosak 
változását is (erre példa a podcast, rádióműsor, amelyet az interneten 
keresztül késleltetve követhetünk).

Az internet megjelenésével megjelenik a digitális vagy új média.

E médiához tartoznak az interaktív közösségi hálózatok, ahol a tartalom 
létrehozásához a média felhasználói is aktívan hozzájárulnak, valamint a 
videóplatformok, weboldalak, videójátékok, online kiadványok, blogok 
és egyéb, az interneten keresztül létrehozott és megosztott tartalmak.

Miért népszerűbb manapság a digitális média?

Miért döntenek a gyerekek a hagyományos és a digitális média között 
gyakrabban a digitális mellett? Mennyire befolyásolja a technológia 
mindennapi fejlődése a digitális médiát, hogy egyre inkább elsőbbséget 
élvezzen a hagyományosnál?

Okostelefonjaitokkal fedezzétek fel a „média” szó eredetét és 
jelentését. Milyen nyelvből származik a szó? Mit jelent?

A „média” szó a latin „medius” szóból származik, ami fordításban 
„középső”-t jelent, vagyis valamit, ami „középen” helyezkedik el.

A mediáció közvetítést jelent, amely logikusan arra a következtetésre 
vezet minket, hogy a média kommunikációs közvetítő.

A média szinonimája a kommunikációnak, ami abban tükröződik, hogy 
képesek egyszerre nagyszámú felhasználót elérni. Mivel a média a 
tömegkommunikáció közvetítője, amely a tömegközönség felé irányul, 
gyakran használják a tömegtájékoztatás elnevezést.

Ki értekezik a médián keresztül? Ki az üzenet feladója, és ki a címzettje? 
A médián keresztül váltott összes üzenet médiatartalom formájában 
jelenik meg.

Kitől függ, hogy milyen lesz a médiatartalom – a médiaüzenetek 
feladójától vagy a médiahasználóktól? Hogyan befolyásolhatja az egyik 
és hogyan a másik a médiatartalmat?

Attól függően, hogy mely célból készül egy bizonyos médiatartalom, a 
média különböző funkciókat lát el.

A média alapvető funkciói informatív, oktatási, kulturális és 
szórakoztató jellegűek.

Milyen más médiafunkciókat ismertek fel?

Miért jelenik meg manapság egyre inkább a kereskedelmi funkció a 
médiában? Miben mutatkozik meg?

A hagyományos és a digitális média is különböző csatornákat használ 
az üzenetek elküldéséhez a hallgatóság számára. Mely csatornákat 

» » » A JELENSÉG ELEMZÉSE
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használja a digitális média? Minden média különböző kifejezésmódokat 
használ az üzenetének kialakításához. Milyen kifejezésmódot használ a 
sajtó?

Soha még nem töltöttünk annyi időt médiatartalom használatával, 
mint manapság.

Ennek oka az eszközök és csatornák számának növekedése, amelyeken 
keresztül a média elérhetővé teszi üzeneteit. Fontos, hogy tisztában 
legyünk a médiának való kitettségünkkel és a kapott tartalom 
hatásával a hozzáállásunkra, viselkedésünkre és a valóság megértésére.

A média nem tükrözi a valóságot, de azoktól az emberektől, akik a 
médián keresztül tudósítanak a valós életről, elvárják, hogy objektívek 
legyenek és igazat mondjanak.

A gyakorlat célja, hogy segítse a tanulóknak azonosítani az adott 
médiatartalommal töltött időt, valamint azonosítani azokat a különféle 
igényeket és vágyakat, amelyeknek a média megfelel, és eleget tesz a 
felhasználók mindennapi életében.

Osszák ki a tanulóknak p AZ ÉN MÉDIANAPOM munkalapokat.

Irányítsák őket, mosolygós fej rajzolásával az üres mezőbe jelöljék meg az 
általuk és a körülöttük lévő emberek által használt médiumot.

Mondják el, hogy követhetik a megkezdett példát.

A kitöltési idő 10 –15 perc.

Elemezzék együtt a tanulók médianapját.

Melyik médiumot használjátok ti, a családtagjaitok és a barátai-
tok a legtöbbet? Függ-e a használt médium típusa a napszaktól, a 
körülményektől, a nap folyamán fennálló kötelezettségektől? Mire szol-
gál a média?

Melyik médiumot használják szórakoztatásra, és melyikből tudjuk meg a 
híreket?

Melyik médium vonja el a legjobban a figyelmeteket? Melyik médiumban 
bíztok a legjobban? Miért? Milyen médiát szeretnél? A média szerepel a 
szülinapi ajándékok kívánságlistáján? A média túlzott használata veszélyes 
lehet az egészségre? Milyen módon?

Ti és szüleitek számot vezettek az online töltött időről? Az internet nem 
mindig biztonságos a gyermekek számára.

Az interneten milyen helyzetekben sérülhet a biztonságotok? Kitől kell 
segítséget kérni kockázatos online helyzetekben? 

1. számú gyakorlat

Az én médianapom



A gyakorlat célja, hogy segítsen a tanulóknak megkülönböztetni a 
program funkcióit, majd felfigyelni az elismert funkciókat betöltő tartalom 
mennyiségére.

Osszák ki a tanulóknak p A TARTALOM FAJTÁI ÉS A PROGRAM FUNKCIÓI 
munkalapokat. A kitöltési idő 10 –15 perc. A gyakorlat után külön-külön 
elemezzék minden egyes médium eredményét.

Minden megadott médiakategóriában soroljátok fel azoknak a tévé- vagy 
rádióműsoroknak a nevét, amelyeket követtek, vagy hallottatok róla. 
Határozzátok meg egy ilyen program rendeltetését (tájékoztatási, oktatási, 
kulturális vagy szórakoztató program).

Mire szolgál a média? Mit tudhatunk meg az időjárás-előrejelzésről szóló 
hírekből, és mit a hirdetésből? Melyik médiumot követik a gyermekek, és 
melyiket a felnőttek?

A gyakorlat célja, hogy segítsen a tanulóknak betekintést nyerni a média 
tulajdonságaiba és rendszerezésébe.

Osszák ki a tanulóknak p A MÉDIA TULAJDONSÁGAI munkalapokat. 
A kitöltési idő 10–15 perc. A gyakorlat befejezése után elemezzék az 
eredményeket.

Írj egy  jelet az üres mezőbe minden olyan tulajdonsághoz, amely leírja 
véleményed az első sorban található médiumról. Kövesd a megadott 
példát. Magyarázd el, hogy a média miként befolyásolhatja a felhasználók 
hozzáállását és viselkedését.

2. számú gyakorlat

A tartalom fajtái és a program funkciói

3. számú gyakorlat

A média tulajdonságai

Segítsenek a tanulóknak, hogy a médiáról való gondolkodásuk a 
következő irányba haladjon: a média hasznos, de fontos megérteni 
a média környezetét és kontextusát, fontos kritikusan elemezni 
a médiacsatornákon keresztül hozzánk érkező tartalmat, fontos 
áttekinteni, ellenőrizni a tartalmakat, és megérteni, hogy médiának 
is saját érdeke van, amikor arról dönt, hogy a történeteket arról a 
környezetről és társadalomról, amelyben élünk, bizonyos módon 
mesélje el nekünk.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Be tudja mutatni a média 
eredetét

Felismeri a média és a 
közönség kapcsolatának 
kommunikációs folyamatát

Megkülönbözteti a 
tartalom fajtáit és a 
program funkcióit

Felsorolja a média alapvető 
jellemzőit

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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p Rajzolj mosolygós arcot minden olyan médium mellé, amelyet te vagy a családtagod használ!

Munkalap_Az én médianapom01
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p  Minden megadott médiakategóriában soroljátok fel azoknak a tévé- vagy rádióműsoroknak a nevét, 
amelyeket követtek, vagy hallottatok róla. 

p  Határozzátok meg a program rendeltetését (tájékoztatási, oktatási, kulturális vagy szórakoztató program).

Munkalap_  A tartalom fajtái és a 
program funkciói02

A TARTALOM FAJTÁJA A MŰSOR ELNEVEZÉSE A PROGRAM FUNKCIÓJA
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Kulturális műsor
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p  Írj egy √ jelet az üres mezőbe minden olyan tulajdonsághoz, amely leírja véleményed az első sorban 
található médiumról. Kövesd a megadott példát. Magyarázd el, hogy a média miként befolyásolhatja 
a felhasználók hozzáállását és viselkedését.

Televízió Twitter Sajtó Videójátékok Film YouTube Rádió Instagram Facebook

Hagyományos 
médium

Digitális médium

Hasznos

Szórakoztató

Hatással lehet 
az emberek 
hozzáállására és 
viselkedésére

Munkalap_A média tulajdonságai03



124 >>

5. osztály 1 tanítási óra

___ Bevezetés a témába

A gyermekek saját testükkel és önképükkel kapcsolatos ismeretei 
elsősorban a számukra elérhető képeken alapulnak. Hogy milyen lesz 
ez a kép, nagyban függ a médiában bemutatott test képétől, amely 
tartalmát a gyermekek láthatják.

A női test médiaképe a XXI. század elején egyértelműen meghatározott 
– tökéletes testalkatú fiatal nő, telt ajkak, világosan kirajzolt szemöldök, 
hosszú szempillák és hosszú haj. A médiával foglalkozó szakemberek, 
a női test standarnizálálását, gazdasági szempontból magyarázzák – a 
fogyókúrás termékek, diétás ételek és a megfelelő kozmetikumok 
nagyobb mértékű fogyasztása jelentős nyereséget eredményez az 
élelmiszer-, gyógyszer-, textil- és a kozmetikai ipar számára.

A női test médiaképének serdülő lányokra gyakorolt hatásáról szoló 

kutatási eredmény egyértelműen jelentős növekedést mutat az 
anorexia és a bulimia, valamint önbizalomhiány, szorongás és depresszió 
kialakulása terén. Egyidejűleg, azt is mutatják, hogy a női magazinok 
sokkal nagyobb mértékben hirdetik a fogyókúrás termékeket, mint a 
férfi magazinok. Ezek az adatok arra következtetnek, hogy a serdülőkori 
Én-re nagy nyomást gyakorolnak a médiában megjelenő, testeket 
ábrázoló képek, valamint hogy a lányoknál ez a nyomás lényegesen 
nagyobb.

E tananyag segítségével a tanárok lehetőséget kapnak arra, hogy 
segítsenek a diákoknak felismerni a test fogalmát a médiában, 
médiaszerkezetként fogják fel, megértsék funkciójukat, és közelebb 
kerüljenek saját testük reális nézetéhez és tiszteletéhez.

TESTET ÁBRÁZOLÓ 
KÉPEK A MÉDIÁBAN
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Biológia (5. osztály, témák: Élőlények és tulajdonságaik; Csökkentsük az 
élelmiszerpazarlást)

  Képzőművészet (5. osztály, témák: Szimmetria; Az alakzatok fajtái és 
tulajdonságai)

  Polgári nevelés (5. osztály, téma: Én és mások)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Adatkezelés
  Kommunikáció
  Együttműködés
  Esztétikai kompetencia
  Felelősségteljes hozzáállás az egészséghez

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Megmagyarázni, hogy a média képe a testről nem felel meg a test 
képének a valóságban.

  Felismerni a médiatartalom céljait, amelyben az emberi test 
megjelenik.

  Felismerni a saját és mások testképe közösségi hálózatokon történő 
megjelenítésével kapcsolatos kockázatos magatartást.

___ Célok

  Ismeretek megszerzése a saját és valaki más testének a médiában 
való bemutatása kockázatairól.

  Tudásuk megerősítése arról, hogy a médiatartalom nem a valóság 
reális tükröződése.

  Humanista értékek fejlesztése.

___ Tevékenységek

Ez a tartalom feldolgozható az internet és a sajtó forrásai fel-
használásával, például fényképekkel és videókkal, zenei videókkal, film-
részletekkel, divatblogokkal és hasonlókkal, amelyekben a testi szépség 
képviselteti magát. A kiválasztott taneszközök nem tartalmazhatnak oly-
an explicit anyagokat, amelyek veszélyeztethetik a tanulók méltóságát.

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ: ELŐKÉSZÍTÉS A VITÁRA

Mutassák be a tanulóknak a kiválasztott médiatartalmat a társadalmilag 
elfogadott szép emberi arc és test példáival a korszakok során. 
Biztassák a tanulókat, hogy rájöjjenek arra, hogy a bemutatott anyag 
mikor keletkezett, és így arra a következtetésre jutnak, hogy az emberi 
szépség fogalma az idők során változott.
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várva az történet „további fejlődését”, majd megvásároljanak egy 
bizonyos terméket, vagy igényeljék azt a szolgáltatást, melyet a tartalom 
középpontjában álló személy kínál, és hogy megbízzanak a bemutatott 
személyben, annak köszönhetően, hogy megjelenése „nyilvánosságra 
került”, hogy teljesen „ismert” a nyilvánosság számára.

A fénykép a megfigyelőt tudatalatti szinten érinti, asszociációkat 
ébreszt fel benne, amelyekből kialakul egy vélemény, egy ötlettel 
kapcsolatos álláspont, egy médiaüzenet. Így az egész test a mozgásban, 
a médiatartalomban való ábrázolása arra ösztönöz bennünket, hogy 
a bemutatott személyt mérvadónak, erősnek, egészségesnek és 
rátermettnek lássuk. Ha a fénykép az emberi test felső felét ülő 
helyzetben mutatja, akkor várhatóan a statikusság benyomását kelti, de 
a bemutatott személy meggyőződését és önbizalmát is.

Érdekes, hogy a televíziós hírek negatív érzéseket ébresztő testképei a 
híreket alkotó információk előtt jelennek meg, hogy felhívják a nézők 
figyelmét, és hogy felkészítsék őket a következő tartalomra.

Milyen benyomást kelt benned az emberek kinézete a megtekintett 
médiatartalomból? Gondolod, hogy a képeken, magazinokban és 
reklámokban látható emberek szépek és boldogok?

Hasonlítanak azokra az emberekre, akikkel naponta találkozol? Milyen 
benyomást keltene ez a médiatartalom a szüleidben, nagyszüleidben?

Miért szerepelnek leggyakrabban a fiatalok és a szép emberek a 
hirdetésekben és a magazinokban? Vajon a hirdetett termék egyformán 
érdekes és vonzó lenne számotokra, ha idősebb és kevésbé szép 
emberek reklámoznák?

A fénykép a médiában rendkívül fontos szerepet játszhat.

Ha követi a szöveget, akkor az a feladata, hogy az olvasókat bizonyos 
asszociációkra és következtetésekre irányítsa a szöveggel kapcsolatban, 
amelyek a médiaüzenet küldőjének az érdekében vannak. A fényképeket 
elsősorban akkor használják a marketingben, ha meg kell győzni egy 
lehetséges ügyfelet vagy szolgáltatást igénybe vevőt arról, hogy 
pontosan erre a termékre van szüksége.

Az emberi test képe a médiában vonzhatja a felhasználókat, hogy 
figyelmüket hosszabb ideig tartsák egy bizonyos médiatartalmon, 

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

Kérjék meg a tanulókat, hogy hasonlítsák össze a médiatartalmakat, 
vegyék észre a különböző korszakok esztétikájának hasonlóságait és 
különbségeit, és vonjanak le következtetéseket.

Melyik korszakhoz szeretnétek tartozni? Miért? Mi lenne rajtatok az, 
amit különösen szépnek fogadnának el? Milyen helyzetben jelenhet 
meg egy gyermek képe egy magazin címlapján? Milyen célból lehetne 
közzétenni? Miért takarja el a gyermekek arcát a média, a testét 
viszont nem?



Az internet segítségével elemezzék együtt az emberi test képét a 
következő hirdetésekben:

  sportfelszerelés;
  barnító krém;
  gabonafélék (müzli);
  személygépkocsi.

Mondjátok el észrevételeiteket. Milyen következtetést vontatok 
le? Miért szép, fiatal és karcsú a reklámok összes szereplője? Mit 
próbáltak így elérni a megjelenített reklámok készítői? Kinek 
az érdekeit védték így? Gondolkodjatok el azon, hogy vajon a 
reklámokban szereplők a való életben is így néznek ki? Milyen esz-
közöket és effektusokat lehet manapság felhasználni a fényképek 
feldolgozásához?

1. számú gyakorlat

Testképek elemzése a reklámokban
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Indítsanak beszélgetést a tanulókkal: Miért lehet kockázatos saját vagy 
valaki más testképének közzététele a közösségi médiában? Hogyan 
lehet visszaélni valakinek a közösségi médiában megjelenő testképével? 
Mennyire biztonságos a saját és mások képeinek közzététele a médiában?

Amennyiben fényképek megjelentetése miatt veszélybe sodorjuk 
magunkat és másokat, akkor kihez kell fordulnunk segítségért?

3. számú gyakorlat

Fényképek megosztása az interneten

A tanulók jussanak arra a következtetésre, hogy a világon minden 
ember egyedülálló szépségében és tökéletlenségében, és hogy 
tiszteletben kell tartani a sokféleséget.

Biztassák a tanulókat, hogy következtessenek arra, hogy az emberi test 
megjelenése a médiában általában irreális, és hogy ez a médiaüzenet 
küldőjének szándékából adódik. A diákoknak fel kell ismerniük és le kell 
írniuk, hogy a média milyen nyomást gyakorol a felhasználókra, hogy 
elérjék a test bizonyos kinézetét.

Irányítsák a tanulókat, hogy észrevegyék a saját és valaki más 
teste közösségi hálózatokon történő bemutatásának veszélyeit, 
valamint amennyiben veszély merül fel, a problémák megoldásának 
lehetőségeit. 

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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Kérjék meg a tanulókat, hogy találjanak az interneten egy anorexiában 
vagy bulímiában szenvedő személyt ábrázoló fényképet. A fényképet 
kövesse az étkezési rendellenességekről szóló szöveg.

Elemezzék a fényképet. Hogyan erősíti meg a testkép a kísérő szöveg 
tartalmát? Milyen üzenetet küld a fénykép? Milyen benyomást kelt ben-
netek az olvasott szöveg? Keressetek az interneten egy másik szöveget 
ugyanarról a témáról, amelyet nem kísér fénykép. Melyik szöveg keltett 
erősebb benyomást bennetek? Magyarázzátok meg a választ.

Milyen szépségideálra törekszenek az emberek a 21. század elején? 
Hogyan értesülhettek arról az ideális testképről, amelyet megpróbáltak 
elérni?

2. számú gyakorlat

Testkép elemzése online tartalomban
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Megmagyarázza, hogy a média 
képe a testről nem felel meg a test 
képének a valóságban

Felismeri a médiatartalom 
céljait, amelyben az emberi test 
megjelenik

Felismeri a saját és mások testképe 
közösségi hálózatokon történő 
megjelenítésével kapcsolatos 
kockázatos magatartást

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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5. és 6. osztály 2 tanítási óra

A technológia előnye a teljes asszimilációjában rejlik. 
Nem vesszük észre, mert már a mindennapi élet szerves részévé vált.

Bill Gates, a Microsoft alapítója és tulajdonosa

MÉDIATARTALMAK 
A MOBIL DIGITÁLIS 

PLATFORMOKON

___ Bevezetés a témába

A technológiai fejlődésnek köszönhetően a mobiltelefonok az 
egyik legnépszerűbb eszközzé váltak, pótolhatatlanok, és naponta 
használjuk őket. Funkcionalitásuk is javult, ezért ma már nem 
csak a kommunikációra használjuk őket, hanem a médiatartalmak 
megtekintésére, meghallgatására és olvasására, valamint különféle 
alkalmazásokra is.

Számos tanulmány azt mutatja, hogy a mobiltelefon használata 
az online kapcsolat legnépszerűbb módja (Ofkom, 2015), és a 
mobiltelefon képernyője előtt töltött idő egyre hosszabbá válik, 
megelőzve a laptop, a számítógép és a TV előtt töltött időt. Ezt 
bizonyítja az Elektronikus hírközlést és a postai szolgáltatásokat 
szabályozó ügynöksége kutatása is, amely alapján a 2017-re vonatkozó 
adatok szerint Szerbiában a lakosság egyharmada (32,5%) keres 

online információkat tanulási célokra, míg a lakosság 75,6%-a online 
újságokat, magazinokat és e-könyveket olvas vagy tölt le. Ezenkívül a 
lakosság 44,6%-ának aktív szerepe van a digitális térben, személyes 
tartalmak, például szöveg, képek, fotók, videók, zene és hasonlók 
közzétételében.

Ha mindehhez hozzávesszük azt a tényt, hogy Szerbia lakosságának 
92,6%-a használ mobiltelefont, akkor biztos, hogy ez a digitális 
platform/eszköz válik a médianapunk folyamán az uralkodó 
„képernyővé”, amelyet információs, szórakoztató, oktatási és kreatív 
kifejezési célokra használhatunk.

A mobil digitális platformok nagy száma, amelyek lehetővé teszik, 
hogy szinte folyamatosan online legyünk, sajnos negatív hatásokkal 
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is járnak. Az Ofkom brit médiaszabályozó 2018. évi adatai szerint a 
britek átlagosan 12 percenként ellenőrzik a mobiltelefonjukat, és 
a 35 év alatti emberek 65%-a ébredéskor először a mobiltelefon 
tartalmát nézi meg. A felnőttek kétharmada szerint az internet életük 
kulcsfontosságú része, a britek ötöde pedig hetente több mint 40 
órát tölt online.

Ma már a mobil digitális platformokra eszközökként (mobiltelefonok, 
táblagépek, laptopok stb.) gondolhatunk, de olyan csatornákként is, 
amelyeket kommunikációra és a médiatartalmak elérésére egyaránt 
használunk. A mobil digitális platformjainkon használt tartalom és 
alkalmazások megválasztásával alakítjuk a szabadidőnket, mutatjuk ki 
igényeinket és kreatívan fejezzük ki magunkat. 

Annak köszönhetően, hogy mindig velünk vannak, és gyakorlatilag 
folyamatosan kapcsolódnak az internethez, manapság a mobil digitális 
platformok használata a leggyorsabb és leghatékonyabb módja annak, 
hogy állandó kapcsolatban legyünk a családdal, a barátokkal, de a 
hírekkel, a szórakoztató tartalmakkal és az információkkal is, amelyek 
megkönnyítik számunkra a térségben való eligazodást, vagy az idő 
megszervezését. A mobil digitális platformokon keresztül különféle 
kereskedelmi tartalmakat, hirdetéseket és értesítéseket is kapunk, 
amelyek nagyban befolyásolhatják viselkedésünket és döntéseinket.

Éppen az életünkben beöltött funkcióik és szerepeik sokfélesége 
miatt fontos a mobil digitális platformok elhelyezése a 
médiakörnyezetben. Egyrészt úgy gondolhatunk rájuk, mint 
eszközökre, amelyek egyesítették az újságot, a rádiót és a televíziót. 
Az a tény, hogy személyesen kezeljük az általunk követett tartalmakat, 
alkalmazásokat és csatornákat, miközben egyidejűleg audio- és 
videótartalmakat hozunk létre és osztunk meg mobil platformon és 
hálózaton keresztül, azt jelzi, hogy ezek egyfajta fejlett, személyes 
(perszonális) adathordozók lettek, amelyek szerkesztői vagyunk.

Az új lehetőségekkel új kötelezettségek és felelősségek, valamint 
lehetséges kockázatok is járnak.

Ebben a tananyagban a tanárok és a tanulók a mobil digitális 
platformok – mint kommunikációs eszközök – használatát, valamint 
a médiatartalmak használatát és gyártását elemzik. A tananyag 
célja, hogy észrevegyük a mobil platformok számos funkcióját, azok 
behatolását a mindennapjainkba és figyelmünk foglalkozatási szintjét. 
A lecke arra is ösztönzi a tanulókat, hogy kritikusan gondolkodjanak 
a médiatartalmak folyamatos elérhetőségéről és a fiatalok 
életminőségére gyakorolt hatásáról. Végül a gyakorlati munkával 
a tanulóknak képesnek kell lenniük elemezni saját választásukat a 
médiatartalmakról, az alkalmazásokról és a csatornákról, amelyeket 
mobil digitális eszközökön keresztül követnek. A mobiltelefon 
használata említett aspektusainak célzott elemzésével számos 
különféle funkciót fogunk meghatározni, amelyekkel ez az eszköz a 
fiatalok életében rendelkezik.
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv (6. osztály, téma: Csodálatos eszköz, Branko Ćopić)
  Képzőművészet (6. osztály, téma: Művészeti technikák és anyagok – 

grafika és nyomtatás)
  Informatika és számítástechnika (5. osztály, téma: Adatok szervezése 

a számítógépen)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Digitális kompetencia
  Adatkezelés
  Kommunikáció
  Együttműködés

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Megérteni a kifejezések jelentését: mobil digitális platform, 
okostelefon, laptop, számítógép, okos TV és okos óra.
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___ Célok

  Ismeretek bővítése a mobil platformok számos funkciójáról és azok 
mindennapi életre gyakorolt hatásáról.

  A médiatartalom hatásával kapcsolatos ismeretek bővítése, és a saját 
médiaszokások elemzése.

  A saját média és a digitális szokások feletti kritikai gondolkodási 
képességének fejlesztése.
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___ Tevékenységek

Ennek az egységnek a bevezetőjeként a mobiltelefonok 
használatával kapcsolatos rendelkezésre álló kutatások elemzése 
szolgálhat, valamint az egyének, különösen a fiatal közönség 
mindennapi életében betöltött szerepük bemutatása.

A tanulókkal elemezhetik a mobiltelefon használatának különféle 
formáit, a rendelkezésünkre álló kvalitatív kutatással, vagy a tanulók 
tapasztalatainak és napi gyakorlatának elemzésével.

Az óra elején mutassák be a tanulóknak a mobiltelefonok használatával 
és azok különféle funkcióival kapcsolatos kiválasztott kutatások 
eredményeit.

Az Egyesült Királyságot 2014-ben „okostelefonok társadalmának” 
nyilvánították. A mobiltelefonok olyan eszközök, amelyek nélkül 
a tinédzserek legnagyobb százaléka nem tudná elképzelni a 
mindennapjait.

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ: ELŐKÉSZÍTÉS A VITÁRA

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

Kezdjék el a beszélgetést a tanulókkal a mobiltelefon-használati szoká-
saikkal kapcsolatos kérdésekkel:

Milyen célokra használjátok a mobiltelefont?

Naponta mennyi ideig használtok mobiltelefont?

Hogyan kommunikáltok a leggyakrabban: hanggal, szöveges üzenetek-
kel, hangulatjelekkel vagy alkalmazásokkal a közösségi hálózatokon?

Mobiltelefont vagy más mobil digitális platformot (táblagépet vagy 
laptopot) információk megszerzéséhez is használtok?

Melyik hagyományos médiát ismeritek el a legmegfelelőbb hely-
ettesítőnek abban a helyzetben, amikor le kellene mondanotok a mobil 
digitális platformok használatáról?

A beszélgetés során a tanulók aktívan használhatják a mobiltelefon-
jukat, elemezhetik a telepített alkalmazásokat, és ellenőrizhetik, 
mennyit időt töltenek a képernyő előtt (néhány operációs rendszerbe 
beépített Screen Time opció használatával).

Ennek a beszélgetésnek a célja, hogy elgondolkodjanak azon, hogy a 
mobiltelefonok mennyire foglalják le a tanulók szabadidejét, mennyire 
helyettesítenek néhány hagyományos médiumot, valamint rámutasson 
néhány olyan új lehetőségre, amelyek a médiatartalmak használatával 
kapcsolatosak, amelyeket a hagyományos média korábban nem kínált 
fel (igény szerinti tartalom, alkalmazások stb.).

  Megkülönböztetni a mobil digitális platformok funkcióit.

  Megérteni és felismerni a mobil digitális platformok által lehetővé 
tett új kommunikációs formákat.

  Magyarázattal együtt összehasonlítani a hagyományos és a digitális 
mobil média platformokat, és levonni a következtetéseket.

  Meghatározni a mobiltelefon, mint kommunikációs, információs és 
szórakoztató eszköz hátrányait és előnyeit.

  Ötleteikkel tágabb kontextusban elemezhető igényeket és 
vágyakat javasolni – mobil digitális platformokat a médiakörnyezet 
részeként.

A Szerbiai Ifjúsági Tetőszervezet kutatása szerint 2019-ben a 
legtöbb fiatal – akár 96,5%-uk  mobiltelefont használt információs 
eszközként, míg a második helyen a laptop állt – 51,6%.1

133 >>



Az egység e részének célja a tanulók mobiltelefonokkal kapcsolatos 
viselkedésének elemzése, függőségi kapcsolat létrehozása a telefonnal, 
valamint a képernyő-kommunikáció, amely egyre inkább felváltja a 
közvetlen, személyek közötti kommunikációt. Először olvassák fel a 
tanulóknak a fiatalok mobiltelefon-függőségével kapcsolatos kutatások 
eredményeit:

A Common Sense Media nonprofit szervezet közzétette a fiatalok 
mobileszközök használata, valamint a mobileszközök túlzott használata 
és a családi konfliktusok közötti kapcsolat kutatásának eredményeit.

1200 tinédzser és szüleik körében végeztek egy felmérést, 
amely kimutatta, hogy a fiatalok 50%-a függőnek érzi magát a 
mobileszközöktől. A kutatások azt mutatják, hogy a Facebook és a 
Twitter közösségi hálózatok használata olyan elégedettségérzetet 
nyújt a fiataloknak, amely megfelel a szerencsejáték és a kábítószer 
szenvedélybetegekre gyakorolt hatásainak. A tizenévesek körülbelül 
80%-a azt mondta, hogy óránként ellenőrzi a telefonját, míg a 
megkérdezett tinédzserek 72%-a azt állítja, hogy azonnal reagálniuk kell 
a közösségi média tevékenységeire. A kutatásban résztvevők mindössze 
40%-a nyilatkozott úgy, hogy megpróbál ellenállni a mobileszközök és az 
internet folyamatos használatának.

Azt állítják, hogy a fiatalok mobileszköz használata gyakran 
nézeteltérésekhez vezet a családban. A szülők mintegy 70%-a 
megerősítette, hogy a gyermekeiket a telefonok és táblagépek zavarják a 
családjukkal töltött idő alatt.2

Megjegyzés: a kutatás eredményeiről szóló jelentés felolvasása után, 
osszák szét a tanulóknak p A MOBILTELEFONOK ÉS A FÜGGŐSÉG 
munkalapokat. A kitöltési idő 15 perc. A kitöltés után beszélgessenek el a 
mobiltelefonok használatával kapcsolatos szokásaikról.

A tanulóknak először elemezzék a telefonjukon használt alkalmazásokat, 
és helyezzék el őket a felkínált kategóriákba – információ, szórakozás, 
kommunikáció vagy valami más. Milyen típusú alkalmazások dominálnak?

Hogyan fonódnak össze az alkalmazásfunkciók?

Ha a tanulók médiaalkalmazást telepítettek, elemezniük kell az 
alkalmazáson keresztül kapott tartalom típusát és az interaktivitási 
lehetőség meglétét.

Az alkalmazás a média gazdagabb és fejlettebb változata?

Miért? Magyarázzák el.

Mikor és mennyit használják a kiválasztott médium alkalmazását?

Ez a kedvenc médiumuk, amiben a legjobban megbíznak?

Médiatérkép – A diákoknak vezetniük kellene egy napon keresztül, 
hogy mikor használnak mobil digitális platformokat, és milyen típusú 
tevékenységekre.

Mennyi időt töltetek egy mobil digitális platformon információk 
beszerzésére, és mennyit szórakozásra és kommunikációra?

Összefonódnak néha ezek a funkciók (például szórakozás révén 
információkhoz is jutsz)?

Használjátok ezeket párhuzamosan néhány hagyományos médiummal 
(rádió, televízió, sajtó)?

Miért „jobbak” a mobil digitális platformok, mint a hagyományos média? 
Összehasonlíthatjátok az egyes hagyományos médiumok célját és 
felhasználását a mobil digitális platformokkal?

p  A MOBIL DIGITÁLIS PLATFORMOK, MINT SZEMÉLYES 
MÉDIACSATORNÁK munkalap.

1. számú gyakorlat

Mobiltelefon-függőség

2. számú gyakorlat

Mobiltelefonos alkalmazások elemzése
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A tanítási egység e részének célja, hogy felhívja a tanulók 
figyelmét a kommunikáció módjának változásaira, amely-
ek a mobiltelefonok növekvő használata és technológiai 
fejlődése hatására történnek.

A tanulóknak észre kellene venniük a digitális környezet 
nyelvre gyakorolt hatását, vagyis hogy a szimbólumok 
(hangulatjelek) vagy rövidítések hogyan helyettesítik az 
egyszerű illetve összetett szavakat?

Ezenkívül ez a gyakorlat arra irányul, hogy felhívja a figyel-
met a hangulatjelek és rövidítések nyílt értelmezésének 
lehetőségére, ami az üzenet jelentésének félreértéséhez, 
valamint az üzenet küldője és címzettje közötti kommu-
nikáció megszakításához vezethet

Munkalap p  MOBIL DIGITÁLIS PLATFORMOK ÉS A NYELV, 
AMELYEN BESZÉLÜNK.

3. számú gyakorlat

Kommunikáció digitális környezetben Miután megértették a mobiltelefon mindennapi életben és 
médiakörnyezetben betöltött szerepét és funkcióit, a tanulók azt a 
feladatot kapják, hogy próbálják megjósolni ennek az eszköznek a 
további fejlődését.

Milyen rendeltetéseket adnátok a jövő mobiltelefonjához?

Mely funkciókat szüntetnétek meg? Hogyan nézne ki a jövő 
mobiltelefonja?

Foglalják össze a gyakorlati munkát és a megbeszélés 
következtetéseit abba az irányba, hogy kiderüljön, hogy a tanulók 
életében a mobil digitális platformok napi szinten fontos szerepet 
játszanak a kommunikációban, a tájékozódásban és a szórakozásban. A 
tanulóknak meg kell érteniük, hogy a mobil platformok befolyásolják 
viselkedésüket és álláspontjaikat, valamint befolyásolják az 
információk minőségét és módját is.

Végül az oktatási tartalom egyik következtetésének mind a kritikus 
észlelésnek, mind a képernyő előtt töltött idő tudatosságának 
kell lennie. A diákoknak fel kellene fogniuk, hogy a mobil digitális 
platformokon valami hasznosat is tehetnek, és fel kell hívni a 
figyelmüket a mobil digitális platformokra fordított időre, hogy ez ne 
veszélyeztesse a mindennapi személyes kommunikációt a barátokkal, 
a szülőkkel...

» » » KRITIKAI ALKOTÁS

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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HÁZI FELADAT

A két óra között a diákoknak meg kellene próbálniuk 
saját magukat jellemezniük a mobil digitális eszközük – a 
leginkább használt platform – tartalmának elemzésével: 
Hogyan jellemezne minket valaki, ha bekukucskálna a 
mobiltelefonunkba, a táblagépünkbe vagy a laptopunkba?

Az általuk használt alkalmazások és szolgáltatások típusának 
elemzéséből ki kell derülnie, hogy mi érdekli őket, milyen 
típusú tartalom, milyen érdeklődési körökkel rendelkeznek, 
milyen aktívan használják a mobiltelefont kreatív kifejezésre, 
fényképeznek-e vele, rögzítenek-e hangot és videót, és melyik 
médiatartalmat használják a leggyakrabban.

Hogyan kommunikálnak, jobban szeretik inkább a rövid vagy a 
hosszú üzeneteket, használják-e a hangulatjeleket?

Az óra során a diákoknak be kell mutatniuk észrevételeiket.

Ennek a feladatnak az a célja, hogy a tanulók megértsék, 
hogy a digitális mobil platformok használatával azokba töltik 
az érdeklődésüket, a vágyaikat, az értékeiket, amelyekben 
hisznek, és a saját álláspontjaikat. Ily módon ezek az eszközök 
hordozható, személyes médiacsatornákká válnak, amelyeket 
gyakorlatilag magukhoz saját képükre formálnak. Ez egy másik 
oka annak, hogy szoros és megszakíthatatlan kapcsolatot 
éreznek a mobileszközökkel – azok jelentik az „ablakot a 
világba”, de még inkább egyfajta digitális személyi igazolványt 
jelentenek minden egyes felhasználó számára. 

1  További információ: http://koms.rs/wp-content/uploads/2018/08/
Alternativniizve%C5%A1taj-o-polo%C5%BEaju-i-potrebama-mladih-2018.pdf: 
http://koms.rs/wp-content/uploads/2018/08/Alternativni-izve%C5%A1taj-o-
polo%C5%BEaju-i-potrebama-mladih-2018.pdf

2  A fiatalok több mint 50%-a mobiltelefon-függő, (módosítva) forrás: N1 televízió, 
további információk: Телевизија N1. Више о томе на: http://rs.n1info.com/SciTech/
a158569/Vise-od-50-odsto-mladih-zavisno-od-mobilnih-telefona.html

http://rs.n1info.com/SciTech/a158569/Vise-od-50-odsto-mladih-zavisno-od-mobilnih-telefona.html
http://rs.n1info.com/SciTech/a158569/Vise-od-50-odsto-mladih-zavisno-od-mobilnih-telefona.html
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Sikeresen megjeleníti a 
különféle médiatartalmak 
mobiltelefonokon keresz-
tül történő használatával 
kapcsolatos szokásait – 
megkülönbözteti, felsorolja 

Meg tudja magyarázni, 
hogy a mobiltelefonok 
hogyan helyettesítik a 
hagyományos médiát 

Felsorolja a kommunikáció 
új formáit, vagyis egy új 
kommunikációs stílust, 
amely serkenti a mobil 
digitális platformokat

Kritikusan elemzi 
szokásait a digitális 
mobil platformokkal 
kapcsolatban
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* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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Munkalap_ Mobiltelefon-függőség04
Amikor reggel felkelek, először:

  felkapcsolom a televíziót

         felkapcsolom a számítógépet

  bekapcsolom a telefont

Amikor meg szeretném nézni, hogy hány óra van az utcán:

  megnézem az órámon

     megnézem a telefonomon

         megkérdezek egy járókelőt

Tömegközlekedési eszközön:

  figyelem az embereket

      könyvet olvasok 

  a mobiltelefonommal foglalkozom

Amikor otthon felejtem a telefonom:

         azonnal visszamegyek érte, bár késni fogok az első óráról 

  ideges vagyok, szünetben hazamegyek a telefonért 

  semmi gond, kibírom egy nap telefon nélkül 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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p  Elemezzétek a telefonotokon lévő alkalmazásokat, majd csoportosítsátok őket az általuk 
végrehajtott funkciók alapján:

Megjegyzés:  Ugyanez az alkalmazás több kategóriában is megtalálható.

p Melyik alkalmazás domináns a telefonotokban?  

p Észrevettétek, hogy az alkalmazás funkciói összefonódnak? 

p  Hogyan értitek ezt az összefonódást – ez számotokra, mint felhasználók számára pozitív dolog? 

p Hogyan változik a médiatartalomhoz való hozzáállásotok az alkalmazásoknak köszönhetően? 

p Mely alkalmazásokban ismeritek fel a televízió, a rádió és a napilapok elemeit? 

Tájékoztatás Szórakozás Kommunikáció Valami más

Munkalap_  A mobil digitális platformok, 
                    mint személyes médiacsatornák

05
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p  A következő kifejezésekhez rendelj hozzá hangulatjelet vagy más szimbólumot, amelyet a mindennapi 
digitális kommunikáció során használsz:

Munkalap_ Mobil digitális platformok és 
a nyelv, amelyen beszélünk

06

Szerencse  _________________

Öröm   _________________

Függőség  _________________

Szomorúság  _________________

Csalódottság _________________

Unalom  _________________

Éhség   _________________

Varázslat  _________________

Sötétsé  _________________

Természet  _________________

Szülők  _________________

Szórakozás  _________________

Iskola   _________________

Házi feladat  _________________

Edzés   _________________

Kirándulás  _________________
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6. osztály 2 tanítási óra

___ Bevezetés a témába

A videójátékok viszonylag új tartalmat képviselnek, legalábbis ami 
a médiakutatás szempontjából történő megértésüket és tanul-
mányozásukat illeti. Az első, videójátékokkal kapcsolatos kutatás 
szorosan kapcsolódott a médiahatások tanulmányozásához, vagyis 
a felhasználók viselkedésére vagy álláspontjukra gyakorolt követ-
kezményeire, amelyeket a videójátékok előidézhetnek, beleértve a 
használatuktól való függőség formáit is.

Ugyanakkor a videójátékok olyan audiovizuális tartalmak, amely-
ek elemezhetők a tanulási eszközök egyik formájaként, valamint a 
valóságnak a fiatal közönség számára elfogadható és érthető módon 

történő bemutatásaként is, szorosan kapcsolódva a filmhez vagy a 
videóművészethez.

Mint minden más médiatartalmat vagy médiacsatornát, a videó-
játékokat is összetett tartalomnak kell tekinteni, amelyek fontos 
előnyökkel járhatnak a felhasználók számára, ugyanakkor potenciális 
veszélyeket is tartalmazhatnak.

A videójátékok a kezdetektől napjainkig a gyermekek, sőt sok felnőtt 
szabadidejének fontos részét lefoglalták.

Kezdetét a múlt század 30-as éveire és a flippergépre vezethetjük 

VIDEÓJÁTÉKOK
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vissza, az 1970-es években pedig az egyetemek elkezdték fejleszteni a 
számítógépes videójátékokat. A XXI. században összekapcsolódott az 
internet és a videojátékok lehetősége, így mára az online digitális tér a 
játék egyik legfontosabb helyévé vált.

Tartalmuk szerint a videójátékok lehetnek (az alábbi linken található 
osztályozás szerint:8https://econference.metropolitan.ac.rs/files/
pdf/2015/36-Mateja-Sakic-Vanesa-Varga-video-games-as-an-education-
tool.pdf):

  akciójátékok (általában harcokkal és erőszakos jelenetekkel járnak);
  kalandjátékok (kutatáshoz vezet, és kalandos cselekményen alapul);
  „mellékes” vagy lazító játékok (egyszerű szabályokat és 

játéktechnikákat foglal magában, többnyire kikapcsolódásra 
használják);

  szimulációs játékok (a felhasználók a kínált elemek kombinálásával 
hozzák létre világukat);

  stratégiai játékok (megkövetelik a helyzet gondos elemzését, és bölcs 
lépéstervezést);

  sportjátékok.

Bár ezek a műfajok ösztönzik bizonyos készségek, képességek és 
gondolkodásmód fejlesztését a felhasználókban - a játékosokban, 
mindezeket elsősorban szórakozásra szánják. A videójátékok jelentős 
részét oktatásra és a szórakozáson keresztül történő tanulásra szánják.

Számos tudományos tanulmány azt mutatja, hogy a videójátékok 
pozitívan befolyásolhatják a gyermekek társadalmi és kognitív 

fejlődését, valamint pozitívan befolyásolhatják a motivációt, az 
összpontosítást és a figyelemfejlesztést.

Az általános készségek mellett a speciális videójátékokat úgy 
tervezték, hogy bizonyos típusú ismereteket kínáljanak a választott 
területen, a történelemtől a matematikáig. Emellett, mint bármely 
más médium esetében, fontos megérteni a hallgatóság motivációját 
az ilyen típusú tartalom használatára. Bizonyos, hogy a felhasználó/a 
közönség szempontjából a videójátékok legfontosabb jellemzői a 
meggyőzés és magával ragadás, vagyis a külső környezettől való 
nagyfokú elszigeteltség elérése. A videójátékok további előnyeiként és 
e médiaélmény sajátosságaként a közönség/felhasználók megemlítik 
a szélesebb média narratívában való részvétel érzését, valamint a 
videójáték szabadságának, nyitottságának és interaktivitásának érzését.

A videójátékok fontos leckéje a képességek, a felhasználói készségek 
összehangolása a játék nehézségi szintjével és kihívásaival.

Minden videójáték a következőket öleli fel: 

  befejezés – az eredmény, amelyet a felhasználó megpróbál elérni 
tevékenységével;

  szabályok – a felhasználó cselekedeteinek korlátozása a kívánt 
eredmény elérése érdekében;

  visszajelzési rendszer (Feedback system) – ösztönzi és irányítja a 
felhasználót a célba éréshez;

  önkéntes részvétel – minden felhasználó önként, erős motiváció 
mellett úgy dönt, hogy figyelmét a videojátékra fordítja.

https://econference.metropolitan.ac.rs/files/pdf/2015/36-Mateja-Sakic-Vanesa-Varga-video-games-as-an
https://econference.metropolitan.ac.rs/files/pdf/2015/36-Mateja-Sakic-Vanesa-Varga-video-games-as-an
https://econference.metropolitan.ac.rs/files/pdf/2015/36-Mateja-Sakic-Vanesa-Varga-video-games-as-an
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Képzőművészet (6. osztály, témák: A szín hatása a megfigyelőre; Fény 
és árnyék; Világos-sötét kontrasztok)

  Szerb nyelv (6. osztály, téma: Az én kitalált világom)
  Angol nyelv (6. osztály, kompetenciák: Translating, Interpretation)
  Informatika és számítástechnika (6 osztály, téma: A technológia hatása 

az egészségre)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Digitális kompetencia
  Problémamegoldó kompetencia
  Kommunikációs kompetencia
  Együttműködési kompetencia

___ Célok

  A videójátékokkal és azok funkcióival kapcsolatos ismeretek bővítése.
  Bevezetés a videójátékok kategorizálásába.
  Betekintés a videójátékok egészségügyi hatásaiba.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Megkülönböztetni a videójátékok fajtáit és típusait, valamint funkcióit.

  Bemutatni az új készségek és ismeretek elsajátításának folyamatát a 
videójátékok segítségével.

___ Tevékenységek

Ez az egység feldolgozható az iskolában a kiválasztott videótartalom 
elemzésével, amelyet a diákok a tanárral fognak elemezni. Emellett 
a tanítási folyamatban lehetőség van elemezni a kiválasztott 
újságcikkeket, a videojáték-használók szokásaival és viselkedésével 
kapcsolatos kutatásokat, valamint elemezni a különféle típusú 
sztereotípiák használatát és megerősítését a videojáték-elbeszéléseken 
belül, a nemek vagy korcsoportok bemutatása és a közösség tagjai 
kölcsönös kommunikációjának különböző módjait, amelyek a videójáték 
bizonyos audiovizuális tartalma körül alakulnak ki.

Az óra elején két különböző hírt olvashatnak a tanulóknak a 
videójátékok használatával kapcsolatban. Javaslataink a következők:

„Hogyan befolyásolják a videójátékok az elmédet és a tanulást?”
8  https://www.iserbia.rs/studentska/kako-video-igre-uticu-na-vas-mozak-i-

ucenje-5192

„A videójátékok haszna – TED videó felirattal”
8  https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_

world?referrer=playlist- the_illuminating_benefits_of_videos_games

„Hogyan jutalmazzák meg a videójátékok az elménket?”
8  https://www.ted.com/talks/tom_chatfield_7_ways_games_reward_the_

brain?referrer=playlist-the_illuminating_benefits_of_videos_games

„Hogyan építhetünk jobb városokat a videójátékok segítségével?” 

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ

  Felismerni a videójátékok különböző elemeit és kapcsolatukat a 
hagyományos médiatartalmakkal.

https://www.iserbia.rs/studentska/kako-video-igre-uticu-na-vas-mozak-i-ucenje-5192
https://www.iserbia.rs/studentska/kako-video-igre-uticu-na-vas-mozak-i-ucenje-5192
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?referrer=playlist- the_illum
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?referrer=playlist- the_illum
https://www.ted.com/talks/tom_chatfield_7_ways_games_reward_the_brain?referrer=playlist-the_illumina
https://www.ted.com/talks/tom_chatfield_7_ways_games_reward_the_brain?referrer=playlist-the_illumina
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Kezdjék el a beszélgetést a tanulókkal a következő kérdésekkel:

Játszatok-e videójátékokat? Mikor? Melyiket? A mobiltelefonok növekvő 
használata hozzájárul a videójátékok népszerűségéhez?

Miért gondolunk a videójátékokra, mint médiatartalomra? Milyen 
médiumra vagy médiatartalomra emlékeztetnek a videójátékok?

A médiatartalom vagy a médiaformák mely elemeit kombinálják?

Hogyan okoznak a videójátékok nálunk, felhasználóknál fokozott 
érzelmeket? Mit érzetek, amikor videójátékot játszatok?

Változik akkor az idő- vagy térérzéketek?

Hogyan döntetek a játék abbahagyása mellett – vártok-e egy bizonyos 
szint elérésére a játékban, vagy figyelitek, hogy mennyi időt játszatok, 
és abbahagyjátok egy bizonyos idő után?

Ez a beszélgetés arra ösztönzi a tanulókat, hogy kritikusan 
gondolkodjanak a videójátékok tartalmáról és mindennapi életükre 
gyakorolt hatásáról, valamint hogy megértsék a videójátékokat, 

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

A videójáték olyan médiatartalom, amely a hangot, a képet és a videót 
különböző hang- és vizuális effektekkel ötvözi, és létrehoz egy virtuális 
világot, ahol a felhasználó játékosként és avatarja révén képességeinek 
köszönhetően mozoghat, haladhat és különféle díjakat nyerhet. A 
videójátékok azonban nem csak szórakozásból állnak, mert a videójáték-
mechanizmusok használatával gyakran közelebb hozhatunk egy bizonyos 
társadalmi problémát a felhasználókhoz, és intenzívebb érzelmeket és 
megértést válthatunk ki egy adott eseményről, hatékonyabban, mint a 
hírek és más informatív tartalmak tehetik.

Tekintettel a videójátékok növekvő elérhetőségére és népszerűségére, 
valamint arra, hogy funkcióik nemcsak a szórakozásban merülnek 
ki, hanem az információs és az oktatás tevékenységek terén is, 
speciális tartalomellenőrző rendszereket fejlesztenek ki, hasonlóan a 
médiatartalom címkéihez lineáris és nemlineáris médiaszolgáltatások 
esetén (lásd az előző fejezeteket).

Az egyik legnépszerűbb videójáték-címkézési rendszer a PEGI-rendszer.

A PEGI-rendszer használata lehetővé teszi a tanároknak, a szülőknek 
vagy a gyermek más törvényes képviselőinek, hogy felmérjék, 
megfelelő-e egy adott videójáték egy bizonyos életkorú gyermek vagy 
felhasználó számára. Mint hangsúlyozzák, a PEGI minősítési rendszer 
nem a videójáték nehézségét jelzi, hanem annak egy adott életkorhoz 
való alkalmazkodását, hogy ne veszélyeztesse a játékosok biztonságát, 
különösen a gyermekek és a kiskorúak esetében. A PEGI-rendszert 
Európában minőséges eszközként ismerik el a gyermekvédelem 
területén.

» » » PROBLÉMAELEMZÉS EGYÉB PÉLDÁKON

8  https://www.ted.com/talks/karoliina_korppoo_how_a_video_game_might_
help_us_build_better_cities?referrer=playlist-the_illuminating_benefits_of_

videos_games

A bemutatott tartalom azt jelzi, hogy a videójátékok pozitív és 
negatív hatással lehetnek szokásainkra és viselkedésünkre. Bizonyos, 
hogy a videójátékok tartalma változó, és ezáltal hatása is kognitív 
képességeinkre és érzéseinkre.

A videójátékok felhasználhatók a modern társadalom problémájának 
kreatív bemutatására, lehetnek néhány népszerű médiatartalom 
kiterjesztései (pl. A Game of Thrones sorozat ihlette videójátékok stb.), 
és képesek ösztönözni a különböző tulajdonságokat és viselkedést.

mint olyan tartalmakat, amelyek fokozott, pozitív és negatív 
érzelmeket keltenek, ami hozzájárul a videójátékok használatának 
meghosszabbításához.

https://www.ted.com/talks/karoliina_korppoo_how_a_video_game_might_help_us_build_better_cities?refer
https://www.ted.com/talks/karoliina_korppoo_how_a_video_game_might_help_us_build_better_cities?refer
https://www.ted.com/talks/karoliina_korppoo_how_a_video_game_might_help_us_build_better_cities?refer
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A PEGI rendszer a következő kategóriákat ismeri fel:

PEGI 3  – a videójátékok ezen kategóriája nem tartalmaz olyan hangokat 
vagy képeket, amelyek megrémíthetik a gyermeket, nem tartalmaz 
sértő beszédet, lehetséges az erőszak nagyon enyhe formája, főleg 
komikus kontextusban. Ezek a videójátékok minden korosztály számára 
alkalmasak.

PEGI 7 – az ebbe a kategóriába tartozó videójátékok olyan jeleneteket 
vagy hangokat tartalmaznak, amelyek megrémíthetik a fiatalabb 
gyermekeket, valamint az implicit és irreális erőszak enyhe formáit, 
részletek nélkül.

PEGI 12 – az ebbe a kategóriába tartozó videójátékok valamivel 
kifejezettebb erőszakot tartalmaznak, de főleg a fantáziavilágból 
érkező lények ellen. Szexuális célzások is lehetségesek, valamint a 
szerencsejátékkal kapcsolatos helyzetek és terek ábrázolása.

PEGI 16 – az erőszakhoz vagy a szexuális tevékenységekhez kapcsolódó 
tartalmak nagyon reálisak, a sértő és kifejezett vulgáris beszéd extrém 
lehet, és vannak szerencsejátékokkal, dohány, alkohol, illegális drogok 
stb. használatával kapcsolatos tartalmak is.

PEGI 18 – ez a kategória a felnőtt közönségnek szánt videójátékokra 
vonatkozik. Az erőszak valamint gyilkosság jelenetei reálisak, 
kegyetlenek és egyértelműek, gyakran motiváció nélkül hajtják végre 
őket. Az illegális szerek használatának elbűvölő ábrázolása és a szexuális 
tevékenységek jellemzőek erre a videójáték-kategóriára.

A számcímkék mellett a PEGI besorolás olyan grafikus címkéket is 
használ, amelyek felhívják a felhasználók figyelmét a videójátékokban 
elkövetett erőszakra, sértő és explicit nyelvezetre, a megfélemlítő 
tartalomra, a szerencsejátékra, a szexuális tevékenységre, az illegális 
anyagok használatára és a diszkriminációra.

Abban az esetben, ha egy videójáték bármilyen etnikai, vallási, nemzeti 
vagy egyéb gyűlöletkeltő sztereotípiát tartalmaz, akkor kizárólag PEGI 
18 besorolású lehet, és nagyon gyakran az említett tartalom ütközhet a 
nemzeti jog bizonyos rendelkezéseivel.

Nézzék meg a tanulókkal a „Virtuális valóság, videojátékok és empátia” 
(Chris Milk, TED - feliratos) című videót a következő linken:

8  https://www.ted.com/talks/chris_milk_how_virtual_reality_can_cre-
ate_the_ultimate_empathy_machine

https://www.ted.com/talks/chris_milk_how_virtual_reality_can_create_the_ultimate_empathy_machine
https://www.ted.com/talks/chris_milk_how_virtual_reality_can_create_the_ultimate_empathy_machine


A videójátékok egyik leggyakoribb kritikája, hogy függőséget 
okoznak, ugyanakkor csökkentik a felhasználók azon 
képességét, hogy érezzék az agresszív, erőszakos viselkedés 
következményeit. Ez leggyakrabban a lövöldözésen alapuló 
videójátékok esetében fordul elő.

Az is ismert, hogy különböző országok olyan dokumen-
tumokat tesznek közzé a YouTube-on, amelyek a háború alatt 
készültek, és amelyek videójátékokra emlékeztetnek. Ezután a 
tanár és a diákok megnézhetik együtt az Iraki invázió című do-
kumentumfilmet: 8 https://www.youtube.com/watch?v=QM-
3ddXO_fFg

Hogyan érzitek magatokat a jelentés megtekintése után? 
Emlékeztet-e benneteket a videójátékra? Mi a különbség (ha 
észreveszitek)? Intenzívebbek-e a videójáték által kiváltott 
érzelmek? Hogyan magyarázzátok ezt?

A cél az, hogy a tanulók az elemzés révén észrevegyék 
a dokumentum- és virtuális médiatartalmak közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, valamint azt az érzelmi 
hatást, amelyet a tartalom a felhasználókra, illetve a nézőkre 
gyakorol.

Nézzék meg a „Legyél Nikola Tesla!” projekt anyagát a 
8  http://www.doziviteslu.com linken.

Ez egy oktatási projekt, amely a virtuális valóság 
technológiájának felhasználásával közelebb hozza leghíresebb 
tudósunk, Nikola Tesla izgalmas munkáját és eredményeit.

Mi a benyomásotok a látott anyagról?

Szerintetek hatékony ez az oktatási módszer?

Tanultatok valami újat?

A videójátékok mely elemeit ismertétek fel?

1. számú gyakorlat

A dokumentum- és virtuális tartalom hatása

2. számú gyakorlat

„Legyél Nikola Tesla!”
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https://www.youtube.com/watch?v=QM3ddXO_fFg
https://www.youtube.com/watch?v=QM3ddXO_fFg
 http://www.doziviteslu.com


Adják fel a 3-4 fős csoportokban lévő tanulóknak a feladatot, hogy 
találjanak ki egy videójátékot, amelynek célja a szélesebb körű 
nyilvánosság oktatása Szerbia történelmi vagy kulturális örökségéről.

Ki lenne a főszereplő ebben a videójátékban? Mi lenne a játék célja?

Milyen elemeket, médiaformákat használnátok egy videójátékban?

Hogyan serkentenétek és tovább ösztönöznétek a felhasználókat a 
játék folytatására? Ki lehetne partner a média vagy a kultúra területéről 
ennek a játéknak a megvalósításában?

Foglalják össze a gyakorlati munka eredményeit és az osztályban 
folyó vita következtetéseit a videójátékok lehetséges funkcióinak és 
hatásainak megismerése, valamint a hagyományos média tartalmával 
való kapcsolatuk megismerése irányában. A tanulóknak fel kellene 
ismerniük azokat a mechanizmusokat, amelyek révén a videójátékok 
fokozott érzelmeket keltenek a felhasználókban (intenzív audio- és 
vizuális effektek, versenyérzet, elégedettség érzése a videójáték 
előrehaladása során), valamint a videójátékokat kiválasztani tartalmuk, 
céljuk, témájuk szempontjából.

Végül a diákoknak fel kellene ismerniük a videójátékok kapacitásait a 
szélesebb társadalmi, pozitív elkötelezettségre.

» » » KRITIKAI ALKOTÁS

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Megkülönbözteti a videójátékok 
fajtáit és típusait, valamint 
funkcióit

Bemutatja az új készségek 
és ismeretek elsajátításának 
folyamatát a videójátékok 
segítségével

Felismeri a videójátékok különböző 
elemeit és kapcsolatukat a 
hagyományos médiatartalmakkal

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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7. és 8. osztály 2 tanítási óra

A Google felajánlhat több mint 100 000 választ. 
A könyvtáros azt az egyetlen pontosat

Neil Gaiman, író

HÁLÓZATI BÖNGÉSZŐK ÉS 
TARTALOM-ÖSSZESÍTŐK

___ Увод у тему

A digitális környezetben a sok elérhető eszköz, csatorna és platform 
közvetítésének köszönhetően, az információk és a különféle 
médiatartalmak még soha nem voltak elérhetőbbek. Nagy mennyiségű 
információhoz és tartalomhoz férünk hozzá böngészők vagy összesítők 
segítségével. Az összesítő olyan webhely vagy program, amely 
összegyűjti a kapcsolódó tartalma,t és egy helyen megjeleníti, vagy 
egyesíti a hozzájuk mutató linkeket.

A böngésző olyan eszköz, szolgáltatás vagy webhely, amelyet 
arra használunk, hogy a lehető leghatékonyabban megszerezzük 
a szükséges információkat és tartalmakat. Szűkebb értelemben a 
legnépszerűbb böngészők a Google, a Yahoo és a Bing.

Azonban az olyan közösségi hálózatok, mint a Twitter, böngészőként 
is szolgálhatnak, mivel lehetővé teszik számunkra, hogy tartalmában, 
tweetjeiben, kifejezéseiben és neveiben kulcsszavak alapján keressünk.

Továbbá, ha alkalmazzuk a megadott jellemzőket, arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a Wikipédia is egyúttal egyfajta böngésző a hálózaton, 
de a meglévő tartalmak összesítője is. Azonban az olyan közösségi 
hálózatok, mint a Twitter, böngészőként is szolgálhatnak, mivel lehetővé 
teszik számunkra, hogy tartalmában, tweetjeiben, kifejezéseiben és 
neveiben kulcsszavak alapján keressünk.

Továbbá, ha alkalmazzuk a megadott jellemzőket, arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a Wikipédia is egyúttal egyfajta böngésző a hálózaton, 
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de a meglévő tartalmak összesítője is.

Gondolhatunk az összesítőkre és a böngészőkre, mint közvetítőkre, de 
új típusú szerkesztőkre vagy a tartalom „tudományos munkatársaként” 
is, mert ezek valójában megkönnyítik a kommunikációt köztünk, a 
felhasználók és harmadik felek között, akiknek információi és tartalma 
elérhető az interneten. A böngészők és a tartalom-összesítők hozzáférést 
biztosítanak számunkra ezekhez az információkhoz és tartalmakhoz, 
de megjeleníthetik az oldalukon is („host"-olhatják), továbbíthatják és 
címkézhetik („tag”–olhatják) az interneten keresztül.

Az összesítők az előre meghatározott, semleges és automatikus 
rendszereknek megfelelően választják ki és kombinálják a tartalmat, majd 
ez a tartalom elérhetőnek tűnik számunkra, ami az összesítők számára 
eleget tesz egyfajta tartalomszerkesztő funkciójának. A legtöbb közvetítő, 
mint az összesítők és a böngészők általában nem érdekeltek a saját 
tartalmuk előállításában (pl. Google).

Ugyanakkor a Wikipédia úgy állítja elő az anyagát, hogy egyesíti a 
felhasználók tudását, de ellenőrzött és már meglévő információforrásokra, 
rendelkezésre álló hírekre, kutatásokra stb. is támaszkodik. A Google és a 
hozzá tartozó szolgáltatások az egyik webcím, ahol a legtöbb időt töltjük. 
A Google-nak köszönhetően az interneten információkat, híreket, címeket 
és névjegyeket találunk. Segít abban, hogy hatékonyabban mozoghassunk 
a valós és a virtuális térben, és könnyebben és gyorsabban jussunk 
ismeretekhez. Az információk nagyobb és könnyebb hozzáférhetősége 
azonban nem jelent minőségesebb tudást és információt számunkra, 
mint közönség és felhasználók számára. Minden információt annak 
érdekében, hogy értékes és hasznos legyen, ellenőrizni, verifikálni 
kell, valakinek garantálnia kell érte. Sajnos az ingyenes böngészők, 
összesítők, sőt a közösségi hálózatok, amelyeken keresztül hozzáférünk 
az információkhoz, nem mindig szolgálnak pontos információkkal. 

Ebben az értelemben a Wikipédiának különleges értéke van, tekintve, 
hogy tartalmát a felhasználók hozzák létre, azzal a megjegyzéssel, hogy 

___ Tantárgyközi kapcsolat

  Polgári nevelés (8. osztály, téma: Média a modern társadalomban)
  Informatika és számítástechnika (8. osztály, téma: Informatikai 

technológia)
  Angol nyelv (7. és 8. osztály: Translating kompetencia)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Adatkezelés
  Digitális kompetencia
  Tanulási kompetencia
  Problémamegoldó kompetencia

a tartalom online közzététele előtt ellenőrzésen, verifikáción, valamint a 
meglévő információforrásokkal történő összehangoláson esik át. Annak 
ellenére, hogy törekszik az általa kínált információk hitelességének, 
frissítésének és pontosságának biztosítására, a Wikipédiát nem ismerik el 
a tudományos, akadémiai kutatások érvényes forrásaként.

Bármelyik böngészőt vagy összesítőt is választjuk, fontos megérteni, 
hogy a kifejezések keresésének és az online információgyűjtésnek 
összefüggésben kell állnia az objektív és ellenőrzött tények 
megkülönböztetésével a pontatlan információktól, személyes nézetektől, 
előítéletektől és téves információktól. Fontos tudni azt is, hogy a 
források és tartalmak kiválasztásának módja, amely végigvezet minket a 
böngészőkön és az összesítőkön, nem mindig teljesen semleges, objektív, 
és valójában gyakran kedvez, illetve figyelmen kívül hagy bizonyos 
forrásokat. A felajánlott eredményeket befolyásolhatják különféle 
kereskedelmi vagy politikai érdekek, valamint algoritmusok, amelyek a 
digitális környezetben tanúsított magatartásunkra támaszkodnak.
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___ Célok

  Tudás megszerzése az online böngészőkről és tartalom-összesítőkről.
  Felismerni a felelőtlen online magatartás hatását a keresési ered-

ményekre.
  Az online böngészők és a tartalomösszesítők hatásának felismerése 

az információk tanulásának, emlékezésének és átvételének módjaira.
  Kritikus hozzáállás az online böngészők segítségével megszerzett 

adatokhoz.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Elmagyarázni az online böngésző és a tartalom-összesítő kifejezés 
jelentését.

  Megállapítani az online böngészők és a tartalom-összesítők szerepét 
a tájékoztatásban és az oktatásban.

  Elismerni az online böngészőket és a tartalom-összesítőket a tágabb 
médiatér részeként.

  Felismerni a közönség szerepét az olyan összesítők számára készített 
tartalmak létrehozásában, mint a Wikipédia, valamint a szerző 
felelősségét.

  Bemutatni azokat a különféle funkciókat, amelyeket az online 
böngészők és a tartalom-összesítők teljesítenek.

___ Tevékenységek 

Ez az egység feldolgozható az online böngészők és összesítők 
természetével és hatásaival foglalkozó kiválasztott cikkek elemzésével. 
Az oktatásban az online böngészők és összesítők használatának 
gyakorlatai is felhasználhatók, amelyek megmutatják az információ 
kiválasztásának mechanizmusait, hátrányait és előnyeit. Ezenkívül 
a diákok oktatóvideókat nézhetnek meg a tanárokkal, amelyek 
elmagyarázzák az online böngészők és az összesítők hatásait.

Az egység témájával foglalkozó beszélgetést indíthatják a kutatás 
eredményeinek bemutatásával, amelyek megmutatják a böngészők 
internetre gyakorolt hatását abban, ahogyan tájékozódunk, tanulunk 
és emlékezünk.

Olvassák el a diákokkal a „Hogyan befolyásolja a Google a gyerekek 
tanulási és emlékezési képességét” szöveget az alábbi linken:

8  https://novakdjokovicfoundation.org/sr/kako-gugl-utice-na-
sposobnost-dece-da-uce-i-pamte/

Ma, amikor valamit meg szeretnénk tudni, ellenőrizni vagy találni, az 
első címünk leggyakrabban a Google (vagy más ingyenes böngésző 
– Yahoo, Bing). Ezért fontos tudni, hogy a Google, csakúgy, mint az 
összes többi böngésző vagy tartalomösszesítő, az információkat 
és az adatokat olyan szabályok szerint választja ki és szervezi 
számunkra, amelyek célja nem mindig a legobjektívebb vagy legjobb 
tudásforrások kiválasztása. Tehát például a Google kínálja az ún. 
személyre szabott keresést, ami azt jelenti, hogy nem mindannyian 
ugyanazokkal a webhelyekkel rendelkezünk, amelyeket ugyanazon 
kifejezésre kínálnak. A Google webhelyeket javasol annak a helynek a 

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ: ELŐKÉSZÍTÉS A VITÁRA

https://novakdjokovicfoundation.org/sr/kako-gugl-utice-na-sposobnost-dece-da-uce-i-pamte/
https://novakdjokovicfoundation.org/sr/kako-gugl-utice-na-sposobnost-dece-da-uce-i-pamte/
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vonatkozásában, ahonnan keresünk, de figyelembe veszi a keresések 
előzményeit is. 

Ezenkívül az információszerzés módja az online böngészők és a 
tartalom-összesítők révén a sűrített, tömör tudást részesíti előnyben, 
amelyben csak alapinformációkat kapunk, anélkül, hogy mélyebb 
értelműek lennének, megismernénk a kontextust, az okokat és 
a következményeket. Felismerve a rendelkezésre álló források 
keresésének és felhasználásának lehetőségeit, a Google kifejlesztett egy 
kiegészítő szolgáltatást a felhasználók számára, amely nyílt és ingyenes 
hozzáférést biztosít a különböző tudásforrásokhoz – Google Scholar.

A Google Scholar egyszerű módszert kínál a tudományos szakirodalom 
keresésére a legkülönbözőbb területekről és tudományterületekről. 
A felhasználók hozzáférhetnek tudományos cikkekhez, tézisekhez, 
könyvekhez, sőt bírósági iratokhoz is ítéletekkel, amelyek 
megkönnyíthetik az elméleti kutatást a hallgatók és tudósok számára 
szerte a világon. Ezen anyagok forrásai akadémiai kiadók, szakmai 
szövetségek, online adattárak, egyetemek és könyvtárak. Így a 
Google kiegészítő szolgáltatása révén ingyenes hozzáférést biztosít a 
tudásforrásokhoz, demokratizálva a tanulási folyamatot jobban, mint 
az eddigi időszakban

Kezdjék a beszélgetést a tanulókkal a következő kérdésekkel: Mire 
használjátok leggyakrabban az online böngészőket és a tartalom-
összesítőket?

Milyen típusú információkkal találkoztok leggyakrabban rajtuk 
keresztül?

Mindig meg lehet találni a tartalom vagy információ szerzőjét?

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

Ellenőrzitek-e és hogyan az online böngészőkben és a tartalom-
összesítőkben megszerzett információkat?

E beszélgetésnek ösztönöznie kellene a diákokat, hogy 
elgondolkodjanak azon, mennyivel vagyunk jobban tájékozottak 
manapság, és hogy hatékonyabban és jobban tanulunk-e a 
böngészőknek köszönhetően.

A tanulóknak fel kell készülniük arra, hogy kritikusan elemezzék az e 
csatornákon és platformokon keresztül hozzájuk érkező információk 
és tartalmak megbízhatóságát és hitelességét. Végül a cél felhívni a 
figyelmet a szponzorált és hirdetett keresési eredmények létezésére, 
valamint észrevenni a különbséget bizonyos szerzők, magánszemélyek és 
szakemberek által aláírt tartalom között, akik tekintélyükkel garantálják 
a tartalom minőségét, és több ismeretlen személy együttműködésének 
eredménye (pl. Wikipédia) között, akiknek minőségét és hitelességét a 
moderátorok és a szerkesztők határozzák meg.



Az egység e gyakorlati részének célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét 
az online böngésző segítségével elért eredmények testreszabására. 
Ugyanis a „digitális nyomunk”, a rólunk online elérhető adatok 
és a korábbi kereséseink előzményei alapján minden böngésző 
módosítja a keresési eredményeket.  Vagyis, két különböző ember, 
akik alapértelmezés szerint különböző fiókokból keresik ugyanazt a 
kifejezést, nem ugyanazt a keresési eredményt kapják meg.

Osszák fel a tanulókat 3–4 tagú csoportokba. Minden csoport más-más 
böngészőt (Google, Yahoo, Bing) és más eszközt használjon – iskolai 
számítógépet, mobiltelefont, laptopot stb. Adják meg mindenkinek 
ugyanazokat a keresési kifejezéseket. Ezt követően majd minden 
csoport bemutatja az első tíz találatot eszközén és böngészőjében.

Mely keresési eredmények szerepelnek mindig elsőként, a tetején? 
Hogyan jelölték meg ezeket az eredményeket, egyértelműen 
látszik, hogy ezek szponzorált, fizetett eredmények? Ezeknek az 
eredményeknek jobban vagy kevésbé fogtok hinni, mint a többi, nem 
szponzorált eredményeknek?

A gyakorlat célja, hogy a tanulók lássák a keresési eredmények 
függését korábbi online viselkedésünktől, valamint a különböző 
böngészők közötti különbségeket is. A tanulóknak meg kell érteniük a 
böngészők azon képességét is, hogy előnyben részesítsenek bizonyos, 
kívánatosabb vagy fizetett oldalakat, és marginalizálják a kevésbé 
kívánatos vagy szabad oldalakat, elhelyezve azokat a későbbi keresési 
oldalakon, amelyekhez a felhasználók gyakran el sem jutnak. Ily módon 
a böngészők gyakorlatilag alakítják hozzáállásunkat, meggyőződésünket 
és a körülöttünk zajló események megértését, nem mindig biztosítják 
számunkra a legmagasabb színvonalú, legobjektívebb vagy 
legmegbízhatóbb forrásokat és információkat vagy tartalmakat, hanem 
azokat, amelyek üzleti vagy egyéb érdekeiknek megfelelnek.

1. számú gyakorlat

Internetes böngészők Adják fel a csoportoknak azt a feladatot, hogy csak hagyományos tudás- 
és információforrásokat, fizikailag elérhető anyagokat – könyveket, 
enciklopédiákat, egyéb taneszközöket, beszélgetést a diákokkal és a 
tanárokkal – használva, online csatorna segítsége nélkül létrehozzanak egy 
Wikipédia oldalt egy kiválasztott történelmi eseményről vagy történelmi 
személyről. Ezt követően elemezzék az azonos kifejezés Wikipédia oldalát 
az osztályban, és vegyék észre a különbségeket és hasonlóságokat.

Milyen fontos dolgot emeltetek ki a Wikipédia oldalra a választott 
kifejezéssel kapcsolatban? Különbözik-e ez a meglévő Wikipédia oldaltól? 
Milyen tartalmat adnátok hozzá a Wikipédia oldalához, a szövegen kívül? 
Miben különböznek az általad használt források a Wikipédia által idézett 
forrásoktól?

Foglalják össze a megbeszélés gyakorlati munkáját és következtetéseit 
annak tudatában, hogy a böngészők és a tartalom-összesítők segítenek 
abban, hogy gyorsabban, hatékonyabban érjünk el információkat és 
ismereteket, de kritikusan kell megközelíteni a kapott eredményeket, 
és meg kell tanulnunk ellenőrizni és összehasonlítani őket különböző 
forrásokkal. Ezenkívül a tanulóknak meg kell tudniuk különböztetni 
másoktól az eredményeket, amelyeket egyértelműen reklámként vagy 
szponzorált bejegyzésekként jelöltek meg.

Végül ennek a tanítási egységnek a következtetése az, hogy a nagyobb 
számú csatorna és információforrás ellenére sem informálódunk 
jobban, tanulunk jobban. Aktívnak kell lennünk az interneten, kritikusan 
gondolkodnunk, ellenőriznünk és összehasonlítanunk több különböző 
forrást, hogy megbizonyosodjunk a rajta elérhető tartalom minőségéről 
és hitelességéről.

» » » KRITIKAI ALKOTÁS

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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HÁZI FELADAT

E gyakorlat célja, hogy összehasonlítsa az ismeretek 
minőségét, amelyek online tartalmi forrásokon, például a 
Wikipédián keresztül jutnak el hozzánk, és a hagyományos 
tanulási forrásokon, például könyveken, tankönyveken és 
hasonlókon keresztül.

Adjanak fel a tanulóknak egy kifejezést, történelmi eseményt 
vagy személyt. A tanulóknak két tanítási óra között van 
idejük arra, hogy elemezzék az adott koncepcióról a 
Wikipédián keresztül rendelkezésre álló információkat, és 
összehasonlítsák azokat a tankönyvekben, enciklopédiákban, 
szótárakban és más hagyományos ismeretforrásokban 
rendelkezésre álló információkkal.

A következő órán a tanulók bemutatják megfigyeléseiket és 
összehasonlításukat.

A cél az összesítők, mint például a Wikipédia révén elérhető 
tudás típusának és szintjének összehasonlítása a hagyományos 
tanulási forrásokon keresztül elérhető tudással.

A tanulókat ösztönözni kell e két tudásforrás ötvözésére a 
jövőbeni kutatások és iskolai feladatok során, hogy szélesebb, 
teljesebb képet kapjanak az iskolában tanult fogalmakról, 
és hogy az online összesítőkön keresztül elérhető összes 
információt többféle forrás, interneten, valamint fizikailag 
hozzáférhető, hagyományos információ- és tudásforrások 
felhasználásával is ellenőrizzék.
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Elmagyarázza az online 
böngésző és a tartalom-
összesítő kifejezés 
jelentését

Megállapítja az online 
böngészők és a tartalom-
összesítők szerepét a 
tájékoztatásban és az 
oktatásban

Bemutatja azokat a 
különféle funkciókat, 
amelyeket az online 
böngészők és a tartalom-
összesítők teljesítenek

Felismeri a közönség 
szerepét az olyan összesítők 
számára készített tartalmak 
létrehozásában, mint a 
Wikipédia, valamint a szerző 
felelősségét

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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7. és 8. osztály 2 tanítási óra

___ Bevezetés a témába

A médiában való bemutatás módja jelentősen befolyásolja azt a képet, 
amelyet arról alkotunk amit bemutatnak.

A médiaműveltség megszerzéséhez elemezni kell a médiatartalmat 
és annak bemutatásának módjait, meg kell határozni, hogy mely 
társadalmi normák vezérelik a médiafeladókat, milyen célok felé 
irányítják őket és mennyiben követik az általános humanisztikus elveket.

A modern ember etikája tükröződik a médiában való etikátlan 
megjelenítés minden formája iránti érzékenységében, valamint a 
médiatartalom létrehozásának beépített felelősségtudatában. A média 
etikátlan használatának következményeit különösen a gyermekek és 
serdülők szenvedik, mert nem sajátítják el az etikátlanul létrehozott 
médiatartalmak felismerésének és az ettől való elhatárolódás 
mechanizmusait.

Ezért nagyon fontos fejleszteni a tanulók kompetenciáit az etikátlanul 
előállított médiatartalmak felismerése érdekében, megtanítani 
őket annak elutasítására és a felelősség megteremtésére az önálló 
médiatartalom készítésében.

Az, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzánk, részben attól függ, hogy mások 
hogyan látnak bennünket; az, hogy hogyan viszonyulunk másokhoz, attól függ, 

hogyan látjuk őket; ezek a benyomások a bemutatkozásból származnak.

Richard Dyer: A képek kérdése

MÉDIATARTALMAK ÉS 
FELELŐSSÉG

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Polgári nevelés (7. osztály, téma: Az emberi egyenlőség elvei; 8. osztály, 
téma: Média a modern társadalomban)

  Hitoktatás (8. osztály, téma: Szabadság és szeretet a keresztény szellemben)
  Biológia (7. osztály, téma: Vadon élő állatok, 8. osztály, téma: Az ember) 
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___ Fontos tartalmak

  Etikai és etikátlan az emberi viselkedésben egy médiaközpontú tár-
sadalomban.

  Felelősség a médiatartalmak előállításában.

___ Célok

  A felelőtlen magatartás felismerése a médiatartalomban.
  A médiatartalom elutasítása, amely felelőtlen hozzáállást jelent a 

környezethez (más emberek, állatok, életkörnyezet).
  Felelős magatartás a környezettel szemben.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Felismerni az etikátlan médiatartalmat.
  Megkülönböztetni a felelősséggel létrehozott médiatartalmat a 

felelőtlentől.
  Felsorolni az etikai kódex alapelveit a médiatartalmak előállítása 

során.
  Tiszteletben tartani az etikai kódexet a médiatartalom önálló 

létrehozásakor.

___ Tevékenységek 

A tananyag tartalmának megvalósításához a heurisztikus beszélgetés 
módszerét javasoljuk, amely egy adott problémával kapcsolatos 
kapcsolódó kérdések sorozatát foglalja magában, ahol minden kérdés 
bizonyos kutatásokat és kreatív tevékenységeket tartalmaz a probléma 
megoldása érdekében. A tanár szerepe a heurisztikus beszélgetés 
módszerében a problémák kiemelése, rámutatás az ellentmondásokra, 
ellentmondásos kognitív helyzetek kialakítása és a tanulók önálló 
megoldásokra való ösztönzése.

A probléma észrevétele érdekében a tanár egy elkészített 
videótartalmat mutat be a tanulóknak. Fontos, hogy a médiatartalom 
lehetővé tegye a tanulók számára annak megértését, hogy a 
bemutatott vadállatok viselkedése összetartozást jelent – közös 
vadászatot, a falkák, különösen a fiatalok kollektív védelmét, és hogy 
ezt a viselkedést a túlélési ösztön biztosítja.

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban
  Adatkezelés
  Digitális kompetencia
  Kompetenciák a kommunikációhoz és az együttműködéshez
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Az ember az egyedüli lény, amely tudja, hogy viselkedésének nemesnek, 
hasznosnak kell lennie, és nem veszélyeztethet másokat. Azonban, ha 
megfigyeljük az állatok viselkedését a vadonban, arra a következtetésre 
jutunk, hogy sok állatfaj védi és ápolja kicsinyeit, de gyakran gondoskodik 
más közösségbeli fiatal egyedekről, összeáll és segít elérni a célt – táplálék 
és víz biztosítása, fiatalok megtartása, élőhely stb. Megnézünk egy 
rövidfilmet a vadon élő állatok viselkedéséről a közösségben.3

Mérjétek fel, hogy a bemutatott vadállatok mennyire viselkednek 
ösztönösen önmaguk és fajuk megőrzése érdekében. Hasonlítsátok 
össze az emberek és állatok viselkedését, amikor a közösség más tagjaival 
való kapcsolatokról van szó. Mennyire vannak tisztában az emberek a 
vadállatokkal kapcsolatos környezetvédelmi cselekedeteikkel a bemutatott 
videótartalomból? Miért kell az embernek tisztában lennie azzal, hogy 
viselkedése hogyan és milyen mértékben hat más emberekre?

Miért fontos, hogy az emberek tiszteljék és megvédjék egymást – 
mindenhol, még a média virtuális világában is? Hogyan nézne ki a világ, ha 
az emberek nem figyelnének másokra?

A tanulók várhatóan arra következtetnek, hogy az embereket a bemutatott 
vadállatoktól megkülönbözteti a jó és a rossz tudata, a közösségre kiható 
további következmények megértése, valamint a nemes és felelősségteljes 
viselkedés belső igénye és kötelessége. Várható, hogy a tanulók megértik 
az emberek jó és rossz cselekedeteit, de azt is, hogy az emberek láthatják 
hibáikat és javíthatják saját viselkedésüket. A diákok arra a következtetésre 
kell, hogy jussanak, hogy a felelős magatartás definíciója, mikor valaki arra 
törekszik, hogy minden ember számára jónak és hasznosnak tűnjön, és 
felismerjen, kritizáljon és elutasítson mindent, ami nem a nemesség és a 
tolerancia, a sokféleség tiszteletének és hasonlóknak az elvein alapul.

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

» » » EGYÉB PÉLDÁK MUTATÁSA

» » » HIPOTÉZISEK MEGFOGALMAZÁSA

Vezessék rá a tanulókat arra a következtetésre, hogy a nemes és 
felelősségteljes magatartás teszi, hogy méltóságteljesnek, fenségesnek, 
elégedettnek és tiszteltnek érezzük magunkat a környezetünkben.

Elemezzék az emberek kétféle viselkedési módjának jelenlétét 
a médiatartalomban, amelyekben az emberek hozzáállása a 
környezetükhöz (más emberekhez, állatokhoz, környezethez) 
felismerhető, mint nemes és felelős magatartás másokkal szemben, 
másrészt intoleráns és nemkívánatos viselkedés. Mennyire viselkednek 
felelősségteljesen az emberek, amikor videókat készítenek és tesznek 
közzé a közösségi médiában? Találjon példákat a médiában, amelyek 
megerősítik a humanista elképzelések jelenlétét. A médiatartalom, 
amelyben jótékony cselekedeteket mutatnak be, vajon a környezettel 
szembeni felelős viselkedés mutatója? Hogyan befolyásolja az ilyen 
médiatartalom a médiaüzenet címzettjeit?

Mennyire felelősek ma az emberek a médiatartalom létrehozásakor? 
Állítás formájában fejtsék ki a témával kapcsolatos közös álláspontot. 
Néhány feltételezhető hipotézis:

1.  Sokan felelőtlenül viselkednek, amikor médiatartalmakat tesznek 
közzé.

2.  Kevés médiatartalmat közzétevő ember gondolkodik a javak elvein és 
más jogainak tiszteletben tartásán.
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» » » KUTATÁSI TERV

» » » A FELADAT

» » » A PROBLÉMA KUTATÁSA

» » »  KÖVETKEZTETÉSEK A KUTATÁSI EREDMÉNYEKRŐL – 
LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

Utasítsák a tanulókat, hogy a további tevékenységek során használják 
az internetet. Beszélgetés alapján meghatározhatják a tanulók bizonyos 
médiumokhoz vonzódását. Az ismeretek alapján osszák őket csoportokra. 

A csoportok számát a tanulók által kiválasztott médium száma határozza 
meg.  Kérjék meg a tanulókat, hogy állítsanak össze egy kutatási tervet a 
felelőtlen magatartás feltárására az általuk választott médiumban.

A kutatás lépései, amelyek a kutatási tervet alkotják, a következők 
lehetnek:

1. Megbeszélés a csoportban a kutatás céljával kapcsolatban.
2. A csoport tagjai felelősségének kiosztása.
3. A médiatartalom kiválasztása.
4. A kiválasztott médiatartalom elemzése.
5. Következtetések.
6. A csoportmunka eredményeinek bemutatása.

Állításaik igazolásához azokat a médiatartalmakat kell kutatni, amellyel 
naponta találkoznak.

1.  Találjanak példákat a felelősségteljes magatartásra a Wikipédia 
tartalmában, videojátékokban, zenei videókban, divatblogokban stb.

2.  Találjanak példákat a felelőtlen viselkedésre a médiában, amelyet az 
előző feladatban választottak ki kutatásra.

A válasz elkészítésének ideje 30 perc. A terv szerint a tanulók a tanítási 
tartalom megvalósításának második tanítási óráján mutatják be 
válaszaikat. 

Ösztönözzék a tanulókat, hogy a kutatás során fordítsák figyelmüket 
az egyes médiatartalmak használatának kihívásaira és negatív 
következményeire. Hogyan állapíthatjuk meg a Wikipédián található 
információ pontosságát?

Megjegyzés: A tanárnak el kell magyaráznia a diákoknak, hogyan 
ellenőrizzék a felsorolt hivatkozásokat a Wikipédia oldalain.

Az elemzett publikált médiatartalom mennyire lesz jó az emberek 
számára? Kinek a jogait sérthette meg az általatok elemzett 
médiatartalom közzététele? Mennyit gondolkodtok a közzétett 
médiatartalom lehetséges negatív következményeiről? Mondjatok 
példákat tapasztalataitok alapján, amikor felelőtlenül megjelenített 
médiatartalommal szembesültetek. Kinek a jogait sértették meg?

Írjátok le, hogy akkor éreztétek magatokat.

Hogyan lehetne szembeszállni az emberek felelőtlenségével a 
médiatartalom közzétételekor? Mit kell tenni azért, hogy az emberek 
felelősségteljesen viselkedjenek a XXI. század médiaközpontú 
világában? A család, az iskola és a média mely tevékenységeit tartjátok 
hasznosnak a felelősségteljes magatartáshoz a média használata során?

Szükség van-e törvényekkel szabályozni az emberi felelőtlenség 
problémáját a médiatartalmak létrehozása és felhasználása során?

Támogassák a diákokat javaslataik előterjesztésében. Nagyon fontos, 
hogy az analitikus megközelítés felé irányítsák őket a médiatartalmak 
vonatkozásában, amelyeket önállóan készítenek, osztanak meg vagy 
„lájkolnak”.
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» » » » EVALUÁCIÓ – ZÁRÓ FELADAT

Állítsanak össze egy magatartási kódexet a médiatartalom 
közzétételekor. Írják le javaslataikat öntapadós papírokra, és 
ragasszák fel a táblára (flipchart).

Nagyon fontos, hogy a tanulók végigjárják a média bemutatásakor 
a felelősség kérdésének szintézisét és értékelését. Az összeállított 
magatartási kódex egyértelműen meghatározza a felelősségteljes 
és felelőtlen viselkedés határait a médiatermelésben, és annak 
átláthatósága az osztályteremben (flipcharton, táblán való 
kifüggesztése) rendszeresen emlékezteti a tanulókat a felelős 
viselkedés fontosságára egy médiaközpontú társadalomban.

A tanár emlékeztetheti a diákokat az internet használatának 
etikai példáira is az oktatás, a kreativitás ösztönzése és a diákok 
személyiségének fejlesztése érdekében.

Olyan webhelyek és alkalmazások javaslata, amelyek a tanár 
értékelésével összhangban ajánlhatók a tanulók számára:

8  www.tesla.org.rs 
http://www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/ 
http://ezbirka.math.rs/ 
https://phet.colorado.edu/sr/ 
http://www.stripcreator.com 
http://stripgenerator.com 
https://www.360cities.net

3  Filmjavaslat: Az oroszlánok életének megértése (Understanding the Lives of 
Lions, National Geographic), az alábbi linken: https://www.youtube.com/
watch?v=zobZd8Mp3sk

https://www.youtube.com/watch?v=zobZd8Mp3sk
https://www.youtube.com/watch?v=zobZd8Mp3sk
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felismeri az etikátlan 
médiatartalmat

Megkülönbözteti a 
felelősséggel létrehozott 
médiatartalmat a 
felelőtlentől

Felsorolja az etikai kódex 
alapelveit a médiatartalmak 
előállítása során

Tiszteletben tartja az etikai 
kódexet a médiatartalom 
önálló létrehozásakor

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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6. osztály 2 tanítási óra

___ Bevezetés a témába

Az új információs és kommunikációs technológiák megjelenésével 
a digitális korban a hagyományos média (újságok, rádió és televízió) 
elérhetősége és befolyásának lehetősége jelentősen megnőtt. A 
médiának, az újságíróknak, a médiaház szerkesztési politikájának nagy 
szerepe van a közvetlen tapasztalatainkon felüli információkhoz való 
hozzáférésben. Az újságírók információközlésének módja, pontossága, 
teljessége, átláthatósága, az újságírók felelőssége a hírek készítésekor 
és a riportok elkészítésében jelentősen befolyásolja az álláspontot, 
amelyet a közönség bizonyos eseményekkel kapcsolatban felépít.

Az új információs és kommunikációs technológiák lehetővé tették az 
egyszerű polgárok számára, hogy beszámolhassanak, közzétehessenek, 
hozzászólhassanak nyilvános eseményekhez, ami korábban az újságírók 
felelőssége és kiváltsága volt.

Ez a jelenség egyrészt a nézetek sokszínűségét és pluralizmusát, a 
társadalom demokratikus folyamatainak látszólagos megerősödését, 
másrészt a rendelkezésre álló információforrások intenzívebb 
ellenőrzésének és kritikus értékelésének szükségességét hozta.

A civil társadalomban való demokratikus részvétel szempontjából nagyon 
fontos, hogy jól tájékozottak legyünk, és hogy a kapott információkon 
gondolkodjunk, objektív következtetéseket vonva le, a sztereotípiák és 
egyéb előítéletek hatása nélkül.

Az általános iskolás diákokkal e témában folytatott munka célja: 
megalapozni és megerősíteni a civil társadalom alapvető értékeit – az 
igazság tiszteletben tartását és a médián keresztüli hozzáférhetőséghez 
való jogot, valamint a saját és a mások jogainak tiszteletben tartását.

Az újságírás fő célja az igazság elmondása, hogy az embereknek legyen információjuk, 
melyek segítségével függetlenek lesznek a döntéshozatalban.

Jack Fuller: Újsághír és újságírás

ÚJSÁGÍRÁS, SZAKMAI 
ETIKA ÉS STANDARDOK
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___ Célok

  Bevezetés az újságírás szerepébe és fontosságába a civil 
társadalomban.

  A szólásszabadság és a sajtószabadság fontosságáról szóló ismeretek 
meghatározása.

  Ismeretek szerzése az újságírói kódex különböző médiumokban 
történő alkalmazásáról.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Felismerik és elemzik az újságírás etikai kódexeit.
  Elmagyarázzák, miért fontos a szakmai etika.
  Felsorolni az újságírás alapvető etikai elveit.
  Alkalmazni a médiakódexet és etikát a különféle médiaképekre és 

szövegekre.

___ Tevékenységek 

A véleménynyilvánítás szabadságát vagy a szólásszabadságot 
régóta alapvető emberi jognak tekintik. Annak érdekében, hogy 
a véleménynyilvánítás szabadsága hozzájáruljon a demokrácia 
előmozdításához a társadalomban, olyan médiumokra van szükségünk, 
amelyeken keresztül információkat továbbítanak, vagy amelyeken 
keresztül megtudhatjuk, hogy az ismeretlen emberek hogyan 
gondolkodnak bizonyos kérdésekről. Gyakran előfordul, hogy 
különféle érdekcsoportok megpróbálják rákényszeríteni a médiára 
a működésmódjukat. Hogy megvédje magát ettől, a média a világ 
különböző pontjain megalkotja saját „szakmai szabályait”, vagyis egy 
kódexet, amelyet munkája során követ. Az ilyen magatartási szabályok 
halmazát szakmai etikának hívják.

A Szerbiai Újságírók Független Szövetségének és a Szerbiai Újságírók 
Szövetségének Etikai Kódexe olyan dokumentum, amely meghatározza 
a szakmai és etikai újságírás szabályait. Az ebben a dokumentumban 
kiemelt főbb értékek közé tartozik az információk valódisága és 
pontossága, az újságírók függetlensége, a médiában bemutatott 
eseményen résztvevő valamennyi fél tisztelete, valamint annak 
lehetővé tétele, hogy minden résztvevő kifejezze véleményét, 
tiszteletben tartsa mindenki méltóságát, az újságírók embersége és 
felelőssége a nyilvánosság előtt, hogy a közzétett információk igazak.

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Kompetencia a demokratikus társadalomban való felelős 
részvételhez

  Kompetenciák a kommunikációhoz és az együttműködéshez
  Kompetencia az adatkezeléshez

___ Tantárgyközi kapcsolatok
  Szerb nyelv (6. osztály, témák a Nyelvkultúrából: A kitekert történet; A 

jelentéktelen részletek és a felesleges szavak felismerése és eltávolítása a 
szövegben és a beszédben)

  Polgári nevelés (6. osztály, témák: A közösség problémáinak észlelése; 
Adatgyűjtés a kiválasztott problémáról)

  Hitoktatás (6. osztály, téma: Az emberi szabadság fontossága a világ 
megváltásában)
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A feladatot párban végzik. Minden párnak öt feladata van, amelynek 
eredményeit a második tanórán mutatják be.

Vizsgálják meg, hogy az újságírói etika mely szabályait alkalmazza a világ 
minden újságírója.

Hogyan kell a médiának kezelnie az anyagot, amely nem, faj, nemzetiség, 
életkor, fizikai megjelenés, családi állapot alapján sért, diszkriminál?

Készítsetek egy listát azokról az újságírói etikai elvekről, amelyeket 
szerintetek be kell tartani.

Vizsgáljátok meg az újságírói etikát és standardokat a környezetetekben. 
Válasszátok ki egy médiaház etikáját és normáját.

Bizonyítsátok be állításaitokat ugyanazon média két médiatartalmának 
elemzésével. Mutassátok be, hogy a médiaház miként képviseli a 
polgárok érdekeit a ti általatok választott példákban.

Mennyire sérti az érdekeiket?

Melyik szerbiai médiaháztól várjuk el legjobban az etika és a normák 
tiszteletben tartását? Miért hívják a Szerbiai Rádió és Televíziót a 
polgárok közszolgálati médiumának? Milyen üzenetekre emlékeztek 
a SZRT reklámaiban? Hogyan értelmezitek a következő szlogeneket: 
„Szerbiai Rádió és Televízió – Az Ön joga, hogy mindent tudjon!” 
és „Szerbiai Rádió és Televízió - A szerbiai polgárok közszolgálati 
csatornája”?

Lapozzatok át több általatok kiválasztott mai napilapot.

Elemezzétek az újságírói kódex tiszteletben tartását megerősítő 
médiatartalmat, például a nemek közötti egyenlőség, a nemzeti, vallási 
és nyelvi tolerancia bemutatását.

» » » KUTATÁSI FELADATOK

» » » KÖVETKEZTETÉSEK

Gondolkodjatok el az olvasott újságcikkekről.

Milyen elveket tartanak tiszteletben a tartalmukban?

Keressetek példákat az etikai újságírói elvek megsértésére a gyermekek 
médiában való bemutatásakor. Miért nem szabad a gyermekek arcát 
mutatni a médiatartalomban?

Írjatok újságcikket a napi sajtó kutatásairól!

Vegyétek fel a kapcsolatot azokkal az újságokkal, amelyek tartalmát 
elemeztétek. Mutassatok rá észrevételeitekre. Javasoljátok a 
meglévő kódex módosítását és kiegészítését. Mutassátok meg a 
média dolgozóinak azokat a témákat, formátumokat és tartalmakat, 
amelyeket követni szeretnétek.

Milyen szakmai etikai elveket tartanának tiszteletben a 
médiamunkások, ha elfogadnák a ti javaslataitokat?

Támogassák a tanulókat, hogy vonjanak le következtetéseket a szakmai 
etika és az újságírási elvárások betöltött szerepéről és fontosságáról.

Milyen szerepet játszik az etikai kódex bármely szakmában?

Miért fontos az újságírásban?

Milyen hatással lehet az újságírás etikai megsértése a kiskorúakra és 
más kiszolgáltatott társadalmi csoportokra? Érvekkel támasszák alá 
nézeteiket.
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felismeri és elemzi az 
újságírás etikai kódexeit

Elmagyarázza, miért fontos 
a szakmai etika

Felsorolja az újságírás 
alapvető etikai elveit

Alkalmazza a médiakódexet 
és etikát a különféle 
médiaképekre és 
szövegekre

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).



170 >>

7. és 8. osztály 2 tanítási óra

___ Bevezetés a témába

A fogyasztás a modern egyén mindennapi tevékenységei közé 
tartozik. Mindannyian valaminek a fogyasztói vagyunk: termékeknek, 
szolgáltatásoknak, médiatartalomnak. A bőség korát éljük, amikor 
minden termék vagy szolgáltatás számtalan különböző változatban 
érhető el. Sokkal több árut, terméket és szolgáltatást gyártunk és 
fogyasztunk, mint amire valóban szükségünk van. A növekvő termelés 
és a termelési folyamat nagyobb hatékonyságához való ragaszkodás 
befolyásolja lakókörnyezetünket, éghajlati viszonyainkat, a városi 
növekedést és a felgyorsult városiasodást.

A legnagyobb osztálykülönbségek korát éljük, a leggazdagabbak és a 
legszegényebbek közötti legmélyebb szakadék idejében.

Fogyasztóként felelősek kell, hogy legyünk és tudatában lenni 
annak, hogy vásárlási döntéseink befolyásolják a körülöttünk lévő 
társadalmat. A Cambridge szótár szerint a fogyasztói társadalom 
olyan társadalom, amelyben az emberek gyakran vásárolnak 
különböző célokra használt árut, új dolgokat, különösen azokat, 
amelyek nem létfontosságúak. A fogyasztói társadalom ezért nagyra 
értékeli a sok dolog birtoklását. Tény, hogy a vásárlások nagy része – 
függetlenül attól, hogy árut vásárol-e vagy szolgáltatásokat igényel 
– nem szükséges, illetve hogy fogyasztóként egy modern trend 
részesei vagyunk, ami túlfogyasztást, termékfelhalmozást, kidobást 
és felesleges cserét jelent.

Mindent ki kell próbálni, mert a fogyasztó azzal a félelemmel vezérelt lény,  
hogy valamit, valamiféle szórakozást vagy hasonlót el fog „mulasztani”.

Jean Baudrillard

FOGYASZTÓI TÁRSADALOM
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Fogyasztóként nagyrészt az a médiatartalom formál minket, amely-
et olvasunk, nézünk, illetve hallgatunk. A reklámtartalom mellett a 
média olyan üzeneteket is megjelentet, amelyek az általunk használt 
és fogyasztott termékek vagy szolgáltatások révén értékelnek 
minket, mint egyéneket. A stílusok és trendek évszakonként válto-
znak, minden évben új sportcipők, mobiltelefonok vagy ruhadarabok 
jelennek meg a piacon a médiatartalmak révén, mint társadalmi 
értékünk és státusunk mércéje. 

Magas fogyasztói társadalomban élő egyénekként vásárolunk és 
költünk, hogy élvezhessünk és kivetítsünk magunkról egy bizonyos 
képet. Egy ilyen társadalomban az immateriális értékek elnyomás 
alá kerülnek. Elnyomják az erényt, a tudást és a szerénységet, mint 
a siker, az értékek és az eredmények mércéjét. Ma nem menekül-
hetünk el a fogyasztói gazdaság elől, és annak mellékhatása az, hogy 
gyakran kénytelenek vagyunk olyan döntéseket hozni, amelyek nem 
az érdekünk képviselik.

Hogyan találunk ma egy olyan mértéket a fogyasztás között, amely 
a gazdasági fejlődést vezérli, de amely nem olyan termékekre és 
tartalmakra irányít minket, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a 
hiúsággal, a felületességgel, az értelmetlenséggel?

A jövő reménye, hogy a fogyasztói társadalom gazdaságát és pén-
zügyi nyereségét nem fogja örökké csak a különféle hiábavaló fogy-
asztói étvágy és a termelők és az eladók kizsákmányoló törekvésein 
keresztül történő profitteremtés vezérelni.

Fontos megtanulni, hogyan kell profitot termelni azáltal, hogy segít-
jük az egyéneket, mint fogyasztókat és termelőket az új modern 
világ létrehozásának valóban fontos és ambiciózus feladatában.

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Képzőművészet (7. osztály, téma: Több ritmikus egység komponálása a 
térben, Vonalak, színek és alakzatok ritmusa a térben)

  Földrajz (8. osztály, téma: A Szerb Köztársaság a modern integrációs 
folyamatokban)

  Szerb nyelv (7. osztály, téma: Jovan Sterija Popović: A felfuvalkodott 
tökfej)

  Polgári nevelés (8. osztály, téma: Média a modern társadalomban)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Adatkezelés
  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban
  Vállalkozás és a vállalkozáshoz való orientáció
  Kommunikáció
  Együttműködés

___ Célok

  Ismeretek szerzése az egyén XXI. századi fogyasztói társadalomban 
betöltött szerepéről.

  Ötletet hordozó médiatartalom megértése, értékelése és osztályozása.

  Ösztönözés a folyamatos vásárlásra és fogyasztásra.

  A reklám és a fogyasztói társadalom ismereteinek bővítése.
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___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Elmagyarázni a fogyasztói társadalom fogalmának jelentését, 
valamint saját szerepüket benne.

  Kritikusan mérlegelni és elemezni a fogyasztói társadalom jellemzőit.

  Felismerni olyan médiatartalmat, amely ösztönzi a folyamatos 
vásárlás és költekezés gondolatát.

___ Tevékenységek 

Ezen egységen belül különböző módszerek alkalmazásával a tanulók 
képesek lesznek olvasni a médiatartalmat és kritikusan megérteni a 
fogyasztói kultúrával kapcsolatos tartalmakat, megérteni a fogyasztói 
társadalomban betöltött szerepüket és kritikusan átgondolni saját 
döntéseiket termékek vagy szolgáltatások vásárlásakor.

Úgyszintén a cél, hogy a tanulókat elgondolkodtassák a fogyasztásról, 
amely nemcsak az anyagi értékekhez kapcsolódik, hanem az 
immateriálishoz is, valamint hogy a fogyasztás boldogsághoz vezethet, 
mint összetett jelenséghez, amely magába foglalja az oktatást, az 
önismeretet, az új tapasztalatokat, a gazdag társadalmi életet és szellemi 
értékeket.

Végül a cél a tanulókkal való etikus fogyasztás fogalmának 
megismertetése, valamint a mindennapi élet valódi szükségleteivel 
összehangolt ésszerű vásárlások és fogyasztások ösztönzése.

Ezen az egységen belül a csatolt munkalapok, kiválasztott tartalmak 
segítségével fogunk dolgozni az órán vagy az órára való felkészülés 
során, valamint egy olyan kérdéssorral, amely útmutatóként szolgál a 
tanulókkal folytatott moderált beszélgetéshez.

Az óra Klaes Oldenburg projektjének bemutatásával kezdődhet: 
„Mindennapi tárgyak a szabad térben”.

Oldenburg változata a kis dolgokról szimpatikus, de figyelmeztető 
módon felhívja a figyelmünket a modern gazdaság szokatlan 
függőségére az olyan termékek tömeges fogyasztásától, amelyek az 
emberi civilizáció szintjén teljesen elhanyagolhatóak, lényegtelenek és 
feleslegesek.

Noha Oldenburg művei felszínesnek tűntek túlzásaiban és 
mesterségességeiben, tény, hogy meglehetősen pontosan tükrözték 
valódi jelentőségüket kollektív gazdasági sorsunkban.4

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ: ELŐKÉSZÍTÉS A VITÁRA

A bemutatott tartalom után indítsanak beszélgetést a tanulókkal.

Írják fel a táblára: Fogyasztói társadalom. Kérdezzék meg a tanulókat, 
hogyan értik ezt a fogalmat. Milyen jellemzőket használnának a 
„fogyasztó” kifejezés leírására? Mit jelent számotokra a fogyasztói 
társadalom?

Melyek a fogyasztói társadalom előnyei és hátrányai?

Milyen típusú termék vagy szolgáltatás az első asszociáció a fogyasztói 
társadalomra?

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA



A gyakorlat elején a tanároknak arra kell ösztönözniük a 
diákokat, hogy gondolják át, mit szeretnének tizenévesen és 
különös, nagyon specifikus fogyasztói csoportként. A vágyak 
feltárásával megérthetjük az általunk elfogadott értékeket, 
amelyek alakítják döntéseinket és mindennapi életünket.

Mely termékek dominálnak a mindennapjaitokban?

Mely termékekre költitek a zsebpénzetek legnagyobb részét?

Szükségetek van ezekre a termékekre? Milyen egyéb funkciói 
vannak a megvásárolt termékeknek a tiszta használaton kívül?

Szeretnétek kiemelni általuk valami fontosat az identitásotok 
szempontjából? Mit szeretnétek kiemelni?

A diákoknak azonosítaniuk kell azokat az érzéseket és értékeket, 
amelyeket bizonyos tárgyaknak, szolgáltatásoknak és fizetett 
szolgáltatásoknak tulajdonítanak.

Ennek a gyakorlatnak az az célja, hogy arra ösztönözze a tanulókat, hogy 
dolgozzák ki az előző gyakorlat következtetéseit arról, hogy milyen 
szükségleteket vagy érzéseket produkálnak náluk bizonyos termékek, 
vagy a termékek birtoklása. Ezután a feladat egy szabad tevékenység, 
vagy valamilyen megfoghatatlan érték vagy tapasztalat megtervezése, 
amely ugyanolyan vagy hasonló érzéseket keltene.

Például: amikor új tornacipőt vásárolok – tekintélyérzetem van az 
iskolában – hasonló érzésem lenne, ha az iskolai feladatra a legmagasabb 
osztályzatot kapnám.

1. számú gyakorlat

Fogyasztói társadalom

2. számú gyakorlat

Fogyasztás, érzések és értékek

Tárgy, szolgálat vagy 
szolgáltatás

Érzés

Immateriális érték, 
tapasztalat vagy 
azonos hatású ingyenes 
tevékenységek

Új telefon

Luxus nyaralás

Gyors autó

Étkezés egy drága 
étteremben
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Az utóbbi években egyre több szó esik az úgynevezett etikus 
fogyasztásról.

Ez azt jelenti, hogy a termékek és szolgáltatások, valamint a 
rendelkezésre álló erőforrások vásárlásával, fogyasztásával és 
felhasználásával kapcsolatos döntéseinket különböző etikai 
szempontokhoz igazítjuk. Az etikus fogyasztás valójában felelős 
fogyasztás, mert a túlzott termelés és a fogyasztók étvágyának 
kielégítése miatt a Föld ökológiai és éghajlati szempontból 
veszélyeztetett. A termelési árak és költségeik csökkentése 
érdekében a vállalatok világszerte visszaélnek a munkaerővel a 
szegény országokban, nem tartják tiszteletben az alapvető emberi 
jogaikat és a tisztességes bérhez való jogot.

Hogyan látjátok a média szerepét a felelős fogyasztók 
létrehozásában?

Ki lehet a média szövetségese ebben a feladatban, és ki 
akadályozhatja őket ebben?

Ha szeretnétek ellenőrizni, hogy felelős fogyasztók vagytok-e, 
töltsétek ki az p  ETIKUS FOGYASZTÁS – FELELŐS FOGYASZTÓ 

VAGYOK? kérdőívet.

Válaszoljatok a kérdőívben szereplő kérdésekre. 

3. számú gyakorlat

Etikus fogyasztás
A gyakorlatok és az órán történő beszélgetések után a diákoknak 
meg kellene érteniük a fogyasztói társadalom alapvető jellemzőit, 
mérlegelniük kellene az abban való részvételüket, valamint meg 
kellene érteniük azokat a mechanizmusokat, amelyek befolyásolják a 
vásárláshoz és a fogyasztáshoz való hozzáállásukat. A következtetések 
levonása során arra is ösztönözni kell őket, hogy gondolkodjanak 
el a költekezésről a szükséglet szemszögéből, és szükségletről a 
vásárlás ellenére, a kívánt társadalmi státus, elfogadás vagy ideiglenes 
boldogságérzet elérése érdekében. Emellett fontos, hogy a tanulók 
olyan új fogyasztási formákat azonosítsanak és fogadjanak el, 
amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak az anyagi erőforrásokhoz, 
hanem a tanuláshoz, új tapasztalatok megszerzéséhez, új ismeretek 
és készségek megszerzéséhez.

Végül a tanulóknak el kell fogadniuk az etikus fogyasztás fogalmát, 
és meg kell érteniük a racionális vásárlás és fogyasztás, valamint a 
környezet jövője közötti kapcsolatot.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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HÁZI FELADAT

A Fekete péntek (Black Friday) az a nap, amikor szerte a 
világon számos üzletben csökkentik az árucikkek árát, 
hogy az ügyfeleket a lehető legtöbb termék vásárlására 
ösztönözzék. A Fekete péntek általában az ún. vásárlási 
láz kezdete az újévi és a karácsonyi ünnepek előtt.

A termelés ösztönzésével párhuzamosan, 1992-ben 
létrehozták a Nemzetközi Ne vásárolj semmit! napot 
(Buy Nothing Day), amelynek célja a modern társadalom 
anyagi értékei és fogyasztói magatartása elleni küzdelem 
elősegítése.

Az egyik első szlogen, amely ezt a napot népszerűsítette, 
a „Hagyja abba a vásárlást! Kezdjen el élni!”, melynek 
célja, hogy a polgárok a fogyasztás révén kevésbé a 
státusra összpontosítsanak. Az elmúlt években különféle 
akciókat szerveztek a fogyasztás elleni küzdelem 
előmozdítása érdekében, például a hitelkártyák tömeges 
megsemmisítése, a bevásárlóközpontok lefoglalása 
különböző performanszok tartásával és hasonlók. Az 
ezen a napon összegyűlt aktivisták az etikus fogyasztás 
kérdéseire, az olyan termelési formák népszerűsítésére 

hívták fel a figyelmet, amelyek nem az olcsó munkaerő 
kihasználásán alapulnak, és a kis, családi vállalkozásokat 
népszerűsítették a nagy gyártó vállalatokkal szemben.

A 3–4 fős csoportokra osztott diákok feladata olyan 
tevékenységek kidolgozása, amelyek jeleznék a 
felelősségteljes vásárlás és fogyasztás fontosságát, 
elkerülve a termékek felesleges fogyasztását és a még 
mindig működő eszközök felesleges lecserélését.

Az akcióknak prioritásként kellene kezelniük a felelős 
költekezéseket és a pozitív érzések megvalósítását 
immateriális értékek és nem vásárlási tapasztalatok 
révén.

Az akciók magukban foglalhatnak különféle 
tevékenységeket, amelyek családdal, barátokkal, 
kortársakkal valósulnak meg – pl. ruhaváltás/ruhacsere 
megszervezése új vásárlás helyett stb.

A következő órán minden csoportnak be kell mutatnia 
javaslatát a tervezett akcióra.

4  A következő linket ajánljuk: https://www.youtube.com/watch?v=1d3I_juszrs

https://www.youtube.com/watch?v=1d3I_juszrs
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Elmagyarázza a fogyasztói 
társadalom fogalmának jelentését, 
valamint saját szerepét benne

Kritikusan mérlegeli és elemzi a 
fogyasztói társadalom jellemzőit

Felismeri az olyan médiatartalmat, 
amely ösztönzi a folyamatos 
vásárlás és költekezés gondolatát

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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p Amennyiben szeretné ellenőrizni, hogy felelős fogyasztó vagy-e, töltsd ki az alábbi kérdőívet:

Munkalap_ KÉRDŐÍV: Etikus fogyasztás – 
Felelős fogyasztó vagyok?

07

Etikus fogyasztás – Felelős fogyasztó vagyok? IGEN NEM

Inkább a piacon és a helyi magánboltokban vásárolok, mint a szupermarketekben

Szeretném tudni, hogy az általam vásárolt gyümölcsök és zöldségek organikusak, házi termékek

Felesleges ruháim a hajléktalan személyeket ellátó intézményeknek vagy hasonló humanitárius szervezeteknek 
ajánlom fel 

Kerülöm azon vállalatok által gyártott ruhákat, amelyekről kiderült, hogy visszaélnek az olcsó munkaerővel és a 
gyerekekkel

Otthon figyelek az áram- és vízfogyasztásra

Lehetőség szerint válogatom a szemetet, és megpróbálom félretenni újrahasznosítás céljából

Amikor elolvasok egy könyvet, a helyi könyvtárnak adományozom

Újrahasznosítom a ruhákat az egyik ismert kereskedelmi láncban

Válaszolj szóban a következő kérdésekre:

p Elmondhatod magadról, hogy felelős fogyasztó vagy?

p Gondolkodtál már ezeken a kérdéseken korábban is?

p Megváltoztatod viselkedésed az említett tevékenységek bármelyikében?

p  Mit gondolsz, mit lehet a legkönnyebben megváltoztatni a felsorolt szokásokból, és mit a legnehezebben, sőt lehetetlen?
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5. és 6. osztály 2 tanítási óra

___ Bevezetés a témába

A különböző típusú erőszakos viselkedéseknek mindig is helyük volt a 
médiában, elsősorban a hagyományos médiatartalmakban, például a 
filmekben. Az internet megjelenésével, amely anonimitást engedett a 
média feladóinak, az erőszak ábrázolása egyre elterjedtebbé vált. 

Az erőszakos viselkedést megkönnyíti az a tény, hogy sok gyermeknek 
és kamasznak van digitális fényképezőgéppel ellátott mobiltelefonja.

Az utóbbi években a médiában a gyűlöletbeszéd és az erőszak egyre 
gyakoribb előfordulása összefügg a valóságshow-k népszerűségével 
Szerbiában. E médiaformátumok résztvevői nagyon agresszíven 
kommunikálnak, sértő üzeneteket cserélnek, és a verbális konfliktusok 
gyakran fizikai összetűzéssé válnak.

A gyűlöletbeszéd sok olyan politikus nyilatkozatában is gyakori, akiknek 

beszéde sértő a másként gondolkodókra, valamint megjelenik a 
bulvársajtóban is. A gyermekek különösen alkalmasak arra, hogy a fizikai, 
pszichológiai, társadalmi és elektronikus erőszak áldozataivá váljanak. 

Ebben a korban fontos a tanulókkal a médiaüzenetek 
dekonstruálásának képességi stratégiáját erősítő tevékenységekkel 
párhuzamosan olyan tevékenységeket is végezni, amelyek célja az 
etikai és humanista értékek megerősítése, valamint a média szerepe 
fontosságának tudatosítása az erőszak kollektív elítélésében.

A médiában tapasztalható fizikai, érzelmi és társadalmi erőszakról való 
betekintés mellett különös figyelmet kell fordítani a hallgatók tuda-
tosságának fejlesztésére az elektronikus erőszak következményeivel 
kapcsolatban.5

ERŐSZAK A MÉDIÁBAN
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv (5. osztály, téma: Epikus népdalok – Nemanjić és 
Mrnjavčević, Koszovó előtti ciklus)

  Polgári nevelés (5. osztály, témák: Konfliktusok és a konfliktusok 
megoldásának módjai; A konstruktív konfliktusmegoldás előnyei; Az 
erőszak típusai: fizikai, aktív és passzív, érzelmi, társadalmi, szexuális, 
digitális; Válasz az erőszakra; Az erőszak elleni védelem módjai)

  Angol nyelv (5. és 6. osztály, kompetencia: Translation)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  A probléma megoldása
  Kommunikáció
  Együttműködés
  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban
  Felelősségteljes hozzáállás az egészséghez
  Adatkezelés

___ Kimeneti követelmények

Az oktatási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Felismerni az erőszakot a médiában, és elutasítják, mint viselkedés-
modellt.

 Felsorolni az erőszak média általi bemutatásának következményeit.
  Bemutatni az erőszakot tartalmazó médiatartalom küldőinek 

szándékait.
 Felsorolni az online erőszak elleni védekezés eljárásait.

___ Célok

  A médiában megjelenő erőszak formáival kapcsolatos ismeretek 
bővítése.

  Humanista értékek fejlesztése a tanulókban.
  A médiában elkövetett erőszak, mint viselkedési modell elutasítása.
  Polgári értékek, etikai elvek és elvárások kialakítása a közbeszéd felé. 

___ Tevékenységek

Az esettanulmányt az egyik leghatékonyabb módszernek tekintik 
az erőszakkal járó médiatartalommal szembeni kritikus hozzáállás 
kialakításában. A bevezető motivációra szemléltető/demonstratív 
módszer az alkalmas, amely magában foglalja egy adott médium 
aktuális eseményének bemutatását, amelynek témája a kortárs 
erőszak. A tanár hangosan felolvassa a médiumból a kiválasztott 
szöveget, utasítva a tanulókat, hogy gondosan kövessék a címet, a 
tartalmat, a szerkesztőség (újságíró) hozzáállását az eseményhez, 
saját tapasztalataikat a történettel kapcsolatban. A diákok ugyanazt a 
szöveget követhetik számítógépen vagy telefonon.

Egy másik lehetőség az, hogy univerzális, nem nevesített példát 
válasszunk (anélkül, hogy megadnánk a szereplők és a helyszín nevét), 
amelynek tartalma magában hordozza a kognitív lehetőséget a téma 
bevezetésére. Az esettanulmány módszere több, a médiaműveltség 
fejlesztése szempontjából döntő eljárást foglal magába: adatgyűjtés, 
információelemzés, az eredmények közlése, megbeszélés és 
következtetések.



Esettanulmány

RÉMÜLET ÉS SZÖRNYŰSÉG A KÖZÉPISKOLÁBAN

Egy fiú (13) meghalt, miután az iskola udvarán verekedés közben fejbe 
ütötték, a tragédiát mobiltelefonon rögzítették

Mondjátok el, mit éreztek az újságcikk elolvasása után. Tudtok 
valamilyen példát a környezetetekben megtörtént kortárs erőszakra? 
Azt az esetet bemutatták a médiában? Melyik médiumon keresztül vált 
nyilvánossá ez a történet? Mi volt a céljuk azoknak, akik a verekedés 
felvételeit közzétették a közösségi médiában? Miért rögzítették a 
tanulók az erőszakot? Mi volt a célja az újságnak, amely ezt a szöveget 
közzétette?

Elemezzétek az erőszak megjelenésének módját a szövegben.

Mit gondolnak az újságszöveg szerzői az erőszakról, amelyről írnak? 
Milyen benyomást akarnak kelteni az olvasókban? Mi a szöveg címe? 
Miért hangsúlyozza a szövegben az áldozat szüleinek gyermekük 
szerveinek adományozására irányuló szándékát? Mit érnek így el az 
olvasóknál?

Elemezzétek a szöveghez kapcsolódó fotókat. Mi van rajtuk? Mi a 
célja a fényképek megjelentetésének? Nézzétek meg az ugyanerről az 
erőszakról szóló videót, amelyet az amerikai CBSN televízió sugárzott.7

Miért homályosítják el az erőszak résztvevői és a tanúk arcát? A feladat 
és a kérdések olyan helyzetet jelentenek, amikor a tanulók hozzáférnek 
a szöveg elektronikus változatához és az internethez.

A bemutatott eseményen a tanulók telefonon rögzítették az erőszakot, 
közzétették a közösségi hálózatokon, és tovább osztották. Milyen 
erőszakot követtek el ebben az esetben?

Hogyan tudták meg az újságírók a történetet? Kinek az állítása szerepel 
a szövegben, és kié nem? Hogyan befolyásolja az ilyen bemutatás a 
gyermekek egyenlőségével, védelmével és biztonságával kapcsolatos 
álláspontjainkat?

A tizenhárom éves Diego kilenc 
nappal később, miután társa 
megütötte az iskolában, meghalt. 
A drámai videót az egyik közösségi 
hálón tették közzé.

A videón kaliforniai középiskolások 
láthatók, ahogy várják a tanítás 
kezdetét. Hirtelen egyikük megüti 
Diegót, a másik pedig a földre 
dobja, és a szerencsétlen Diego 
fekve marad – írja a CBS Los 
Angelesből. Az eset április 16-
án történt egy Moreno Valley-i 
iskolában. Az áldozat kilenc napig 
az intenzív osztályon feküdt 
kritikus állapotban, de nem tudtak 
segíteni rajta. Klinikai halottnak 
nyilvánították.

„Családja beleegyezett a 
szervadományozásba, mert azt 
szeretnék, hogy ez a tragédia 
legalább megmentse egy másik 
gyermek életét” - nyilatkozta a Los 
Angeles-i kórház.

A támadókat letartóztatták és 
őrizetbe vették. Koruk miatt 
személyazonosságukat nem 
árulták el.

A mobiltelefonon rögzített 
videóban a támadó kezdte vitát, 
míg Diego beszélgetéssel próbálta 
csillapítani a helyzetet. Hirtelen 
egy ütést kapott a fejére. A 
második ütés végzetes volt, mert a 
fiú a betonfalnak ütötte a fejét.

A támadás szemtanúi 
kijelentették, hogy Diegónak 
azonnal habzott a szája, és úgy 
nézett ki, mintha epilepsziás 
rohama lenne. A szülők később 
elmondták a médiának, hogy 
ebben az iskolában már többször 
előfordult a kortárs erőszak. 
Tavasszal két lány összeveszett, 
ezért az iskola biztonsági 
szolgálatának könnygázt kellett 
használnia a diákok elválasztására 
és megnyugtatására.6

» » » JAVASLAT A KIINDULÓ SZÖVEGRE » » » FELADATOK A TANULÓKNAK
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Mondjátok el, hogy a médiaerőszakkal kapcsolatos jelentések hogyan 
hatnak rátok. Mi a hozzáállásotok a kortárs erőszak történeteivel 
kapcsolatban, amelyekről a médián keresztül értesültök?

A feladatok bemutathatók prezentáció útján, vagy különféle színű 
papírokra írhatók, amelyeket a diákok az óra alatt kihúznak és szóban 
válaszolnak rájuk. Az ajánlott munkaforma a vita, amely alapvető 
következtetések levonásához vezet az erőszak következményeivel 
kapcsolatban.

Tekintettel az új média elérhetőségére a tanulók számára, különös 
figyelmet kell fordítani az új médián keresztüli erőszakra (elektronikus 
erőszak).

Az új médián keresztüli erőszak lehet közvetlen és közvetett. A 
közvetlen erőszak az alábbiakat jelenti: zaklató üzenetek küldése 
telefonon, e-mailben vagy csevegésben, más e-mail jelszavának 
ellopása vagy megváltoztatása, csevegési becenév eltulajdonítása, 
más gyermek nevének használata, akinek ártani akar, más személyes 
adatainak vagy hazugságoknak közzététele, zaklató fotók 
közzététele a közösségi hálózatokon, azzal a céllal, hogy megalázzon, 
megkülönböztessen, felméréseket tegyen közzé más emberekről az 
interneten (mennyire sikeres, másoknak tetszik stb.), vírusok vagy 
spamek küldése e-mail címre vagy mobiltelefonra stb.

Közvetett erőszak esetén az elkövető harmadik fél útján követ el 
erőszakot, aki általában nincs is tudatában annak, hogy részt vesz az 
erőszakban.

» » » JELENSÉG ELEMZÉSE

Például azáltal, hogy ellopja valaki jelszavát egy e-mail címhez, a 
bántalmazónak lehetősége van arra, hogy az áldozat neve mögé bújva 
e-mailt küldjön az áldozat környezetéből származó embereknek nem 
kívánt tartalommal.

Az ilyen levelek címzettjei az áldozatra irányítják haragjukat, és rossz 
véleményt alkotnak róla, így megvalósítják az elkövető szándékait.

Ha tudtok, mondjatok példákat közvetlen vagy közvetett erőszakra a 
környezetetekből származó új médián keresztül.

Az UNICEF felmérése szerint a szerbiai tanulók körülbelül 65%-a 
tapasztalt legalább egyszer erőszakot, és 22%-uk számolt be gyakori 
kortárs erőszakról. A fiúk 70%-a és a lányok 68%-a (6. és 8. osztály 
között) nemi alapú erőszakot tapasztalt az iskolában. Az erőszakot 
naponta követik el a tanulók számára elérhető médián keresztül. 
Hogyan védhetitek meg magatokat az online erőszak ellen?

A tanár diavetítéssel tehet javaslatot az erőszakos cselekményre, vagy 
más látható módon mutathatja be a tanulóknak.



KIVEL KELL BESZÉLNEM, HA INTERNETES ERŐSZAK 
ÁLDOZATA VAGYOK?

  Ha úgy gondolod, hogy erőszak áldozata vagy, akkor első 
lépésként segítséget kell kérned valakitől, akiben megbízol 
(szülőtől vagy más törvényes képviselőtől, közeli családtagtól 
vagy más felnőttől).

  Az iskolában kapcsolatba léphetsz a pedagógussal vagy 
kedvenc tanároddal.

  Ha azonnal jelenteni akarod a problémát a hatóságoknak, 
vagy tanácsot és információt szeretnél tőlük kérni, hívd az 
19833-as ingyenes telefonszámot, vagy jelentsd online a 
www.pametnoibezbedno.gov.rs (Nemzeti Gyermekbiztonsági 
Kapcsolattartó Központ az Interneten) platformon. 

  Ha az erőszak egy közösségi hálózaton jelentkezik, akkor tiltsd 
le a bántalmazót, és jelentsd az erőszakot annak a közösségi 
hálózatnak. A vállalatoknak meg kell védeniük felhasználóikat.

  Hasznos lehet a bizonyítékok gyűjtése – üzenetek és képek, 
amelyek bizonyítják, hogy erőszaknak voltál kitéve.

  Amennyiben közvetlen veszélyben vagy, vedd fel a 
kapcsolatot a rendőrséggel vagy más szerbiai sürgősségi 
szolgálattal.

UNICEF 
8
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Támogassák a tanulókat, hogy olyan következtetéseket vonjanak 
le, amelyek erősítik a médiában elismert erőszak felismerésének, 
az erőszak áldozatai támogatásának, az erőszak kezelésének és az 
erőszak, mint viselkedésmodell elutasításának fontosságát.

Miért különösen veszélyes a médiában történő erőszak?

A médiában történő erőszak egyformán érinti az összes társadalmi 
csoportot? Mely társadalmi csoportokat érintheti különösen az 
erőszak a médiában? Milyen cselekedetekkel tudtok ellenállni az 
online erőszaknak?

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
5  Az óra előkészítéséhez a következő webhelyet ajánljukу: https://www.

betterinternetforkids.eu/ www.pametnoibezbedno.gov.rs

6  https://www.jutarnji.hr/viral/strava-i-uzas-u-srednjoj-skoli-djecak-13-umro-nakon-
sto-je-u-tucnjavi-na-skolskom-dvoristu-dobio-udarac-u-glavu-tragedija-je-snimljena-
mobitelom/9407603/

7  https://losangeles.cbslocal.com/2019/09/17/2-arrested-in-violent-fight-at-moreno-
valley-school-which-left-student-critically-wounded/

8  Az UNICEF oldaláról: https://www.unicef.org/serbia/zaustavimo-digitalno-nasilje 
(módosítva).

https://www.betterinternetforkids.eu/ 
https://www.betterinternetforkids.eu/ 
http://www.pametnoibezbedno.gov.rs
https://www.jutarnji.hr/viral/strava-i-uzas-u-srednjoj-skoli-djecak-13-umro-nakon-sto-je-u-tucnjavi-
https://www.jutarnji.hr/viral/strava-i-uzas-u-srednjoj-skoli-djecak-13-umro-nakon-sto-je-u-tucnjavi-
https://www.jutarnji.hr/viral/strava-i-uzas-u-srednjoj-skoli-djecak-13-umro-nakon-sto-je-u-tucnjavi-
https://losangeles.cbslocal.com/2019/09/17/2-arrested-in-violent-fight-at-moreno-valley-school-which
https://losangeles.cbslocal.com/2019/09/17/2-arrested-in-violent-fight-at-moreno-valley-school-which
https://www.unicef.org/serbia/zaustavimo-digitalno-nasilje
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felismeri az erőszakot a 
médiában, és elutasítja, 
mint viselkedésmodellt

Felsorolja az erőszak média 
általi bemutatásának 
következményeit

Bemutatja az erőszakot 
tartalmazó médiatartalom 
küldőinek szándékait

Felsorolja az online erőszak 
elleni védekezés eljárásait

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Bevezetés a témába

A médiaműveltség terén kialakult kompetencia bepillantást jelent 
a médiában megjelenő különböző típusú történetek és információk 
felépítésébe, és hogy milyen technikákat alkalmaznak az olyan anyagok 
rendezéséhez, amelyeket beavatkozás nélkül homályos és bonyo-
lult lenne megérteni. Az információs és médiaműveltség fejlesztése 
érdekében elemezni kell a médiatartalmat, és jelentésük szerves része-
ként elemezni kell azt a társadalmi kontextust, amelyben előfordulnak 
olyan körülmények, amelyeket néha nem veszünk észre, és amelyek 
befolyásolják a médiaüzenet szerkezetét és értelmét.

5. és 6. osztály 2 tanítási óra

A MÉDIAÜZENET 
FELÉPÍTÉSE ÉS 

DEKONSTRUKCIÓJA – 1

Fontos arra utasítani a tanulókat, hogy a média annak ellenére, hogy 
ismételten kihívásokat állít a társadalom elé, és nagy hatással van a 
fejlődés irányítására, egyúttal a társadalom tükröződésére is – a média 
olyan történeteket és tartalmakat kínál, amelyeket a közönség fogyasz-
tani szeretne.

Az UNESCO számos olyan pedagógiai megközelítést javasol a 
tanításhoz, amely magában foglalja a médiatartalom dekonstrukcióját: 
probléma alapú tanulás, szövegelemzés, a kontextus elemzése, esetta-
nulmány, „fordítások”, szimulációk, produkció stb.9
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv (5. osztály, témák: Mark Twain: Tom Sawyer; Irónia és 
szatíra; Mese; 6. osztály, téma: Miroslav Antić: Kék csillag)

  Polgári nevelés (5. osztály, témák: Szükségletek és jogok; Identitásunk)

  Angol nyelv (5. és 6. osztály: Messages)

  Számítástechnika és informatika (5. osztály, témák: Számítógépek 
használata digitális képek kezeléséhez; Multimédiás prezentációk; Hang- 
és videóanyagok lejátszása és rögzítése)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Problémamegoldás
  Kommunikáció
  Együttműködés
  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban
  Adatkezelés

___ Célok

  A médiatartalmak létrehozásával és azok értelmezésével kapcsolatos 
ismeretek bővítése.

  A médiában megjelenő szimbólumok és a vizuális nyelv ismeretének 
bővítése.

  A médiaprodukciós készségek fejlesztése.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Felsorolni a valós jelenségek és a médiatartalom közötti legfontosabb 
különbségeket, mint a valóság konstrukcióját.

  Dekonstruálni a médiaüzenetek egyszerűbb példáit.
  Stratégiailag médiatartalmat hozni létre.

___ Tevékenységek

Az ajánlott munkaforma csoportos, 5–7 tanuló. Néhány órával a 
megvalósítás előtt a tanulók kutatási feladatokat kapnak, amelyek 
eredményeit a feldolgozó órán bemutatják, megbeszélik, és 
következtetéseket vonnak le..

ELSŐ CSOPORT: SZÖVEGELEMZÉS

A szövegelemzés magában foglalja a szöveg, fotók, reklámok, 
bejelentések, előzetesek, zenei videók stb. jelentésének 
tanulmányozását. A tevékenység célja, hogy a tanulók elemezzék 
és összehasonlítsák a tartalom nyilvánvaló és „kevésbé nyilvánvaló” 
részeit, dekonstruálják azokat a médiában, érvekkel megvitassák, és 
következtetéseket vonjanak le.

Látogassanak el több környékbeli iskola honlapjára. Válasszanak minden 
honlapról három médiatartalmat, amelyek a következők:

а) kulturális vagy sportesemény bejelentése;
б) beszámoló egy kirándulásról;
в) az iskola tanulójának fényképe.

» » » KUTATÁSI FELADATOK



amelyet nemzedéketek kedvencei, Youtuberek tettek közzé.

Hasonlítsátok össze és elemezzétek mindkét tartalmat. Hogyan 
nevezték és hirdették meg a témát? Hogyan öltöztek a videó szerzői? 
Milyen feliratok láthatók a szekrényükön és a környezetükben 
a videóban? Mi a célja ezeknek a feliratoknak? Milyen üzenetet 
küldenek? Milyen életmódot dicsérnek mindkét tartalomban? Mi 
okozta a különbséget a Youtuberek azonos témájú előadásában? 
Emeljétek ki a hasonlóságokat és egybevágóságokat a megjelenítésük 
módjában. Melyik Youtubereket követitek szívesen? Hogyan tűnnek 
ki a többi közül? Mennyire befolyásol titeket a témaválasztásuk, a 
verbális kifejezésmódjuk és az öltözködésük? Elemezzétek a Youtuber 
beceneveket. Gondoljatok arra, hogyan és milyen céllal jöttek létre. 
Hogyan lehet felismerni bizonyos Youtuberek közönségét? Erősítsétek 
meg a válaszokat példákkal. Jegyezzétek fel a tételeket, és készüljetek 
fel a vitára a tanórán.

HARMADIK CSOPORT: ESETTANULMÁNY

Az esettanulmány módszer magában foglalja az egyedi esetek vagy 
események részletes vizsgálatát. Válasszatok egy időszerű hírt egy 
jelentős eseményről, amely érdekes számotokra. Miért döntöttetek 
a kiválasztott hír mellett? Keressetek hasonló híreket az interneten, 
amelyek ugyanazzal a témával foglalkoznak. Jelöljétek ki az ugyanazon 
esemény ábrázolásának hasonlóságait és különbségeit. Miért egyezik 
a hírek nagy része különböző forrásokban? Hogyan jutnak el a hírek 
a médiába? Elemezzétek részletesen a megjelenített eseményt 
különböző források használatával (könyvtár, internet, archívumok, 
tanúk visszaemlékezései stb.)

Mit nem említenek a médiatartalmak, de fontosnak tartjátok a leírt 
esemény szempontjából? Vizsgáljátok meg, hogyan reagálna egy másik 
közönség ugyanarra a hírre – szüleitek, nagyszüleitek, tanáraitok.

Elemezzétek a médiatartalmat, hasonlítsátok össze a forrásokat 
(weboldalakat), és írjátok le a következtetéseket. Keressetek 
egyértelmű üzenetet a kiválasztott médiatartalmak mindegyikében. 
Gondosan olvassátok el a kiválasztott közleményeket és beszámolókat, 
figyeljétek meg az egyes kiválasztott fotókat, és jegyezzétek fel, mi 
nem nyilvánvaló a bemutatott tartalomban, de mégis észrevehető. 
Mennyire fontos az elrejtett információ ahhoz, hogy benyomást 
szerezzetek arról az iskoláról, amelynek a honlapját meglátogattátok? 
Milyen információk a legfontosabbak a médiatartalom készítői számára? 
Miért erre az információra összpontosítatok? Válasszátok ki, majd 
soroljátok fel az összes többi információt, amelyet a médiatartalomban 
láttatok, a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig. Az információk 
fontossági sorrendjét két szemszögből készítsétek:

  a médiatartalom készítői;

  a médiaüzenetek címzettjei..

Javasoljuk, hogy ha Wordben dolgoztok, minden médiatartalomhoz 
nyissatok külön dokumentumot, vagy ha írtok, készítsetek külön 
papírlapokat három különböző színben, amelyek tartalmát később 
rendezitek, összehasonlítjátok, és beszámoltok a következtetéseitekről.

MÁSODIK CSOPORT: A KONTEXTUS ELEMZÉSE 

A kontextus elemzése lehetővé teszi a tanulók számára, hogy 
megértsék a médianyelv és a produkció különböző formái, azaz a 
médiatartalom és a közönség kapcsolatát. A tanítás során a vizuális 
média tartalma különösen alkalmasnak bizonyult a kontextus 
elemzésére, mert lehetővé tette a tanulók számára, hogy a tananyag 
tartalmának feldolgozása során figyelemmel kísérjék a média 
prezentációja más tanulókra gyakorolt hatását, azaz betekintést 
nyerjenek saját és mások viselkedésébe.

Válasszatok az interneten két különböző videót ugyanarról a témáról, 
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NEGYEDIK CSOPORT: A PROBLÉMA ALAPÚ TANULÁS

A médiatartalom és a különféle forrásokból származó információk 
kritikus értékelése komoly lehetőséget jelent a probléma alapú tanulás 
(PBL – Problem Based Learning) számára. Az oktatás megközelítésében 
a probléma alapú tanulás magában foglalja az interdiszciplinaritást, 
a kritikus gondolkodási stratégiák kidolgozását, a tantárgyközi 
kapcsolatokat és számos kompetencia fejlesztését, amelyek között 
különösen a problémamegoldási kompetenciákat és az együttműködési 
kompetenciákat ösztönzik. Csoportos munkával a tanulók megvizsgálják 
a problémákat, meghatározzák a tanulási célokat, módszereket és 
eredményeket. Hogyan értitek a marketing kampány jelentését?

A marketingkampány olyan tevékenységek összességét jelenti, 
amelyek arra ösztönzik a meglévő vagy a potenciális vásárlókat, 
hogy vásároljanak meg egy adott terméket. Melyik marketing 
kampánytevékenységet tartjátok a legfontosabbnak? Tervezzetek 
marketingkampányt egy termékhez vagy eseményhez (humanitárius 
akció/telefon/kábeltelevízió). Milyen kinézetű lesz a hirdetett 
termék? Milyen hagyományos marketingeszközöket használtok a 
reklámozáshoz? Mutassatok be digitális marketingeszközöket, amelyek 
megfelelnek a terméketek reklámozásának (e-mailes értesítők, 
weboldalak szalaghirdetései stb.).
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Nézzétek meg a mellékelt link tartalmát, és jegyezzék fel a 
következtetéseiteket. Tegyétek meg észrevételeiteket az 
alábbi órák egyikében, és kezdjetek vitát arról, hogy „Hogyan 
csapnak be minket hirdetésekkel”:

8  https://www.youtube.com/watch?v=IKQVfheFkok 

9  Médiaoktatás: Kézikönyv tanároknak, diákoknak, szülőknek és szakértőknek 
(szerk. Fry-Mays); UNESCO, Párizs, 2006. 33–34. oldal.

https://www.youtube.com/watch?v=IKQVfheFkok


» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felsorolja a valós jelenségek 
és a médiatartalom közötti 
legfontosabb különbségeket, mint 
a valóság konstrukcióját

Dekonstruálja a médiaüzenetek 
egyszerűbb példáit

Stratégiailag médiatartalmat hoz 
létre

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Bevezetés a témába

A médiaüzenetek jelentésébe betekintést nyerhetünk a 
médiatartalom felépítésével és dekonstrukciójával kapcsolatos 
készségek elsajátításával, valamint a médiaüzenetek különböző 
szempontokból történő észlelése elemzési képességeinek 
fejlesztésével. A kritikus gondolkodás iránti érzékenység 
a médiatartalmak befogadásakor szilárd gyakorlattal és a 
médiatartalom napi kritikai reflexiójával fejleszthető.

Az Egyesült Államokban a tanárok jelentős része azt javasolja, hogy 
a médiaműveltség fejlesztése az iskolákban a népszerű kultúra 
szövegeinek feldolgozására összpontosítson.

7. és 8. osztály 2 tanítási óra

A média nem egy ablak a világra, és nem is a világ tükre, hanem olyan termék, amely 
folyamatosan építi és rekonstruálja a valóságot.

Gordana Zindović Vukadinović10

A MÉDIAÜZENET 
FELÉPÍTÉSE ÉS 

DEKONSTRUKCIÓJA–2

A médiaműveltség tanításában elfogadható megközelítésnek 
bizonyult a populáris kultúrával kapcsolatos szövegek, újságcikkek, 
népszerű tudományos irodalom, filmek és tévéműsorok elemzése. A 
népszerű kultúra (beleértve a médiát is) termékeinek a hagyományos 
ismeretforrásokkal való összekapcsolásával, például az iskolai olvasás 
részét képező irodalmi és művészeti alkotásokkal a tanulók betekintést 
nyerhetnek az egyes beszédek, mint kommunikációs cselekmények 
közös vonásaiba – üzenetküldés, meggyőző stratégia, ideológiai 
pozicionáló karakter, a szerző álláspontja az elbeszélésben bemutatott 
szereplőkhöz viszonyítva stb. 
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv (8. osztály, témák: Hír. Jelentés. Riport; Mark Twain: Tom 
Sawyer)

  Földrajz (7. osztály, téma: Amerika)

  Angol nyelv (7. és 8. osztály, kompetenciák: Conversation, 
Translating)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban
  Adatkezelés
  Esztétikai kompetencia
  Kommunikáció
  Együttműködés

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  A médiatartalmat a valóság konstrukcióiként megközelíteni.
  Kiemelni a főszereplőt, mint a történet hordozóját, és felismerni 

funkcióját a műben.

___ Tevékenységek 

A tartalom megvalósításának feltétele, hogy a tanulók szerb 
órán már korábban feldolgozták Mark Twain – Tom Sawyer című 
regényét. Összehasonlító megközelítéssel és a hagyományos 
irodalom és a népszerű kultúra narratíváiból származó üzenetek 
dekonstrukciójával jelentősen ösztönözhető a tanulók érdeklődése 
a hasonlóságok és különbségek megalapozása iránt, a hagyományos 
és a tömegtájékoztatási eszközök között. Ennek a megközelítésnek 
a legnagyobb értéke annak megértése, hogy minden médiatartalom 
társadalmi konstrukció – Bart Simpson karaktere kulcsfontosságú 
tulajdonságaiban nagyon hasonlít Tom Sawyerhez, de a stíluseszközök, 
elsősorban a paródia, az irónia és a szatíra használata oda vezetett, 
hogy Bart karakterének új jelentése legyen (lázadó, örök opportunista, 
aki Tom Sawyertől eltérően, soha nem lép ki az amerikai civil társadalom 
azon kereteiből, amelyekben apja, Homer Simpson is mozgott).

Az előző órán a diákok azt a feladatot kapják, hogy nézzék meg az általuk 
kiválasztott The Simpsons tévésorozat két epizódját, és hasonlítsák 
össze a sorozat hőse – Bart Simpson és a regény hőse – Tom Sawyer 
karakterét. A diákoknak bejelentették, hogy majd közösen megvizsgálják 
a főszereplők jellemzőit és jelentéseit. A tevékenység célja a tanulókat 
rávezetni, hogy arra következtessenek, hogy mindkét szereplő azonos 
korú fiú, lázadó, aki ellenzi a szabályokat (rendszert), barátkozik a 
társadalmilag marginalizált csoportokba tartozó gyermekekkel, 
hogy a környezet nem tartja őket megfelelőnek, hogy a cselekmény 
Amerikában történik és hasonlók. 

» » » KUTATÁSI FELADATOK
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___ Célok

  A médiatartalom eredetével, valamint a kontextus értelmezésével és 
jelentésével kapcsolatos ismeretek bővítése.

  A kommunikáció módjára, a nyelvhasználatra, a stílusfigurákra vonat-
kozó ismeretek bővítése a kontextus és a média tartalmának létre-
hozása során.

  A közönséggel kommunikáló médiatartalom előállítása képességének 
fejlesztése.

  Felismerni ugyanazokat a narratív ötleteket a különböző médiumokban.
  Dekonstruálni a médiaüzeneteket egy tévésorozatban, és társadalmi 

kontextus alapján felismerni feltételességüket.
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A következtetés magába foglalja a környezethez való hozzáállásuk 
megfigyelését, a társadalmat, az iskolát és a családtagokat leíró 
mondatokat is. A cél az, hogy a tanulók felismerjék az iróniát és a 
szatírát, mint fő eszközt Bart Simpson karakterének kialakításában, aki 
minden jellemvonásában hasonlít Tom Sawyerhez, de vele ellentétben 
nem ad szóbeli kritikát az általános társadalmi kontextusról.

Mindkét elbeszélés szereplőinek elemzését felállíthatja a mese nyolc 
elbeszélő eleme elve szerint (gazember, hős, adományozó, segítő, 
császár, a császár lánya, hamis hős)11, és több mint harminc funkciója 
szerint (tiltás, a tiltás megszegése, az ellenfél felderítése, felderítés, 
nehéz feladat, a feladatok megoldása, segítő, mágikus eszköz, 
győzelem, hősök visszatérése stb.). Az emelt szinten tanulók számára ez 
olyan tevékenységet jelenti, amelynek célja a következtetések levonása, 
hogy a The Simpsons tévésorozat élesen bírálja az amerikai materialista 
társadalmat a XX. század végén.

Az óra bevezető része

A tanár megmutatja a The Simpsons című tévésorozat több jelenetét, 
amelyek kulcsfontosságúak Bart Simpson karakterének bemutatásához.

Az óra fő része

Komparatív karakterelemzés

A tanulók kifejezik megfigyeléseiket Bart Simpson jellemzőivel 
kapcsolatban, összehasonlítják Tom Sawyer karakterével, és levonják 
a következtetéseket – meghatározzák szokásaikat, a szabályok 
megszegésének példáit, a családdal és barátaikkal való kapcsolatukat, 
a környezethez való hozzáállást és hasonlókat. Jegyzetfüzetbe 
vagy számítógépen rögzítik a közös és a különböző jellemzőket. 
Összehasonlítják a film (tévésorozat) grammatikáját a regény 
stilisztikai formáival. Feltárják Tom Sawyer regényének filmadaptációs 
lehetőségeit. Javaslatokat tesznek Bart Simpson karakterének epikus 
adaptációjára, és róla szóló regényírás lehetőségére. 

Tévésorozat médiaüzeneteinek dekonstrukciója

A bevezető jelenetben Maggie babát a szupermarket pénztárán áru-
cikknek „olvassák le”, ára 847,63 dollár. A statisztikusok akkori becslé-
sei és a média közleményei szerint 1989-ben ennyi volt egy baba 
táplálkozásának és gondozásának havi költsége az Egyesült Államokban. 
2009-ben, a 20. évadban Maggie baba „értéke” ugyanabban a jelenet-
ben megváltozik – most az élelmiszerek a pénztárnál 243,26 dollárba 
kerülnek, és a teljes számla Maggie-vel pontosan kétszer annyi – 486,52 
dollár. Mit próbáltak ily módon a tévésorozat szerzői átadni a nézőknek? 
Mennyibe „kerül” az emberi élet a modern amerikai társadalomban? 
Miért árucikknek mutatják be Maggie babát?

Az Egyesült Államokban több mint tíz olyan város található, amelyet 
Springfieldnek hívnak. Értékeljétek az okokat, miért adta Matt Groe-
ning, a The Simpsons sorozat szerzője a városnak ezt a nevet a tévéso-
rozatban.

A televíziós médiatartalmak használata a marketingben

Az amerikai 7–11 áruházlánc néhány üzletét átalakította a The Simp-
sons tévésorozatban megjelent létesítményekké, és bennük ugyanol-
yan elnevezésű élelmiszereket kínált fel, mint a sorozatban megjelent 
élelmiszer termékek – Buzz Cola, Krusty O's Cereal stb.

Mit gondoltok, mely vásárlóknak szánták ezeket a termékeket? Milyen 
célcsoportot kívánt vonzani a szupermarket vezetősége? Mondjatok 
példákat a médiatartalom marketing célokra történő felhasználására a 
ti környezetetekben.

Az óra befejező része

Következtetések Tom Sawyer és Bart Simpson karaktereiről, mint a 
könyv és a televízió konstrukcióiról. A szatirikus gondolatok elkülönítése 
egy tévésorozatban, amelyet a XX. század végén az amerikai társada-
lom bírálatára használtak. A médiatartalmak jelentős marketing erőfor-
rásként való elismerése. 
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A 3–5 tagú diákcsoportok készítsenek 
forgatókönyv vázlatot a The Simpsons 
című tévésorozat egyik epizódjához, 
amelynek főszereplője, Tom Sawyer 
diákcsere során érkezik a Simpson 
családba. Ugyanebben a diákcserében 
Bart Simpson Tom Sawyer nagynénjéhez 
költözik.

Hogyan beszél Tom Sawyer az új 
iskolájáról, a városáról, a társadalmáról, 
a családjáról, és hogyan teszi ezt Bart 
Simpson? Készüljetek fel munkáitok 
bemutatására. Melyik hős és kinek a 
története lenne, mint médiatartalom 
érdekesebb számotokra?

Magyarázzátok el a válaszokat!

10   Vukadinović, Zindović Gordana: Médiaoktatás – Középiskolások részére, Könyv a 
média számára – Média a könyv számára, Clio, Belgrád, 2008.

11  Prop, Vladimir: A mese morfológiája; Prosveta, Belgrád, 1982.

ÁLTALÁNOS ISKOLA
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

A médiatartalmat a valóság 
konstrukcióiként közelíti 
meg

Kiemeli a főszereplőt, mint 
a történet hordozóját, 
és felismeri funkcióját a 
műben

Felismeri ugyanazokat 
a narratív ötleteket a 
különböző médiumokban

Dekonstruálja a 
médiaüzeneteket egy 
tévésorozatban, és 
társadalmi kontextus 
alapján felismeri 
feltételességüket

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Bevezetés a témába

A hírek folyamatosan érkeznek hozzánk, különféle médiumokon, 
szolgáltatásokon, alkalmazásokon, csatornákon és eszközökön 
keresztül. Bármilyen formában is jut el hozzánk, a hír bizonyos 
posztulátumokat feltételez. Tartalmának egyértelműnek, hitelesítettnek 
és megbízhatónak kell lennie, és mint ilyennek, be kell mutatnia a 
nyilvánosság számára a helyi és nemzetközi környezet aktuális és 
releváns eseményeit. A hír azonban soha nem teljesen objektív kép 
a valóságról – a hír mindig olyan adat, kép és nyilatkozat, amelyet az 
újságírók és a szerkesztők választottak nekünk.

Számos elméleti szakember foglalkozott a hírek hitelességének és 
bizalmának kérdésével, rámutatva, hogy az információk kiválasztása, 
feldolgozása és elhelyezése nagymértékben függ a média szerkesztési 
politikájától, amelyet a politika, a gazdaság, a kulturális és egy 
társadalomban létező társadalmi értékek befolyásolnak. Vagyis, a média 

nem mindig kizárólag a közönség érdeklődésével törődik a hírek készítése 
során, hanem ki kell elégítenie tulajdonosaik, különböző politikai pártok, 
a hirdetők és más tényezők érdekeit is, amelyek befolyásolják a média 
munkáját és fennmaradását. A digitális korszak bevezetésével a hírek, 
az információs tartalom megbízhatóságának és hitelességének kérdése 
még összetettebbé válik, az információs csatornák számának növekedése, 
valamint a különböző szándékú és célú egyének által előállított 
tartalom növekedése miatt. A piac típusától és méretétől függetlenül 
azonban a hírekkel szemben támasztott elvárások és igények nem 
változhatnak. Ahhoz, hogy a hír megbízható legyen, hitelesnek, pontosnak, 
megbízhatónak, elfogulatlannak és teljesnek kell lennie.

Az újságírók, a szerkesztők, valamint a médiacégek és a hírügynökségek 
felelősek tájékoztató tartalmának e tulajdonságaiért a nyilvánosságfelé.

8. osztály 2 – 4 tanítási óra

A hír az, amit valaki el akar rejteni. Minden más reklámozás és marketing.

Katharine Graham

INFORMATÍV TARTALOM, HÍREK 
ÉS FÉLRETÁJÉKOZTATÁS
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A hagyományos média idején az újságírók és a szerkesztők voltak 
azok, akik szakmai tudásukat, készségeiket felhasználva, de a 
szakmai és etikai kódexekre támaszkodva, a közérdek és a közönség 
érdeklődésének figyelembevételével eseményeket, információkat, 
ellenőrzött adatokat választottak és formálták a médiacsatornán 
keresztül eljuttatott híreket.

Ma azonban a közönség információhoz jutásának módjai egyre 
változatosabbak és egyre inkább eltérnek attól, amikor még a „kerek 
órás híreket” és a hagyományos média idejéből származó híradók esti 
kiadásait várták az emberek.

A mai közönség, különösen a 30 éven aluliak, leggyakrabban a 
közösségi hálózatokon keresztül jutnak el a hírekhez, a hírek ajánlások, 
megosztott és népszerűsített tartalmak révén jutnak el hozzájuk.

Leggyakrabban az információs folyamat párhuzamosan zajlik a 
kommunikációval és a szórakozással. A fiatal közönség túlnyomórészt 
összekapcsolja az információkat a közösségi hálózatokkal, ahol 
a kommunikációval párhuzamosan különféle információkat, 
észrevételeket és audiovizuális tartalmat kapnak az aktuális 
eseményekkel kapcsolatban.

Mindannyian ismerjük a digitális bennszülöttek kifejezést. A közönség 
e generációi a képernyők mellett, és a legmodernebb technikai-
technológiai eszközökkel nőttek fel, e generációk gyorsan, egyszerűen 
szereznek információkat, hozzászoktak ahhoz, hogy a hírforrások 
mindig a rendelkezésükre állnak. A digitálisan naiv kifejezés azonban 
egyre inkább megjelenik az irodalomban – mindannyiunkat felölel, a 
digitális migránsoktól kezdve a digitális bennszülöttekig, akik különböző 
információkban hisznek, és válogatás nélkül befogadják azokat, még akkor 
is, ha csak egy kis gondolkodásra van szükség annak megállapításához, 
hogy a kapott információk pontatlanok és megbízhatatlanok. 

A hírek készítése és megosztása még soha nem volt ilyen 
egyszerű. Mindenki képes mobil kommunikációs eszközökkel, de 
médiatartalmakkal is, képet, videót, szöveget készíteni az eseményről, 
és azokat megosztani követőivel a közösségi hálózatokon. Ez a 
tartalom kommentálható, tovább osztható és terjeszthető a hálózaton 
keresztül. Sok felhasználó számára ez a tartalom lehet az egyetlen 
információforrás az eseményről.

Az, hogy az előállítás és a terjesztés ilyen egyszerű, az információk 
torlódásához vezetett, és ezáltal a tartalom minőségének romlásához, 
amelynek informatív értékkel kell bírnia. Az információ nagyon gyakran 
félretájékoztatássá válik, ha nem kritikusan közelítjük meg a tartalmat, 
és nem vizsgáljuk felül annak eredetét, jelentését és megbízhatóságát. 
A médiaműveltségen kívül ma beszélhetünk informatív (hír) 
műveltségről is. E terület jelentősége a hagyományos újságírás 
határainak tágulásával, új újságírói kifejezésformák vagy új újságírói 
eszközök létrehozásával növekszik.

A Center for News Literacy megadja az informatív műveltség 
definícióját: „Gutenberg nyomdájának feltalálása óta a legmélyebb 
kommunikációs forradalom ma még nehezebbé, nem pedig könnyebbé 
teszi az igazság megállapítását. A digitális forradalmat az információk 
és a félretájékoztatások áradata jellemzi, amelyekhez a hírközönség 
bármikor, bárhonnan hozzáférhet. Hírek összesítői, bloggerek, 
provokátorok, kommentátorok, „polgári újságírók” – valamennyien a 
hagyományos, hivatásos újságírókkal versenyeznek a közfigyelemért. 
A tájékozatlan hozzáállást hírnek álcázzák. A törvényes újságírás és a 
propaganda, a szórakozás, az önreklám és a nem közvetített internetes 
információk közötti határok elhalványulnak. Ez a rengeteg információ 
arra kötelezte a polgárokat, hogy megtanulják a közösségi hálózatokon 
keringő médiajelentések, hírek és egyéb információforrások 
megbízhatóságát mérlegelni.”
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___ Tantárgyközi kapcsolat

  Matematika (8. osztály, téma: Az adatok grafikus ábrázolása)

  Szerb nyelv (7. osztály, témák: Nyelvkultúra: Értesítés, bejelentés, interjú; 
Nyelvkultúra – Szövegtípusok)

  Polgári nevelés (8. osztály, téma: Média a modern társadalomban) 

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban
  Kommunikáció
  Együttműködés
  Adatkezelés
  Digitális kompetencia

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Elmagyarázni az informatív tartalom funkcióját a médiában.
  Észrevenni az informatív és a szórakoztató tartalom céljai és funkciói 

közötti különbségeket.
  Képesek felismerni és megmagyarázni a különbséget az informatív 

tartalom jelenléte között a közmédia szolgálat és a kereskedelmi média 
programjaiban.

  Elemezni az informatív tartalmat, hogy megállapítsák annak valódiságát.

___ Célok

  Ismeretek megszerzése az információk típusairól és tulajdonságairól, 
azok funkcióiról.

  A félretájékoztatással kapcsolatos ismeretek bővítése – a 
félretájékoztatás formái, a digitális technológiák hatása a 
félretájékoztatás szintjének növelésére és a hallgatóság szerepe a 
félretájékoztatás folyamatában.

  A források megbízhatóságának meghatározása, a hírek ellenőrzése és 
a különböző hírforrások összehasonlítása.

  Betekintés a hírek fontosságára az álláspontok kialakításában és a 
társadalmi és politikai kapcsolatok befolyásolásában a társadalomban.

___ Tevékenységek 

Ezt az egységet különféle módszerekkel és tartalmakkal lehet 
feldolgozni, amelyek lehetővé teszik a tanulók számára, hogy elemezzék 
az informatív médiatartalmakat és kritikusan megértsék azok eredetét, 
valamint a hallgatóság álláspontjainak alakítására gyakorolt hatást. A 
gyakorlatok és a munkaanyagok alkalmazása révén a tanulók képesek 
lesznek megérteni szerepüket és felelősségüket az információtartalom 
terjesztésének folyamatában, valamint a pontosságukhoz és 
megbízhatóságukhoz való hozzáállást. Ezen az egységen belül csatolt 
munkalapok, kiválasztott tartalmak segítségével fogunk dolgozni az órán 
vagy az órára való felkészüléshez, valamint egy olyan kérdéssorral, amely 
útmutatóként szolgál a tanulókkal folytatott moderált beszélgetéshez.

A 8 https://mashable.com/ portál népszerű cikkében azt állította, 
hogy az év folyamán több ember halt meg szelfik készítése miatt, mint 
cápatámadások által. Ezt a hírt a hazai portálok is továbbították.

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ – ELŐKÉSZÍTÉS A VITÁRA

https://mashable.com/


A tekintélyt élvező Washington Post azonban értelmetlennek 
nevezte ezeket az információkat. Mit gondoltok? Ez igaz hír vagy 
félretájékoztatás? Honnan tudjátok, hogy amit online olvastok, az igaz, 
megbízható? Ha a történet virális (ha a történetet a közösségi hálózatok 
több felhasználója, köztük barátaink is megosztották), ez azt jelenti, 
hogy igaz? Könnyebb hinni valamilyen tartalomban vagy hírben, ha több 
barátod osztja meg őket?

Az óra ezen részén rövid vitát folytathatnak a tanulókkal. Kérdezzék 
meg tőlük, hogyan értik a következő állítást: „A hír jó, amint sok 
kattintást kap.”

Véleményetek szerint tükrözi-e ez az állítás a médiapiac mai valóságát? 
Milyen következményekkel járhat egy ilyen helyzet a közönség számára?

A tanítási egység ezen részén beszélgetést kezdhetnek a tanulókkal a 
p HOGYAN TÁJÉKOZÓDUNK MANAPSÁG munkalap segítségével.

Miután a diákok kitöltötték ezt a munkalapot és bemutatták válaszaikat, 
a következő kérdésekkel kezdhetik a vitát:

Milyen előnyei és hátrányai vannak a közösségi hálózatokon 
keresztül történő tájékoztatásnak? Mivel hívják fel leggyakrabban a 
médiacégek a figyelmeteket a hírekről? Így teljes információt kaptok az 
eseményekről? Ha hiányzik néhány információ, könnyen megkapjátok? 
Gondoljátok, hogy több informatív műsoroknak és programoknak 
kellene lennie? Hol szeretnétek legszívesebben követni ezeket a 
programokat? Mennyire változtatják meg az újságírók vagy a közönség 
megjegyzései a hírélményeket?

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

Ezzel a tevékenységgel arra ösztönzik a tanulókat, hogy 
elgondolkodjanak a médiacsere folyamatokban való részvételükről, és 
felelősséget fejlesszenek ki online viselkedésükért, ami információkhoz, 
de téves információkhoz is vezethet, valamint kialakíthatja az 
információtartalom és az igény kritikus elemzésének szokását, és hogy 
ellenőrizzék a híreket tartalmazó forrásokat vagy adatokat.

Vitára javasolt kérdések

Hány virális bejegyzésre – szöveges cikkre, videóra vagy fotóra – 
kattintatok és nyittok meg a nap folyamán?

Hány fotót osztatok meg a közösségi médiában a profiljaitokon? Milyen 
gyakran ellenőrzitek, hogy igaz-e és helyes-e az, amit megosztatok vagy 
kommentáltok? Hogyan ellenőrizhetitek a tartalom pontosságát és 
megbízhatóságát?

Fontos-e számotokra az elolvasott, megnézett, meghallgatott és 
kommentált történet vagy tartalom igazsága? Használjátok-e az 
internet forrásait az iskolai feladatok írásakor? Hogyan ellenőrizhetitek 
vagy értékelhetitek az iskolában használt online források 
megbízhatóságát?

Milyen hír- és információforrásokban szoktatok megbízni?

És mely hír- és információforrásokban bíztok ritkán? Miért?

Gondoljátok, hogy a torz vagy teljesen kitalált hírek, valamint a téves 
információk súlyos következményekkel járhatnak a mindennapi életben 
és a valóságban? Tudtok példát erre?

1. számú gyakorlat

Interakció a digitális médiakörnyezetben
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Ennek a gyakorlatnak célja, hogy segítse a tanulókat saját 
médiaszokásaik megértésében, valamint a hírek és információs 
tartalmak fontosságában a mindennapi életben, ugyanakkor hogy a 
közvetett információkra irányítsák figyelmüket a családdal, barátaikkal 
és más diákokkal folytatott napi beszélgetések révén. A tanulók 
feladata, hogy két munkanap alatt teljesen kikapcsolják az összes hír- és 
információforrást – a sajtót, a tévét, a rádiót, a közösségi hálózatokat, a 
mobiltelefonos alkalmazásokat, amelyeken keresztül tájékoztatják őket.

Két napon át jegyzetelniük kell, hogy eljutott-e hozzájuk az információ 
más módon, milyen információ hiányzott, mennyire könnyen 
tájékozódtak a mindennapi életben, hogy szervezték az idejüket, hogyan 
beszélgettek a barátaikkal, a szülőkkel...

A tanulók tízperces előadásokon keresztül mutatják be eredményeiket 
az osztályban. 

A közösségi hálózatokon keringő nagyszámú hír, történet és 
információ, amelyeket esetleg magunk is olvastunk és megosztottunk, 
sőt elhittük, tévesnek bizonyult.

Ugyanakkor vannak olyan történetek, információk és hírek, amelyek 
tévesnek, kitaláltnak tűnnek, de valóságosnak és igaznak bizonyulnak. 
Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a tartalom, amelyben hiszünk, 
valóban pontos, ellenőrzött és megbízható?

A fiatalok körében végzett kutatások, de hivatásos újságírók is 
kimutatták, hogy bár úgy gondoljuk, hogy az igaz hírekből könnyen 
felismerhetjük a pontatlanságot, a gyakorlatban sokkal gyakrabban 
becsapnak, megtévesztenek a téves és hamis információk. A 
tanulóknak, mint a mobiltelefonok, a számítógépek, a digitális 
eszközök, a technológiák és a szociális hálózatok nagyon aktív 
felhasználóinak, tisztában kell lenniük saját felelősségükkel, amikor 
úgy döntenek, hogy megosztanak bizonyos információkat, híreket vagy 
tartalmakat, hogy ne segítsenek hamis és nem ellenőrzött információk 
terjesztésében. Egy újságírói történet ellenőrzésekor 6 alapvető kérdés 
merül fel, amelyet hallgatóságként feltehetünk annak valóságtartalma 
és megbízhatósága felmérésére: 

w  Ki írta ezt a történetet?
w  Hogyan jött létre ez a történet?
w  Miért jött létre ez a történet?
w  Mikor jött létre ez a történet?
w  Milyen információk hiányoznak ebben a történetben?
w  Hogyan tudhatok meg többet erről a történetről?

2. számú gyakorlat

48 órás informatív „elsötétítés”

3. számú gyakorlat

Félretájékoztatás
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Ma, amikor egy eseményről szóló híreket vagy információkat bárki 
továbbíthat mobiltelefonjával, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy 
valami igaz? Milyen kérdéseket tesztek fel annak ellenőrzésére, hogy 
egyes hírek vagy információk pontosak-e?

Jegyezzék fel a válaszokat, majd az egység befejezése után térjenek 
vissza ugyanazokra a kérdésekre, hogy közösen ellenőrizzék, 
megváltozott-e hozzáállásuk, tudásuk vagy szokásaik.



Próbáljunk meg egy hírt együtt elemezni e kérdések 
felhasználásával. A tanár a főcímet, a nap legfőbb hírét választja 
– ez lehet hír a társadalom, a kultúra, de a politika területéről 
is, amelyet az online portálok közvetítenek, amelyek kifejezett 
informatív funkcióval rendelkeznek. A tanár felmérheti azt is, 
hogy a tanulók képesek-e elemezni ugyanazon esemény híreit 
különböző forrásokból.
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Válasszanak ki egy hírt/témát, majd keressenek erről különféle 
történeteket több különböző médiumból: sajtóból, tévéből, 
portálokról...

Elemezzék az észrevett hasonlóságokat és különbségeket – a 
történet hangnemét, az információ típusát és funkcióját, a 
vizuális elemek jelenlétét és a szöveggel való kapcsolatot. 
Fordítsanak különös figyelmet a szövegben szereplő egyértelmű 
és ellenőrizhető tények, valamint a személyes álláspontok, 
benyomások és célzások közötti kapcsolatra. Néha elveszik a 
határ az említett két adattípus között – hogyan különböztetik 
meg őket?

E gyakorlatban használható a p HÍREK ELLENŐRZÉSE 
munkalap. Ez a gyakorlat úgy is megvalósítható, hogy 
kiválasztanak egy globálisan fontos eseményt, majd 
összehasonlítják a nemzeti média és a külföldi média tudósítását 
az eseményről (pl. a Holdraszállás). 

A gyakorlaton belül a tanulók megismerhetik a Szerbiai 
Újságírók Független Szövetségének és a Szerbiai Újságírók 
Szövetségének etikai kódexét és annak alapvető rendelkezéseit.

A szakmai és etikai újságíráshoz szükséges értékek egyik 
osztályozása szerint a hír:

1. Igaz és pontos

Az újságíró nem tudja szavatolni az igazságot, de garantálja, 
hogy a hírek csak azokról a tényekről szólnak, amelyeket ő 
ellenőrzött, és megerősítette azok pontosságát.

2. Független

Az újságírónak független kell lennie, nem pedig a politika, a 
nagyvállalatok vagy akár egy bizonyos kultúra érdekei képviselőjének.

3. Tisztességes és pártatlan

Mindegyik történetnek több oldala van, több különböző személy, 
érdekelt fél is elmondhatja, és az újságírónak meg kell győződnie 
arról, hogy mindkét oldal egyenlően képviselteti magát és kifejezi 
álláspontját. 

Ezenkívül a híreknek kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és 
segíteniük kell a közönséget a kontextus megértésében.

4. Humánus

Az újságírás és a szakmai hírek nem veszélyeztethetik senki 
magánéletét, méltóságát és biztonságát. A képek és a szavak 
nagy hatással vannak a közönségre, felelősségteljesen kell kezelni 
őket, anélkül, hogy bárkit is bántanának, zavarba hoznának vagy 
rágalmaznának.

5. Felelős

Minden újságíró garantálja a hír valóságtartalmát saját neve 
megjelölésével. Ha hibát követ el, köteles kijavítani.

A közönség bármilyen megtévesztése etikátlan és szakszerűtlen. 

4. számú gyakorlat

Médiatartalom elemzése
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A tanulóknak arra a következtetésre kell jutniuk, hogy gyakran 
az érzelmeink alapján választunk és fogadunk el információkat, 
és általánosításaink általában hibásak. Hiedelmünk téves 
lehet, de ezt kijavíthatjuk, ha ismerjük a tényeket, adatokat és 
bizonyítékokat. Az emberek azonban gyakran figyelmen kívül 
hagyják a bizonyítékokat:

w  mert hitük érzelmeken alapszik;
w  mert nem akarják figyelembe venni a meggyőződésükkel 

ellentétes bizonyítékokat.

Mutassák be a tanulóknak Hans és Ola Rosling a „Hogyan ne 
legyünk tudatlanok a világról” című videóanyagát 
8 https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg&t=14s

Ez a videó azt mutatja, hogy ha valami nem felel meg a 
meggyőződésünknek, bár hiteles bizonyítékok vannak rá, néha 
nem vagyunk hajlandóak azt hinni, hogy igaz, és elkezdjük 
megkérdőjelezni a bizonyítékok jogosságát. Ezért a kritikus 
gondolkodáshoz fontos, hogy nyitottak legyünk az alternatív 
nézetek mérlegelésére, ha bizonyíték van rájuk, és ne csak az 
érzelmekre építsük a hitünket.

5. számú gyakorlat

A médiatartalom átgondolása Osszák fel az osztályt 3–4 tanulóból álló csoportokra. Minden csoport 
feladata, hogy híreket hozzon létre a kiválasztott eseményről. Minden 
hírnek választ kell adnia az alapvető újságírói kérdésekre: Ki? Mikor? 
Hol? Hogyan? Miért?

Ki lenne a beszélgetőpartner ebben a témában? Milyen forrásokat 
használnánk fel? Minden csoport felolvassa híreit, és bemutatja 
újságírói megoldásait, amelyeket arra használtak, hogy vonzóvá tegyék 
a híreket és vonzzák a figyelmet, ugyanakkor objektívek, pontosak és 
világosak maradjanak.

A gyakorlatok után a tanulóknak meg kell érteniük a média mindennapi 
életben betöltött szerepét, valamint tisztában kell lenniük az informatív 
médiatartalom elérésének csatornáival és módjaival. Emellett 
gondolkodásra kell ösztönözni őket a hírek hatásáról a társadalommal, 
a kultúrával, a társadalom különböző csoportjaival kapcsolatos 
álláspontok kialakulására, a kívánatos és nem kívánatos jelenségek vagy 
értékek megítélésére.

Végül a tanulóknak meg kell különböztetniük a program tartalmát a 
céljaikhoz és a funkcióikhoz viszonyítva, valamint észre kell venniük az 
informatív funkció sajátosságait.

» » » KRITIKAI ALKOTÁS

» » » KÖVETKEZTETÉSEK

https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg&t=14s
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AJÁNLÁSOK A FÉLRETÁJÉKOZTATÁS ELLENI 
VÉDELEMRE

1. Legyetek tartózkodóak az ismeretlen forrásokkal!

2. Ügyeljetek a média által használt nyelvre:

A „jelentéseket kapunk” sok mindent jelenthet, néha az első 
jelentések nem a legmegbízhatóbbak.

„Keresünk, megerősítést várunk...”, ami azt jelenti, hogy a 
történetet vagy az információt még nem erősítették meg.

„Megtudjuk...”, általában azt jelenti, hogy a médiának van 
forrása, de nem hivatalos és megbízható.

3.  A súlyos balesetekről vagy nagy eseményekről szóló hírek 
különösen vonzóak a dezinformációt készítők számára.

4.  Legyetek óvatosak a reakciótok tweetelésével vagy az 
események kommentálásával, nehogy félrevezessétek 
követőiteket.

HÁZI FELADAT

A tanulóknak egy héten át egy „Médianaplót” kellene 
vezetniük, amelybe beírják az országos tévécsatornák központi 
hírműsorainak tartalmát.

Észre kell venniük a hozzájuk érkező információk típusát – mi 
az, amit megtudnak, elegendő-e, milyen információ vagy 
funkció hiányzik? Hogyan egészítik ki ezeket a hiányosságokat? 
A következő órában hasonlítsák össze a tanulók tapasztalatait a 
különböző csatornákkal, mik a hasonlóságok és a különbségek? 
Hogyan lehet megerősíteni az elemzett hírműsorokban 
kevésbé képviselt egyéb funkciók tartalmának jelenlétét?



» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

209 >>ÁLTALÁNOS ISKOLA

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Elmagyarázza az informatív 
tartalom funkcióját a 
médiában

Észreveszi az informatív 
és a szórakoztató tartalom 
céljai és funkciói közötti 
különbségeket

Képes felismerni és 
megmagyarázni a 
különbséget az informatív 
tartalom jelenléte között 
a közmédia szolgálat és 
a kereskedelmi média 
programjaiban

Elemzi az informatív 
tartalmat, hogy 
megállapítsa annak 
valódiságát
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p  E feladat célja, hogy megértsük, mely médiacsatornákon, platformokon és szolgáltatásokon keresztül szerezzünk információt, 
hogyan tudjuk meg az aktuális eseményeket, és mennyire fontosak és megbízhatóak számunkra ezek a források.

1.  Válasszátok ki a számotokra fontos médiát vagy médiacsatornákat, mint a leggyakoribb információforrást 
    (legtöbb 3 felajánlott választ karikázhattok be):

a) országos lefedettségű televíziós csatornák (RTS, Prva, Pink, B92, Happy);

b) napi sajtó;

c) rádiócsatornák;

d) Facebook, Twitter illetve más közösségi oldal;

e) médiacégek mobiltelefonos alkalmazásai;

f) médiacégek weboldalai.

2. Soroljátok fel az ismert vagy követett informatív műsorok nevét.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Amikor információt szeretnétek kapni egy eseményről, a legfontosabb számotokra:

a) a kép vagy videó az eseményről;
b) a cím;
c) az újságíró megjegyzései;
d) a közönség vagy barátok megjegyzései a közösségi hálózaton.

Karikázd be a felkínált válaszok egyikét!

Munkalap_Hogyan tájékozódunk manapság?08
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Minden hírt többféleképpen elemezhetünk. 
Az alábbi módszerek egyike segít abban, hogy a tényekben ellenőrizzük a hírek hitelességét és 
érvényességét.

TÉNYEK

A tények ellenőrizhető adatok, valamint idézőjelek alatt megadott állítások illetve idézetek.

VÉLEMÉNY ILLETVE ÁLLÁSPONT

Ellenőrizetlen állítások, újból elmesélt vagy értelmezett tartalom, amelyet lehetetlen ellenőrizni, 
tények hiánya.

TÁRGYILAGOSSÁG
Kiegyensúlyozott hírek, amelyek nem próbálják meggyőzni a közönséget valakinek álláspontjáról vagy 
néhány érdekelt fél álláspontjának helyességéről.

FORRÁS

A jó hír számos olyan forrásra támaszkodik, amelyek megbízhatóak, ellenőrizhetők, rendelkezhetnek 
ismeretekkel vagy szakértő, szakmai hozzáállással a hír témájában.

ÖSSZEFOGLALÁS

A híreknek teljes képet kell kínálniuk az eseményről, nem hagyva ki a történet bizonyos aspektusait, 
fontos beszélgetőtársakat vagy elemeket.

Válasszatok ki egy hírt, amely ugyanazon a napon több különböző médiában jelenik meg, és 
elemezzétek mindegyiket külön-külön.

p  A kiválasztott hír tényeken vagy véleményeken és személyes nézeteken alapul? Mondjatok rá példát.
p  Összefoglalják a híreket, vagy hiányzik a történet valamilyen aspektusa? Mondjatok rá példát.
p  Ismertek és megbízhatóak azok a források, amelyekre a hírek támaszkodnak? Több forrás van 

feltüntetve? Mondjatok rá példát.
p  Kiegyensúlyozott, igazságos és objektív a hír? Mondjatok rá példát.

Munkalap_A hírek ellenőrzése09
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médiapiacon létezik bulvársajtó, amelyet a szólásszabadság támogatása 
alapján hoztak létre, és a napilapok legnagyobb példányszámú típusáról 
van szó. A bulvársajtó népszerűségét leginkább a témák választásának és 
megközelítésének köszönheti, a nyilvános térben nem jelen lévő témák 
bemutatásának és azok triviális, banális és olyan mechanizmusokon 
alapuló kezelésének, amelyek emelkedett érzelmeket váltanak ki 
az olvasókban. A közönség örömmel fogadja a bulvár hétköznapi és 
provokatív stílusát, valamint olyan témák vagy egyének kezelését, akikkel 
könnyen azonosul.

Szerbiában a bulvárlapok valamivel később jelentek meg, mint Nyugat-
Európában, csak az 1990-es években, a piaci erőfölényt pedig a XXI. 
század második évtizedében érték el. 

___ Bevezetés a témába

A napi sajtó egyik formájaként a bulvársajtó a modern globális 
médiapiac valóságát képviseli. Ha megnézzük a média történetét, 
akkor észrevehetjük, hogy a bulvármédia erősödésének hullámai 
többnyire egybeesnek különböző társadalmi, gazdasági és politikai 
válságok időszakaival, amelyek során a közönség a könnyű szórakozás, 
a szenzációs és gyakran furcsa történetek által igyekszik menekülni 
a komor valóság elől. Az Egyesült Államokban a bulvársajtó vagy a 
„sárga sajtó” a XIX. század végén jelent meg, amikor bejelentették a 
kereskedelmi, tömeges nyomdászat korszakát, amely példátlan számú 
olvasó figyelmét vonta magára. Egy évszázaddal később, a berlini 
fal leomlása utáni európai politikai kavarodás idején, a társadalmi 
változások és a médiapiaci verseny megteremti a feltételeket a 
bulvárlapok megjelenésére Európában is. Napjainkban az összes 

7. és 8. osztály 2 tanítási óra

Az Egyesült Államokban igazság elleni igazi támadás a bulvárújságírás.

Julian Assange, társadalmi-politikai aktivista

A BULVÁRSAJTÓ – 
A FORMÁTUM FEJLŐDÉSE, 

FUNKCIÓI ÉS JELLEMZŐI
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Szerbiában példányszámuk alapján az élvonalban találhatóak. Noha 
népszerű médiaformátumot képviselnek, a bulvársajtó befolyását, 
fejlődését és funkcióit szélesebb társadalmi kontextusba kell helyezni, 
valamint részletesen meg kell érteni azokat a mechanizmusokat, 
amelyek révén a bulvárlapokat felhasználják a tartalom alakításában 
és marketingjében. A nagy példányszám ellenére fontos kritikusan 
elemezni a bulvárhírek minőségét, és azok hatását a közönség 
információs szintjére. A szenzációhajhászással és a populizmussal, 
a társadalom különböző alapokon való antagonizálásával, a „tiltott” 
témák megjelenítésével a bulvársajtó gyakran hozzájárul a nyilvános 
beszéd és a társadalmi párbeszéd minőségének romlásához, valamint 
az újságírás alapvető szakmai alapelveinek be nem tartásához, mint 
például történeteiket tényekre és nem személyes nézetekre, célzásokra 
és nem hivatalos megjegyzésekre alapozzák.

A hírek és a különféle társadalmi-politikai események 
elbagatellizálásával a bulvársajtó legtöbbször azt az illúziót kelti, hogy 
a hallgatóság választ talál olyan kérdésekre és témákra, amelyeket 
állítólag más médiumokban rejtegetnek. Emellett ragaszkodva a 
hírességekről szóló történetekhez, akik életmódjuk szempontjából 
távoliak és a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenek, a bulvárlapok 
azt akarják megmutatni, hogy „azonosak velünk”, feltárva őket 
mindennapi vagy kompromittáló helyzetekben, gyakran veszélyeztetve 
magánéletüket.

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv és irodalom (7. osztály, téma: Nyelvkultúra – Beszélgetés 
valódi utazásról vagy eseményről)

  Hitoktatás (8. osztály, téma: Az ember mint személyiség, a személyiség 
mint közösség)

 Polgári nevelés (8. osztály, téma: Média a modern társadalomban) 

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Kommunikáció
  Együttműködés
  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban
  Adatkezelés
  Digitális kompetencia

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

 Megkülönböztetni a bulvárlapokat más újságfajtáktól.

 Felsorolni a bulvárlap funkcióját.

 Bemutatni a bulvárlap, mint médiaformátum alapvető jellemzőit.

 Elmagyarázni a szenzációhajhászás funkcióját a bulvárcikkekben.

___ Célok

  Bevezetés a bulvárlapokba, mint egyfajta nagy kereskedelmi nyomta-
tott médiában megjelenő kiadványokba.

  A szenzációhatás megértése a bulvár médiatartalom jellemzőjeként.

  Ismeretek megszerzése a bulvárlapok fejlődéséről és funkcióiról.
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___ Tevékenységek

Ez az egység feldolgozható a weboldalakról letöltött különféle 
bulvárlapok tartalmának elemzésével, annak érdekében, hogy 
tanulók részletesebben megismerkedhessenek a témákkal, az írás 
stílusával, valamint a fényképek, a színek és a betűméret felhasználási 
lehetőségeivel. Munkalapok segítségével a tanulók megmutatják, hogy 
megértették és felismerik a bulvársajtóban a tartalmak kiválasztásának 
és bemutatásának megfigyelt mechanizmusait.

A Direct Media ügynökség éves felmérést végzett Szerbiában a 
médiapiac helyzetéről a 2017-es és 2018-as évben, és a következő 
eredményeket tette közzé:

Az Informer, a Kurir, az Alo!, a Srpski telegraf és a Blic a legolvasottabb 
szerb bulvárlap, ezeket a 12 évnél idősebb szerbiai lakosság 
17,2%-a olvassa; a Politikát és a Danast, amelyek nem tartoznak a 
nyomtatott bulvárlapokhoz, csupán 3%-a követi; az Informer volt 
Szerbia legolvasottabb napilapja 2018 minden hónapjában, kivéve 
decemberben, amikor a Blic megelőzte.12

Osszák ki a tanulóknak a p MÉDIAPIACI KUTATÁS SZERBIÁBAN 
munkalapot. Bátorítsák őket, hogy olvassák le a grafikonon és a 
táblázatban bemutatott értékeket. A kritikus gondolkodás egyik 
fontos képessége a különböző modalitásokból származó adatok 
olvasásának és megértésének képessége.

Ha összehasonlítjuk a napilapok olvasottságát ábrázoló diagram 
értékeit és a napilapok árait feltüntető táblázatot, a tanulókat olyan 
dedukciós és következtetési műveletek ösztönzik, amelyek rendkívül 
fontosak a médiaműveltségi kompetencia fejlesztése szempontjából.

» » » A PROBLÉMA ELEMZÉSE

A bulvár kifejezés olyan napilapokra és magazinokra utal, amelyek 
rövid híreket tartalmaznak sok fotóval.

A bulvársajtóból hiányzik az adott terület szakértőinek mélyebb 
elemzése és észrevétele. A bulvársajtó célja, hogy minél több olvasót 
vonzzon, és befolyásolja véleményüket, hozzáállásukat és politikai 
hovatartozásukat.

Éppen ezért a bulvársajtó gyakran tartalmaz nagyon észrevehető 
szenzációhajhász címeket és tartalmakat, amelyekben az eseményeket 
eltúlozzák, felhívják a figyelmet a botrányokra (amelyeket gyakran 
létrehoznak), nem ellenőrzött információkat közölnek, és megsértik 
az újságírás és a szakmai etika kódexét. A bulvársajtóban nagy 
teret szentelnek a bűnözéssel, a botrányokkal és a zene, a film, a 
sport, valamint a politika világából ismert közéleti személyiségek 
magánéletével kapcsolatos híreknek. A sajtót feloszthatjuk 
bulvárlapokra, és újságokra és magazinokra, amelyek nem bulvárlapok.

Hogyan ismeritek fel a bulvársajtót? Írjátok le egy bulvárlap egyik 
címlapját! Szerbiában mely újságot és magazint tartatok bulvárlapnak? 
Mely napilapokat nem tekintitek bulvárlapnak?

Magyarázzátok meg válaszaitokat!

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ – ELŐKÉSZÜLET A VITÁRA
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Hasonlítsátok össze a diagram értékeit. Mely napilap volt a 
legolvasottabb Szerbiában 2017 és 2018 során?

Mely újságnak nőtt meg az olvasószáma 2018-ban?

Vonjatok le következtetést.

Figyelmesen nézzétek meg a táblázat értékeit, mely a napilapok 
árát tartalmazza. Hasonlítsátok össze árakat, és vonjatok le 
következtetéseket.

Az alábbi napilapok közül melyiket látjátok rendszeresen az 
újságosstandokon? Miért ilyen olvasottak?

A Politika napilap évek óta sikeresen sugárzott televíziós reklámja így 
hangzott: „Amikor újságot mondok, azon a Politikát értem.” Ennek a 
napilapnak milyen értékeit akarták hangsúlyozni?

Amint a mellékelt táblázatokból látható, a bulvárlapok jelenléte 
és olvashatóságuk abszolút domináns. Azzal, hogy e kiadások ára 
kétszer alacsonyabb, mint az ún. „komoly” sajtóé, egyértelmű, 
hogy a bulvársajtó ma eljut a közönség legnagyobb részéhez. Ezen 
adatok alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a bulvársajtó 
dominanciája a nyomtatott média piacán abszolút, ami azt jelenti, hogy 
tartalmuk potenciálisan nagy hatással van a valóság és az események 
megértésére.

» » » A MUNKALAPOT KÍSÉRŐ FELADATOKAz agresszió és a 
szenzációhajhász
ás nyelve

Botrány

Dráma

    Brutális 

Borzalom

Nyugtalanító

Hátborzongató

Pokol

Csak néhány kifejezés, amely szemlélteti az agresszió nyelvét

Forrás: CEPROM, Média professzionalizációs és médiaműveltségi központ

3880 szöveg

3223 szöveg

2958 szöveg

2884 szöveg

2655 szöveg

2482 szöveg

2014 szöveg
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A bulvársajtókra jellemző a vizuális tartalom dominanciája a verbális 
felett, szenzációhajhász hangnem és írásmód, amely fokozott 
érzelmeket, spekulációt és inszinuációt vált ki ahelyett, hogy a tényekre 
hagyatkozna, elfogultság a jelentésben és a fontos társadalmi témák 
elbagatellizálása.

Ezek a leggyakoribb mechanizmusok, amelyeket a bulvárlapok 
használnak tartalmuk bemutatásakor. Hazánkban a legolvasottabb és 
a legkeresettebb nyomtatott kiadványokként, a bulvárlapok néha a 
közönség nagy részének elsődleges vagy első információforrását jelentik.

Milyen szavakkal hívják fel a bulvársajtóban a közönség figyelmét?

Ez a szóválasztás megfelel-e a téma jelentőségének, vagy az esemény 
vagy személy fontosságának, amelyről írnak? Hogyan „mondanátok 
el” ezeket a címeket egy kimért, semleges szókincs használatával? A 
kiegyensúlyozott szókincs használatakor a fenti címek azt sugallják, hogy 
ez egy fontos történet?

» » » BULVÁRCÍMEK ÉS SZÖVEGEK ELEMZÉSE

Elemezzék a bulvárszövegek néhány címét:

w  Átiratok a pokolból! Istenhez imádkoznak, de nem gondolnak rá! 

Sokkoló fotók és üzenetek!

w  Balhé a szerb buszon – ittasan zaklatta az utasokat, majd 

zűrzavar alakult ki!

w  A Crvena Zvezda tovább tarol!

w  Kate Middletont tartják a királyi család legnagyobb fösvényének!

w  Soha rövidebb szoknyában villogott – nem fogod elhinni, mit 

mondott a rajongóknak!

BULVÁRCÍMEK

» » »   VITA

Kezdjék el a beszélgetést a tanulókkal, a következő kérdésekre 
támaszkodva:

Olvassátok-e a bulvárlapokat?

Megjegyzés: felhívhatják a tanulók figyelmét a „másodlagos olvasás” és 
az „újságkörözés” jelenségre, amikor mi megkapjuk a sajtó tartalmát, 
amelyet nem magunk vásároltunk meg, de a környezetünkben 
olvassák, kommentálják és mesélik annak tartalmát.

Hogyan értitek a bulvársajtó szerepét a médiapiacon? Hasonlítsátok 
össze a napi és heti bulvárlapokat. Mi a hasonlóság, és mi a különbség 
a kétféle publikáció tartalmában?

Mit gondoltok a bulvárlap alapvető feladatairól? Tudjátok-e 
azonosítani a bulvárkommunikáció terjedését más médiákban 
– televízióban és a közösségi hálózatokon? Mennyire hasonlít a 
bulvársajtóban szereplő hírek bemutatásának módja a közösségi 
hálózatokon való közzétételhez? A bulvárlapok segítik az olvasókat a 
valóság és a környezet megértésében?

A cél az, hogy a tanulók elgondolkodjanak arról, hogy a bulvárlap, mint 
a nyomtatott média legkeresettebb formája, milyen hatással van az 
olvasók politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági álláspontjainak 
kialakulására. A diákoknak párbeszéd útján észre kell venniük a 
bulvársajtó célját, hogy a nagy forgalom révén biztosítsák a profitot 
és a túlélést. Ugyanakkor, tekintettel a bulvárlapok nagy forgalmára, 
olvashatóságára és népszerűségére, a tanulóknak fel kell ismerniük 
a bulvárújságírásban is a szakmai és etikai normák tiszteletben 
tartásának szükségességét. 



Ennek a beszélgetésnek az a célja, hogy a tanulók megértsék azt a 
mechanizmust, amely révén a bulvárlapok fokozott érzelmeket váltanak 
ki az olvasókban – nem megfelelő, erős és drámai köznyelvi szavakkal.

Ily módon a valóság elbagatellizálódik, a jelentéktelen eseményeket 
ugyanolyan fontosnak tekintik, és valójában a tartalom informatív értéke 
nagyon csekély, vagy egyáltalán nem létezik.

Ebben a gyakorlatban célunk több bulvárhír tartalmának elemzése.

A tanárok használhatják a napilapok weboldalainak szövegeit. A 
kiválasztott híreket kinyomtathatják és kioszthatják a tanulóknak, akik 
3–4 fős csoportokban fognak dolgozni. Szükséges, hogy a kiválasztott 
történeteket hírként elemezzük, azaz elemezzük informatív értéküket. 
A gyakorlat célja továbbá a közönség figyelmének felkeltésére használt 
különféle mechanizmusok észrevétele – szenzációhajhász szemlélet, 
populizmus, szentimentalizáció, hiperszexualizáció, banalizálás és a 
témák elbagatellizálása.

Mi a kapcsolat a fénykép és a szöveg között az elemzett tartalomban? 
Milyen a fotózás stílusa, hogyan mutatják be a fotón szereplő 
embereket? Megegyezik-e a cím a szöveg tartalmával (a cím megfelelő 
közlemény-e a szövegben kínált információkról)?

Mit tanultatok a tartalom elolvasásából? Kaptatok olyan információt, 
amely fontos a mindennapi életetekben, számotokra, mint a 
társadalom polgárai számára? Elterjedtek-e a megállapítható tények a 
szövegben? Ha a tartalom célja a szórakozás, akkor milyen eszközzel és 
milyen stílusban érhető el ez a cél?

Felidéz valamilyen érzelmet? Ha gondoljátok, hogy felidéz, 
értékeljétek, milyen érzelemről van szó. A szöveg konfliktusokon vagy 
antagonizmusokon alapul?

1. számú gyakorlat

Hírek tartalmának elemzése
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HÁZI FELADAT

A bulvársajtó hatása szélesebb körben érzékelhető, 
a nyilvános beszéd általános minőségén, a médiában 
megfogalmazott témákon és az eseményekről való 
beszédmódon keresztül.

Próbáljátok meg észrevenni a bulvártartalom bemutatásának 
stratégiáit, követve a különböző médiatartalmakat, a 
beszámolás módját és a beszédstílust hét napon keresztül. 
Próbáljátok követni a tartalom és a civil társadalomban való 
részvétel szempontjából informatív értékkel és jelentőséggel 
bíró témák, valamint a szenzációhajhász, triviális és banális 
tartalmak kapcsolatát.

12  https://www.ceprom.rs/2019/11/29/nedopustive-razmere-govora-
agresivnosti-i-mrznje-u-medijima/

A gyakorlatban elemzett tartalomból a tanulók alkossanak szöveget 
semleges nyelven.

A szöveg új változatának megírásakor a tanulóknak meg kell jelölniük 
azokat az eredeti részeket, amelyekben a személyes vélemény, 
az inszinuáció, a feltételezés vagy a javaslat dominál, és meg kell 
próbálniuk olyan változtatásokat javasolni a szövegen belül, amelyben 
most tények jelennének meg.

Olvassák fel a szöveget az osztály előtt, és hasonlítsák össze a 
hallgatóságra gyakorolt hatását az eredeti szöveghez képest. Értékeljék 
a szöveg új verziójának informatív értékét.

» » » KRITIKAI ALKOTÁS

A tanulóknak arra a következtetésre kell jutniuk, hogy a bulvárlapok 
a médiapiac elválaszthatatlan részét képezik, de munkájuknak az 
elfogadott etikai és szakmai normák keretein belül kell történnie.

Hogyan fogjátok felismerni, hogy a napilap, amely most jelent meg 
a médiapiacon, és amelyet korábban senki sem mutatott be nektek, 
bulvárlap? Ajánlanátok a körülöttetek lévő embereknek, hogy olvassák el 
a bulvárlapokat? Mit kaphatnak az olvasók egy nem bulvársajtóból? Milyen 
információktól lesztek megvédve, ha nem a bulvársajtót olvassátok?

A diákoknak látniuk kell a bulvártartalom és a stílus kapcsolatát, 
valamint a vágyukat, hogy minél több olvasóra tegyenek szert, de 
képesnek kell lenniük kritikusan elemezni a bulvártartalmat, és 
látniuk kell, hogy mikor zajlik a közönségért folytatott küzdelem olyan 
eszközökkel, amelyek hosszú távon semmilyen tájékoztató előnyt nem 
jelent a közönség számára.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK

https://www.ceprom.rs/2019/11/29/nedopustive-razmere-govora-agresivnosti-i-mrznje-u-medijima/
https://www.ceprom.rs/2019/11/29/nedopustive-razmere-govora-agresivnosti-i-mrznje-u-medijima/


» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Megkülönbözteti a 
bulvárlapokat más 
újságfajtáktól

Felsorolja a bulvárlapok 
funkcióját

Bemutatja a bulvárlap, mint 
médiaformátum alapvető 
jellemzőit

Elmagyarázza a 
szenzációhajhászás 
funkcióját a 
bulvárcikkekben

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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Munkalap_  Médiapiaci kutatás Szerbiában10
A napi sajtó olvasottsága Szerbiában
Forrás: Direct Media, 2019

A napi sajtó ára Szerbiában
Forrás: Direct Media, 2019.

2018. januártól decemberig

2019. januártól decemberig

Kiadvány Ár - dinárban

Srpski telegraf 25,00

Kurir 35,00

Politika 40,00

Politika (vasárnap) 50,00

Danas 40,00

Kiadvány Ár - dinárban

Blic 40,00

Blic (péntek, szombat, vasárnap) 50,00

Alo! 25,00

Večernje novosti 40,00

Informer 20,00
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7. és 8. osztály 2 tanítási óra

___ Bevezetés a témába

A valóságshow egy olyan kifejezés, amely a különféle televíziós 
tartalmak nagyon széles skáláját vonja maga után, egyszerűen 
fogalmazva: hétköznapi, „valódi” embereket helyeznek a középpontba, 
olyan helyzetekbe, amikor nincs előre megírt forgatókönyv, és akiknek 
nem feladata a színészkedés. Ezért gyakran nevezik reality TV-nek a 
népszerű televíziót, amely informatív és szórakoztató, dokumentumfilmes 
és drámai műveket keresztez. 

A reality műfaj a televíziózásban kifejlesztette a műfaj számos 
altípusát, így felismerhetjük a valóságshow műsorait dokumentáris 
szappanoperák formájában, a reality TV-t, mint kísérletet a valós 
emberek életében, átváltozás valóságshow (makeover), versenyjellegű, 
megfigyelési show, és valóságshow, melynek szereplői híres emberek. 

A rejtett kamera szintén a valóságshow egyik formája. 

A műfaj számos változata mellett felismerhetjük a valóságshow 
különböző témáit is – a versenytársak tehetsége alapján, a 
munkakörnyezethez kapcsolódóan, a résztvevők közötti érzelmi 
kapcsolatokra összpontosítva, valóságshow, amely az egészséggel 
foglalkozik, oktatási show és egyebek. A valóságműsorok ilyen fejlődése 
úgy tekinthető, mint a producerek azon vágyának kifejezése, hogy 
különböző TV-programokat irányítsanak különböző célcsoportok felé. 

A valóságshow stúdióban, mesterségesen szimulált lakókörnyezetben 
vagy valós helyeken valósítható meg, amelyek kapcsolódnak a program 
cselekvéséhez. 

A valóságshow a televízióban nagyon sok mindent kölcsönzött a politika 
világából – legyen szó szavazásról, szövetségek létrehozásáról, vagy valamilyen 

stratégiai tervezésről a következő lépéshez. Mindez jóval előbb jelen volt a 
politikában, mielőtt a valóságshow a televízióba került volna.

R. J. Cutler, amerikai producer

A VALÓSÁGSHOW, MINT 
MÉDIAFORMÁTUM
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A valóságshow az interaktivitás dimenziójának is köszönheti sikereit, 
azaz aktív szerepadással a közönségnek, amely szavazással vagy 
valamilyen más részvételi formával irányítja a program cselekvését. 

A digitális technológiák és az internet megjelenése befolyásolta a 
valóságshow speciális formájának, az ún. live-casting (felfogható, mint a 
mindennapi élet közvetítése) megjelenését.

Az amerikai tinédzser, Jennifer Ringley népszerűsítette ezt a 
formátumot, lehetővé téve a nagyközönség számára, hogy az 
interneten keresztül bekukkanthasson mindennapjaiba. Mára ez a 
formátum olyan világszerte népszerű sorozatokká fejlődött, mint 
például a „A Kardashian sztori”, és a közösségi hálózatok és platformok, 
például az Instagram és a Facebook opciói minden felhasználó számára 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy megosszák mindennapi, valós 
életüket követőikkel.

A valóságshow nagyon kereskedelmi jellegű, ezért a profitszerzés a 
gyártásuk és közvetítésük alapmotívuma.

Habár a valóságshow fogalma leggyakrabban negatív asszociációkat 
vált ki, kulturális szokásokat is elláthat azáltal, hogy megerősíti a 
szokásokat és a kulturális sajátosságokat, ösztönzi a toleranciát és a 
sokféleség tiszteletét. Nagyszerű képviseletük és népszerűségük miatt, 
a reality műsorok médiaműfajokká válnak, különös felelősséggel a 
közönség felé. Ezért fontos megérteni annak lehetőségeit, konvencióit 
és sajátosságait.

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Polgári nevelés (8. osztály, téma: Média a modern társadalomban)
  Képzőművészet (7. osztály, téma: Tér. Illúzió a térben) 

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Kommunikáció

  Együttműködés

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban

  Adatkezelés

  Esztétikai kompetencia

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Leírni a valóságshow jellemzőit.

  Felismerni a valóságshow különböző formáit.

  Elmagyarázni a közönség szerepét a valóságshow megvalósításában.

  Kritikusan elemezni a valóságshow médiatartalmát, felismerve azok 
különböző lehetőségeit.

___ Célok

  Ismerkedés a médiában megjelenő reality műsorok funkciójába.

  A valóságshow-k különböző formáival kapcsolatos ismeretek 
bővítése.

  Az esztétikai értékek fejlesztése és az alacsony minőségű médiatartal-
mak követésének szokásának elutasítása.
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___ Tevékenységek

Ezt az egység a kiválasztott tartalmak elemzése, a célra tervezett 
munkalapok és a javasolt kérdések alapján folytatott vitán keresztül 
dolgozzák fel. A tevékenységek célja a kortárs média gyakorlatának 
bemutatása a valóságshow televíziós formátuma területén, hogy a 
tanulók kritikai elemzéssel érzékeljék ennek a formátumnak a pozitív 
és negatív képességeit.

A valóságshow-k általában a legnézettebb műsortartalmak a hazai 
és a külföldi médiapiacon.

A 2019. június 23. és 29. között megvalósult „A kultúra nevében” 
kampány részeként 30 000 aláírást gyűjtöttek azzal a felszólítással, 
hogy korlátozzák a valóságshow műsorok sugárzását, valamint 
növeljék a gyermek- és ifjúsági kulturális és oktatási programok 
jelenlétét. 

A beadvány szövege többek között így szól: „Meg kell állítani a 
szerbiai valóságshow-k időszakát, mert ez nagy veszélyt jelent 
az egész nemzet egészségi, kulturális, szellemi és pszichológiai 
fejlődésére. A valóságshow-ban szereplő sztárokat dicsőítik, míg a 
fiatalok és az iskolázottak többsége munkanélküli, ami sérti a szülők 
minden erőfeszítését és gyermekeik jövőjébe való befektetést. 
Senki sem reagál arra a tényre, hogy a gyermekeket és Szerbia 
polgárainak anyagi helyzetét kihasználják annak érdekében, hogy 
valóságshow-kba kerüljenek, ahol megalázzák őket, és kinevetik 
az emberi életet. A valóságshow közvetlenül veszélyezteti a 
nemzet gazdasági fejlődését, mert hamis életképet teremt, és 
semmittevésre és lehangoltságra ösztönöz. Ezek a programok 
elősegítik az erőszakot és az erkölcstelenséget is.”

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ – ELŐKÉSZÍTÉS A VITÁRA
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SZABÁLYZAT

A médiaszolgáltatások nyújtásának minimális feltételeiről és a 
médiaszolgáltatások nyilvános verseny alapján történő kiadásának 
engedélyezési eljárásában történő döntési kritériumokról:

17. szakasz

A valóságshow egy olyan típusú program, amely modern televíziós 
formában az alábbi műfajok határa mentén mozog: az információs 
és a szórakoztató, a dokumentum- és a drámai megközelítés között, 
tehát összetett, hibrid televíziós műfajként tekinthetünk rá; a 
valóságshow-kban a résztvevőket természetes vagy mesterségesen 
létrehozott környezetben bizonyos, gyakran szélsőséges 
élethelyzetekbe hozzák, leggyakrabban szórakoztatás céljából, 
amelyben a résztvevők önmutogatása, a médiahasználók leskelődése 
és a közönség azonosítása a résztvevőkkel kerülnek kifejezésre; 
az ilyen típusú programokhoz tartozik az ún. „Ál-valóságshow”, 
amelyben az autentikus valóságshow illúzióját úgy hozzák létre, hogy 
a lejátszott és megrendezett helyzeteket valóságosként jelenítik meg; 
a valóságshow a kiszámíthatatlanság és a szenzációhajhászás illúzióját 
kelti, és a sorozat dramaturgiai mintája szerint készül és jelenik meg.13

Hangosan olvassák fel azt a részt a Szabályzatból, amely a 
médiaszolgáltatások nyújtásának minimális feltételeiről és a 
médiaszolgáltatások nyilvános verseny alapján történő kiadásának 
engedélyezési eljárásában történő döntési kritériumairól szó.

A bevezető szövegek elolvasása után kezdjék el a vitát a tanulókkal:

Hogyan jellemeznétek a valóságshow-kat? Ismeritek e műfaj 
jellemzőit? 

Véleményetek szerint miért olyan népszerűek a valóságshow-k 
médiapiacunkon?

Milyen valóságshow-kat ismertek vagy néztek? Van-e különbség 
köztük? Mit szerettek és mit nem a reality televíziós műfajban? 
Gondoljátok, hogy társadalmunk örül a valóságshow ismert és híres 
egyéniségeinek? Gondoljátok, hogy hírességük mulandó?

A valóságshow-k népszerűségüket általában olyan tartalomnak 
köszönhetik, amely arra ösztönzi a nézőket, hogy azonosuljanak a 
résztvevőkkel, a valóságshow résztvevői konfliktushelyzetekbe való 
bevezetésének, valamint olyan közvetlen helyzeteknek, amelyek 
fokozott érzelmeket váltanak ki a nézőkben.

» » » A PROBLÉMA ELEMZÉSE



Ebben a gyakorlatban a tanulóknak észre kell venniük a valóságshow 
műsorok közötti különbségeket, vagyis az általuk népszerűsített 
különböző értékeket.

Először is kérdezzék meg tőlük, hogy tudnak-e néhány TV műsorról, 
és követik-e őket.

Megjegyzés: A tanár javasolhatja a diákoknak, hogy sorolják fel 
azokat a valóságshow-kat, amelyeket ismernek, néznek, amelyekről 
hallottak stb. A cél az, hogy észrevegyék a különbségeket a 
valóságshow és a cél, az előmozdított értékek, a résztvevők – 
versenyzők és a közönség szerepe között.

Kik a valóságshow résztvevői? Ismertétek-e a résztvevőket, mielőtt 
részt vettek a programban? Mi a közönség szerepe a valóságshow-
ban? Milyen értékeket, tehetségeket és tulajdonságokat ösztönöz a 
valóságshow? Milyen az a résztvevő, akinek a legnagyobb esélye van 
a győzelemre?

A tanulóknak osszák ki a p VALÓSÁGSHOW – JELLEMZŐK 
munkalapot. Utasítsák őket, hogy minden felsorolt valóságshow-
hoz sorolják fel a megfelelő jellemzőket. Elemezzék együtt az 
eredményeket.

A valóságshow-k egyik különösen vonzó dimenziója, hogy vagy 
egyszerű embereket („mint én” effektus), vagy ismert, híres, közéleti 
személyiségeket vonnak be, akik szokatlan és ellentmondásos 
helyzetekbe kerülnek, amelyekben a közönség látni szeretné őket, 
hogy hogyan fognak megbirkózni a helyzettel. 

Ez fejleszti a közönség felsőbbrendűségének érzését, mert 
lehetőséget kapnak arra, hogy megfigyeljék a résztvevőket 
potenciálisan kellemetlen, szokatlan helyzetekben, és lássák 
reakcióikat, amelyek gyakran emelkedett érzelmeket váltanak ki. 
Ezenkívül a közönség hatalomérzetet kap azzal a lehetőséggel, hogy 
tevékenységével, szavazással eldöntheti, ki folytatja a továbbiakban, 
ki „marad benn”, és kit távolítanak el a további díjért folytatott 
versenyből – kit „dobnak ki”.

A bemutatott példák alapján a tanulóknak észre kell venniük a 
különböző értékeket, amelyeket a kiválasztott valóságshow-k 
népszerűsítenek. Bizonyos valóságshow-kban a győzelemhez döntő 
fontosságúak a tehetségek, képességek és ismeretek, a fizikai és 
szellemi állóképesség, néhány valóságshow ösztönzi az emberiséget, 
a szolidaritást és az összetartozást, míg néhány valóságshow kifejezett 
tartalomra, botrányokra és gyakran erőszakos jelenetekre épül.

A tanulóknak meg kell látniuk a valóságshow pozitív és negatív 
oldalait, vagyis fel kell ismerniük ennek a műfajnak a képességét, 
hogy hozzájáruljon a jobb és sokszínűbb médiapiachoz, ugyanakkor 
azt a képességet is, hogy hozzájárul a nyilvános beszéd minőségének 
csökkentéséhez, valamint az elfogadhatatlan és negatív értékek 
előmozdításához. 

1. számú gyakorlat

Valóságshow – jellemzők

228 >>



A valóságshow-t, tekintettel a műfaj sokféleségére és 
összetettségére, gyakran különféle kritika éri. Míg egyeseknek 
fontos hozzájárulást jelentenek a nyilvános vitához, mások számára 
a kereskedelmi és banális tartalmak győzelmét jelentik.

Osszák két csoportba a tanulókat. Az egyik csoport azt a feladatot 
kapja, hogy a valóságshow pozitív oldaláról beszéljen, a másik pedig 
a negatív oldaláról.

Segítségként a vitában a következő téziseket adhatják nekik, 
amelyeket meg kell vitatniuk, példákat hozva mindegyikre.

A valóságshow-k azért károsak, mert:

  A valóságshow közönsége évadról évadra még több 
megdöbbentő és ellentmondásos tartalmat vár el, amelynek 
nincs informatív, kulturális vagy oktatási értéke.

  A producereknek gyakran a jó ízlés határait kell átlépniük, 
hogy megfeleljenek a közönség elvárásainak, és nézettséget, 
következésképpen profitot biztosítsanak maguknak.

  A valóságshow-k azt üzenik, hogy a híresség kultusza fontos.

  A valóságshow-k ösztönzik az agresszív önreklámot és a 
versenyzők kölcsönös sértegetését, akik így próbálnak 
kiemelkedni és rákényszeríteni magukat a közönségre.

  A valóságshow-kban teret kapnak azok az egyének, akik 
tehetségtelenek, őket kellemetlen és megalázó helyzeteknek 
teszik ki, hogy ezzel közönségreakciót váltsanak ki.

A valóságprogramok azért hasznosak, mert:

  A valóságshow a hétköznapi, egyszerű emberek terét jelenti, akik 
beszélhetnek a mindennapi dolgokról.

  A résztvevők sokféleségének elvét tiszteletben tartva a 
valóságshow-k lehetőséget nyújtanak arra, hogy az összes 
társadalmi csoport látható legyen.

  A valóságshow a különböző, társadalmilag érzékeny és összetett 
kérdések megvitatásának helyszíne.

  A valóságshow-k ösztönzik az összetartozás és az empátia érzését, 
összefogva a versenytársakat vagy a közönséget egy közös cél, 
igény vagy probléma körül.

  A valóságshow-k a társadalom szólás- és véleményszabadságát 
tükrözik, és nem szabad őket cenzúrázni.

2. számú gyakorlat

Valóságshow – vita
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A valóságshow háromféle módon érhető el a nyilvánosság számára:

  lineáris műsorsugárzás (televíziós műsorsugárzás, amely magában 
foglalja a program lefedettségét műsorséma alapján);

  műsorsugárzás az interneten keresztül;

  a valóságshow-k eseményeinek bemutatásával nyomtatott médián 
keresztül (nyomtatott formában és elektronikus kiadásokban).

Mikor sugározzák a valóságshow-t? Miért sugároznak a televízióban egy 
valóságshow-t, amelyet cenzúra előzött meg, és az interneten nem cen-
zúrázzák? A feladat célja, hogy a tanulók lássák, hogy jelentős az eltérés 
a közvetítés idejében, a televízióban sugárzott tartalomban és azokban, 
amelyeket az interneten cenzúra nélkül játszanak (bippelés és képel-
mosódás). A diákokat arra is meg kell tanítani, hogy a nyomtatott média 
többnyire az internetről cenzúra nélkül elérhető tartalmat továbbítja. 

3. számú gyakorlat

Valóságshow – sugárzási idő
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A bemutatott tartalmak és gyakorlatok alapján a tanulóknak arra a 
következtetésre kell jutniuk, hogy a valóságshow-k elválaszthatatlan 
részét képezik a médiapiacnak, és hogy ennek a műfajnak bizonyos 
formátumai nem csak a kereskedelmi médiában találják meg a helyüket, 
hanem a közmédia szolgáltató programjaiban is. A diákoknak észre kell 
venniük a valóságshow-k közötti különbségeket, és céljaik, valamint 
a közönség ösztönzésének lehetséges formái alapján inspiráló, 
tehetséges vagy más módon különleges és értékes résztvevőket. 
Végül a diákoknak kritikus hozzáállást kell kialakítaniuk a valóságshow-
val kapcsolatban, és észre kell venniük azokat a tartalmakat, amelyek 
sikereiket provokációra, a résztvevők alacsony minőségű beszédére, 
kifejezett tartalmakra és sokkoló cselekményekre alapozzák. Ezenkívül 
ösztönözni kell a tanulókat, hogy vegyék észre bizonyos valóságshow-k 
hasonlóságát a bulvárlapokkal, mint médiaformákkal és kölcsönös 
függőségüket a helyi piacon.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
12  Szabályzat a médiaszolgáltatások nyújtásának minimális feltételeiről és a 

médiaszolgáltatások nyilvános verseny alapján történő kiadásának engedélyezési 
eljárásában történő döntési kritériumokról. A következő címen érhető elи: http://
www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20
minimalnim%20uslovima%20za%20pruzanje%20medijske%20usluge%20
i%20kriterijumima%20za%20odlucivanje%20u%20postupku%20izdavanja%20
dozvole%20za%20pruzanje%20medijske%20usluge%20na%20osnovu%20
sprovedenog%20javnog%20konkursa.pdf

http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%
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Felügyelet – a valóságshow tanítás útján történő feldolgozásának összefüggésében a felügyelet olyan 
tartalomra vonatkozik, amely élőben vagy késleltetve, közvetlen külső beavatkozás és szkriptek nélkül, a 
kamera előtt zajlik, hogy a közönség csatornán, platformon és szolgáltatáson keresztül nézhesse őket.

Infotainment program – hasznos, fontos információk és üzenetek kombinációja a közönség számára, 
valamint a valós élettel, az esemény rekonstrukciójával stb. kapcsolatos tartalom.

Lifestyle program – mindenfajta átalakulás, az egyéntől a házig vagy az életkörülményekig: az otthon, a 
kert, az öltözködési stílus, a kommunikáció módja, az étrend vagy a testmozgás átalakítása, az esztétikai 
műtétekig. Szakértőket, vezetőket is bevonnak, akik felügyelik és irányítják a folyamatot, és a végső 
átalakulást a meglepetés, az öröm és az élvezet pillanatai követik.

A televízió, mint társadalmi kísérlet – kísérleti helyzet kialakításán és a résztvevők reakcióinak 
megfigyelésén alapul. Keresztezhet egymással ellentétes nézetekkel, életmóddal, családi helyzetekkel, 
szakmai szerepekkel stb. rendelkező csoportokat vagy egyéneket

Tehetségkutató – a versenyek, meghallgatások, a versenyek minden formája bizonyos készségek 
birtokában, neves bírákkal. Ösztönzik a befogadást. Bárki részt vehet, akinek van mit megmutatnia.

Celetoid vagy seletoid – olyan személy, aki rövid ideig népszerű volt. A kifejezés leggyakrabban 
a valóságshow résztvevőire utal, de azokra a személyekre is, akik láthatóak és elismertek, mint a 
közéleti, kulturális, sportéletből származó sikeres személyek partnerei. Ezt a kifejezést Chris Rojek 
szociológiaprofesszor találta ki, két szó, celebrity + oid (görög eredetű utótag, jelentése „valami ilyesmi”) 
kombinációjával. Rojek szerint a szeletoid egy különleges celebfajta, különleges tehetségek és szakmai 
eredmények nélküli egyén, amely alapján megerősíthetné önmagát, vagy kiérdemelné a közönség 
elismerését.



» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

233 >>ÁLTALÁNOS ISKOLA

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Leírja a valóságshow 
jellemzőit

Felismeri a valóságshow 
különböző formáit

Elmagyarázza a közönség 
szerepét a valóságshow 
megvalósításában

Kritikusan elemzi 
a valóságshow 
médiatartalmát, 
felismerve azok különböző 
lehetőségeit

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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Munkalap_Valóságshow – jellemzők11
p Írd a valóságshow felsorolt témájához a megfelelő jellemzőket!

Téma: Valóságshow
Három jellemző, ami miatt 
valóságshow-nak hívják

Három olyan jellemző, amely miatt a 
közönség követi

Három jellemző, amely miatt 
hasznos a műsorszolgáltató (TV-
csatorna) számára

Zenei sztárok utánzása, 
„álruhában” és gazdag színpadi 
előadással

Zárt térben való tartózkodás 
ismeretlen emberekkel

Gyermekek zenei vetélkedője

Felnőttek zenei vetélkedője, 
akiknek van tehetsége

Idősek zenei vetélkedője, akiknek 
van zenei tehetségük, vagy nincs 
tehetségük 

A szociálisan veszélyeztetettek 
házfelújítása és berendezése

Hírességek versenyeznek a 
főzésben
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___ Увод у тему

1. osztály 2–4 tanítási óra

Aki a médiát irányítja, az a kultúrát irányítja!

Allen Ginsberg, költő

A MÉDIA FOGALMA 
ÉS RENDELTETÉSEI

___ Bevezetés a témába

A média feladata a nyilvánosság valódi, időszerű és teljes körű 
tájékoztatása, oktatása és szórakoztatása, lehetőséget adva a társadalom 
és a kultúra tisztább képének megszerzésére. A média olyan körülmények 
között működik, amelyben a jogi, a gazdasági, a politikai és a kulturális 
tényezők összefonódnak. Ezért fontos megérteni, hogy honnan 
származik a minket tájékoztató, szórakoztató és oktató médiatartalom, 
mi lehet a jelentése és milyen hatással lehet a felhasználókra.

A társadalom gyors technológiai és gazdasági fejlődése miatt a 
hagyományos média (sajtó, rádió és televízió) mellett úgynevezett 
új típusú médiumok jelentek meg, azaz kérés szerinti audiovizuális 
médiaszolgáltatások (videó kérésre és szolgáltatások, amelyek révén a 
televízió a műsorsugárzás után azonnal elérhetővé teszi programjait, 
úgynevezett  “Catch-up services”1, például a Planeta RTV, az EON 

platform, a Belgrádi Rádió podcast tartalma stb.). Ezt a két kategóriát 
különböző jogi normák kísérik. A technológia fejlődésével és az 
információs és kommunikációs technológiák polgárok általi növekvő 
használatával a média üzleti modelljei is megváltoztak, így ma már 
érthető, hogy a médiumok az összes vagy szinte minden platformon 
elérhetővé teszik a felhasználók számára a tartalmukat. Ma a média a 
demokratikus társadalom oszlopa és a közérdek őre. Ebben különösen 
fontos a közmédia-szolgáltatások szerepe.

A közmédia-szolgáltatás kiemelt célja olyan audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtása, amelyek megfelelnek a polgárok 
demokratikus, kulturális és társadalmi igényeinek, valamint minőségi 
médiatartalom biztosítása, amely különféle tájékoztató, kulturális, 
oktatási és szórakoztató programokat tartalmaz. 
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Nyelv, média és kultúra (1. osztály, téma: A média, mint információ, 
oktatás, szórakozás, a kultúra terjesztése, manipuláció)

  Informatika és számítástechnika (1. osztály, téma: Böngészők kezelése)

___ Célok

  A médiáról és azok funkcióiról szóló ismeretek bővítése.
  Megfelelő hozzáállás kialakítása a saját egészségével és az idő 

szervezésével szemben.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Elmagyarázni a tömegtájékoztatás fogalmát: sajtó, rádió, televízió és 
internetes médiatartalom.

  Felismerni a média által használt különféle kifejezésmódokat. 
Összehasonlítani egyes médiumok hatását a hozzáállásunkra és a 
társadalom megértésére, amelyben élünk.

  Megismerni a média fogalmát és funkcióit – tájékoztatás, oktatás, 
szórakozás és kultúra.

  Elemezni a közönség által eltöltött időt egy adott médiatartalom 
használatával.

  Megérteni a média használatát, mint eszközt a közönség különböző 
igényeinek kielégítésére.

  Értékelni a médiatartalom relevanciáját és pontosságát.
  Megérteni a médiatartalom kritikátlan elfogadásának és 

alkalmazásának következményeit a döntéshozatalban.

A sajátos munkamódszer miatt, a közérdeken alapulva, 
és a függetlenség biztosítása érdekében a közszolgálati 
médiaszolgáltatásokat a nemzetközi normáknak megfelelően 
adókból, azaz az állami költségvetésből finanszírozzák. Ahol ez nem 
teljesen lehetséges, a költségvetési finanszírozást adófinanszírozással 
kombinálják. Ezért a polgároknak joguk van a közszolgálati 
médiaszolgáltatást saját médiumnak tekinteni, és meg kell ismerniük 
azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül befolyásolhatják 
munkájukat. Hazánkban a közszolgálati média: a Szerbiai Rádió és 
Televízió (RTS) és a Vajdasági Rádió és Televízió (RTV).

A közszolgálati médiaszolgáltatással ellentétben a kereskedelmi 
média létének alapvető célja, hogy a tulajdonosok és alkalmazottak 
számára pénzt keressen nyereség formájában. A kereskedelmi média 
finanszírozása túlnyomórészt reklámozással történik. Annak érdekében, 
hogy minél nagyobb közönség gyűljön össze, akik figyelmét később 
„eladják” a hirdetőknek, a kereskedelmi média sokkal gyakrabban 
választja a nagyon népszerű, szórakoztató műsorok sugárzását, mint a 
tájékoztató, oktatási és kulturális műsorokat.

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban 

 Tanulási kompetencia
 Kommunikáció 
 Együttműködés
 Adatkezelés 
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__ Tevékenységek

A tevékenység megvalósításához a következő szükséges:

  Interaktív tábla vagy számítógép és projektor (internet-hozzáférés). 
  Megfelelő médiatartalom a közmédia-szolgálattól és a kereskedelmi 

televíziótól, napilapok, magazinok és bulvárlapok példányai, a 
rádióműsorok rögzített részei és az internetről szerzett médiatartalom, 
amelyek a jelenség szemléltetését szolgálják a tanóra bevezető részében.

  A szerbiai fiatalok médiaszokásaival kapcsolatos kutatások eredményei.
  Minden diáknak egy-egy példány a munkalapokból, amelyek a tananyag 

végén találhatóak.

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ

» » » PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

Az óra a fiatalok médiaszokásaival kapcsolatos kutatások eredményeinek 
bemutatásával kezdődik, amely megmutatja, hogy a fiatalok mennyi időt 
töltenek tévénézéssel, rádióhallgatással, újságolvasással, valamint az 
interneten található média és egyéb tartalmak használatával. 

A kutatás eredményei azt is megmutatják, hogy milyen elvárások 
vannak a fiatal közönség részéről a médiától, milyen típusú tartalmat 
fogyasztanak inkább, és milyen igényekkel fordulnak a média felé. A 
szerbiai fiatalok médiaszokásaival kapcsolatos kutatások eredményei 
szerint2, a fiatalok napi körülbelül 3 és fél órát töltenek az interneten, 
minden negyedik tinédzser naponta néz televíziót, a válaszadók 
mindössze 16%-a olvas újságot, és a körülöttük lévő világról a YouTube-
on keresztül értesül. A kutatás fiatal válaszadói kijelentik, hogy nem 
kapnak kellő figyelmet a médiában, és úgy gondolják, hogy csak három 
esetben válnak hírré: amikor valamilyen kivételes sikert érnek el, amikor 
nagy csalódást okoznak a nyilvánosság számára, vagy amikor a politikai 
elit tagjai beszélnek róluk. A kutatások ugyanakkor azt mutatják, 
hogy a középiskolások elvárják, hogy a média tájékoztassa, oktassa és 
szórakoztassa őket.

A bemutatott kutatás után kezdjen el egy beszélgetést a tanulókkal:

Mit jelent számotokra a média? Hogyan határoznátok meg? Hogyan 
gondolkodtok a médiáról? Mit láttok a média funkcióinak és 
feladatainak? Mi a kedvenc médiumotok? Milyen információt vagy 
tartalmat vártok a televíziótól, a rádiótól, a sajtótól és az internettől? 
Láttok különbséget abban, hogy ezek a médiumok milyen hatással 
vannak a felhasználókra? Melyik médium a legfontosabb számotokra és 
miért?

Bátorítsák a tanulókat, hogy kritikusan gondolkodjanak a médiával 
töltött idő mennyiségéről és minőségéről:

Több időt töltetek a médiával, vagy többet társaitokkal, szüleitekkel és 
az iskolában? Beszélgettek-e társaitokkal, szüleitekkel vagy az iskolában 
a médiatartalomról, amelyet követtek, vagy amelyet elkerültök?

A cél az, hogy a tanulók arra a következtetésre jussanak, hogy a média 
szabadidejük jelentős részét leköti, valamint a médián keresztül olyan 
tartalmat kapnak, amely tájékoztatja, oktatja és szórakoztatja őket. A 
cél az is, hogy a tanulók lássák, hogy az általuk választott médiatartalom 
formálja álláspontjaikat, gondolataikat, befolyásolja a mindennapi 
kommunikációt és végül formálja identitásukat.
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E gyakorlat célja, hogy segítse a tanulókat az egyes médiumok 
különböző kifejezési módjainak bemutatásában, valamint annak 
megértésében, hogy a médiatartalom és maga a média benyomása és 
hatása miben függ ettől.

Osszák a tanulókat négy csoportba: „Sajtó”, „Rádió”, „Televízió” és 
„Online tartalom”.

Mondjanak el a tanulóknak egy aktuális hírt – minden csoportnak be 
kell mutatnia és le kell írnia a híreket a médiumán keresztül. A feladatot 
az elektronikus médiára és az internetre vonatkozó hírforgatókönyvek, 
azaz a nyomtatott sajtó szövegének bemutatásával mutatják be.

Miből állnak a hírek? A sajtó mely elemeit hangsúlyozzátok? Milyen 
előnyei és hátrányai vannak a sajtónak a rádióval és a televízióval 
kapcsolatban? Milyen történetelemeket és tartalomtípusokat 
használhatunk a hírek rádióműsoron keresztül történő bemutatásához? 
Milyen előnyei és hátrányai vannak a rádiónak a sajtóval és a televízióval 
szemben? Hogyan fogjátok bemutatni a kiválasztott híreket a 
televízióban? Mely elemek dominánsak? Mi domináns a televízióban, és 
mik a hiányosságai – a médiatartalom bemutatásakor?

Mi teszi az internetet, mint médiumot sajátossá? Észreveszitek azokat 
az elemeket, amelyeket az internet átvett a hagyományos médiából?

Felismeritek a televízió, a rádió vagy az online tartalomra gyakorolt 
hatásokat vagy elemeket?

E gyakorlat célja, hogy segítse a tanulókat észrevenni az adott 
médiatartalommal töltött időt, valamint azonosítani azokat a 
különböző igényeket és vágyakat, amelyeket a média kielégít és teljesít 
mindennapi életükben.

 AZ ÉN MÉDIANAPOM – Munkalap.

Bátorítsanak minden tanulót, hogy nyilvánosan elemezze 
médianapját, és vonjon le következtetéseket. Melyik médium uralja 
a médianapotokat? A használt médium típusa függ a napszaktól, 
a körülményektől és a napi elkötelezettségtől? Milyen elvárásokat 
támasztatok a különböző médiumokkal szemben? Melyik médium 
szórakoztató, és melyik tájékoztató jellegű?
Melyik médium befolyásolja a legnagyobb mértékben nézeteiteket?
Melyik médiumban bíztok a legjobban? Miért?

1. számú gyakorlat

A média típusai és kifejezőeszközei

2. számú gyakorlat

Az én médianapom
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E gyakorlat célja, hogy segítse a tanulókat a program bizonyos 
funkcióinak megkülönböztetésében: tájékoztatás, szórakozás, 
oktatás, majd a felismert funkciókat betöltő tartalom körének 
észrevétele.

Ezenkívül a tanulóknak meg kell határozniuk a közszolgálati 
programok sajátosságait a kereskedelmi médiaszolgáltatók 
vonatkozásában – a tájékoztató, szórakoztató, oktatási és kulturális 
funkciót betöltő tartalmak egyensúlyát, kisebbségi nyelvű műsorok 
készítését és hasonlókat.

 A PROGRAM TARTALOMTÍPUSAI ÉS FUNKCIÓI – Munkalap.

A gyakorlat után elemezzék az eredményeket. Melyik kategória 
(programfunkció) dominál? Oktatási, tájékoztató, kulturális vagy 
szórakoztató? Melyik programfunkció hiányzik? Mit gondoltok, miért 
van ez így? (További útmutatások segíthetnek ebben a kérdésben 
– melyik program gyűjti a legnagyobb közönséget, mit jelent a 
média számára stb.) Bizonyos programfunkciókat elsősorban egy 
adott médiumhoz köttök (pl. a tájékoztató funkciót a televízióhoz 
vagy a sajtóhoz)? Látjátok a különbséget a kereskedelmi média 
és a közszolgálati média között (RTS 1, RTS 2, RTS 3, RTV 1, RTV 
2, Belgrádi rádió...)? Milyen nyelven érhetők el a közszolgálati 
műsorszolgáltatók? Ez miért fontos? 

Kérjék meg minden csoport tanulóit, hogy tervezzenek meg olyan 
médiatartalmat, amelyet az ő generációjuknak szánnának, és 
mindegyik csoport hozzon létre tartalmat egy adott médiumhoz 
– rádióállomáshoz, tévécsatornához, nyomtatott újsághoz vagy 
internetes portálhoz.

A csoportok bemutatják tartalmukat, különös hangsúlyt fektetve a 
tartalom típusára, amelyet generációjuk közönségének szánnak.

Ebben a feladatban fontos, hogy a tanulók észrevegyék a média 
programjának vagy tartalmának különböző funkcióit: 

Miben mutatkozik meg a tájékoztatási funkció, miben az oktatási, és 
miben a szórakozási? Melyik funkció dominál és miért? Milyen témákat 
ismertetek fel kulcsfontosságúnak korosztályotok számára? Az általatok 
használt médium foglalkozik ezekkel a témákkal?

A gyakorlatok után a tanulóknak meg kell érteniük a média mindennapi 
életben betöltött szerepét, valamint tisztában kell lenniük a 
médiatartalmakhoz való hozzáférés csatornáival és módjaival. Arra is 
ösztönözni kell őket, hogy gondolkodjanak el a média befolyásáról, 
a társadalomról, a kultúráról, a társadalom különböző csoportjairól 
alkotott álláspontok kialakulására, a kívánatos és nemkívánatos 
jelenségek vagy értékek megítélésére. Végül a tanulóknak meg kell 
különböztetniük a program tartalmát a céljaikhoz és funkcióikhoz 
viszonyítva, valamint észre kell venniük a média tájékoztató, 
szórakoztató és oktatási funkciói közötti kapcsolatokat.

3. számú gyakorlat

A program tartalomtípusai és funkciói
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» » » KRITIKAI ALKOTÁS

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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1  Lehetőség az elmúlt napokban sugárzott műsorok keresésére, visszatekerésére 
és nézésére az elejétől kezdve. Ez a funkció lehetővé teszi a közönség számára, 
hogy amikor csak szeretné, hozzáférhessen bizonyos érdeklődésre számot tartó 
tartalmakhoz, így nem az adás pillanatában kell megnéznie vagy hallgatnia.

2  http://www.politika.rs/sr/clanak/401028/Drustvo/Mladi-u-Srbiji-provode-tri-i-po-sata-
dnevno-na-internetu

A tanulóknak egy héten át vezetniük kellene egy 
Médianaplót, amelybe felírják, hogy mikor és hogyan 
használják kedvenc médiatartalmukat, mit várnak el 
tőlük, milyen eszközökön keresztül követik őket, hol 
érhetők el, és hogy felismerjék a kapott médiatartalom 
funkciókat. Azt is észre kell venniük, hogy milyen típusú 
információ érkezik hozzájuk – mi az, amit megtudnak, 
miről szereznek információt bizonyos médiacsatornákon 
keresztül, elegendő-e, milyen információ vagy funkció 
hiányzik? 
Hogyan egészítik ki ezeket a hiányosságokat? 
A következő órán hasonlítsák össze a tanulók 
tapasztalatait és a média választásait, mi a hasonlóság és 
mi a különbség?
Melyik funkció domináns?
Hogyan lehet megerősíteni más funkciók tartalmának 
jelenlétét, amelyek kevésbé szerepelnek a tanulók 
médianapján?

HÁZI FELADAT

http://www.politika.rs/sr/clanak/401028/Drustvo/Mladi-u-Srbiji-provode-tri-i-po-sata-dnevno-na-internetu
http://www.politika.rs/sr/clanak/401028/Drustvo/Mladi-u-Srbiji-provode-tri-i-po-sata-dnevno-na-internetu
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felsorolja a 
különbségeket a 
hagyományos és a 
digitális média között

Megkülönbözteti a 
közszolgálati média és 
a kereskedelmi média 
céljait és feladatait

Felismeri a rádió, 
a televízió, a 
nyomtatott média, 
az online platformok 
és hálózati csatornák 
tartalmát alkotó 
különféle elemeket

Felismeri azokat a 
különféle funkciókat, 
amelyeket a 
médiatartalom a 
közönség számára betölt 
(megkülönbözteti a 
tájékoztató, szórakoztató, 
kulturális és oktatási 
tartalmakat)

Felismeri a média 
fontosságát és 
befolyását, és megérti 
a médiatartalom 
kritikátlan 
befogadásának 
következményeit

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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 �Mennyit és hogyan használjuk a médiát? Írj be √ jelet egy üres mezőbe a napszakhoz vagy tevékenységéhez 
az általad használt médiumhoz, és hogy milyen célokra használtad - információ, szórakozás, kommunikáció…

RÁDIÓ

TELEVÍZIÓ

ÚJSÁG

SZÁMÍTÓGÉP

MOBILTELEFON

VALAMI MÁS

REGGEL ISKOLÁBA 
MENET

AZ ISKOLÁBAN 
TARTÓZKODÁS 
ALATT

HAZAFELÉ DÉLUTÁN ESTE ÉJSZAKA MÁS 
TEVÉKENYSÉG

Munkalap_Az én médianapom01
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Az egyes kategóriákban vagy műfajokban sorold fel az ismert vagy megtekintett műsorok nevét!

Népszerű tudományos 
műsor

Tájékoztató műsor Zenei műsor Oktatóműsor Kulturális műsor Sportműsor

Munkalap_  A program tartalomtípusai 
és funkciói

02
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___ Увод у тему

A médiaműveltség nem új tantárgy, hanem új 
megközelítés az összes tantárgy elsajátításához. 

Thoman és Jolls 3

OKTATÁS A MÉDIÁRÓL 
ÉS A MÉDIÁNAK

___ Bevezetés a témába

A médiáról és a médiára vonatkozó oktatás (médiaoktatás) olyan 
rendszert jelent, amelyben elsajátítják a média jelenségének, 
működésének és felhasználásának megértéséhez szükséges 
ismereteket. A médiaoktatás a diákokban megfelelő viszonyt alakít 
ki a médiával szemben, lehetővé téve számukra a médiaismeret 
kompetenciájának fejlesztését, amely a legfontosabb a XXI. századi 
médiaközpontú társadalomban való aktív részvételhez.

A médiaoktatás több szempontból is magában foglalja a média 
tanulmányozását – szociológiai, kulturális, filozófiai, antropológiai, 
pszichológiai, gazdasági stb. Ez azt jelenti, hogy a tanároktól elvárják, 
hogy megértsék azt a társadalmi kontextust (szociológiai, kulturális, 
filozófiai, gazdasági stb.), amelyben a médiatartalmat előállítják, és ezt 

az ismeretet metodikusan megfelelő módon adják át a tanulóknak, 
anélkül, hogy szem elől tévesztenék a tényt, hogy a média a valóság 
alkotója, és a médiatartalmakat az a társadalmi kontextus szabja meg, 
amelyben keletkeztek.

A médiaműveltség rendszeres fejlesztése olyan folyamat, amely 
magában foglalja a tanulók kognitív képességeinek stimulálását, a 
médiával kapcsolatos ismeretek megszerzését és a médiatartalmak 
elemzését, ugyanakkor ösztönzi a metakognitív tapasztalatokat is, 
például betekintést nyújt a saját médiatartalomra adott reakcióikba, 
mint ingerek, a rejtélyük előtti zavartság, öröm, hogy felfedezték 
jelentésüket stb.

1. és 2. osztály 1 tanítási óra 
(bevezető óra)



___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Polgári nevelés (1. osztály, témák: Csoportos kommunikáció; Kapcsolatok 
a csoporton/közösségen belül)

  Nyelv, média és kultúra (1. osztály, téma: A média, mint információ, 
oktatás, szórakozás, a kultúra terjesztése, manipuláció)

  Szerb nyelv és irodalom (2. osztály, téma: Branislav Nušić: Népképviselő)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban 
  Adatkezelés
  Kommunikáció
  Együttműködés
  Digitális kompetencia

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Elmagyarázni a médiáról és a médiára vonatkozó oktatás kifejezés 
jelentését.

  Kiemelni a média szisztematikus megismerésének előnyeit és 
fontosságát a XXI. századi civil társadalomban.

  Felsorolni a média megismerésének alapvető módjait Szerbia és a világ 
oktatási rendszereiben.

 Bemutatni médiaszokásaikat és levonni a következtetéseket.

___ Célok

  A tanulók megismertetése a médiaoktatással a világban és Szerbiában.
  A médiaoktatás fontosságának tudatosítása a tanulókban.
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Osszátok meg észrevételeiteket a média megismerésének módjairól 
a világban és hazánkban. Melyik médiaoktatási módszert tartjátok 
a legjobbnak? Írjátok le, hogy nézne ki egy tökéletes középiskolai 
médiaoktatási tanóra. Mit kell tudni a veletek azonos korosztályú 
diáknak a médiáról? Milyen médiával kapcsolatos kérdésekre 
szeretnétek választ kapni? 

» » » VITA

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ

A médiáról és a médiára vonatkozó oktatás a világon három alapvető 
módon valósul meg: külön tantárgyként (Médiaoktatás – Nagy-
Britanniában, Médiaműveltség – Kanadában és Ausztráliában, 
Médiakompetenciák – Németországban, Audiovizuális oktatás – 
Hollandiában stb.), mint egy bizonyos tantárgy oktatási területe 
(modulja) (mint Szerbiában, a gimnáziumban választható tantárgyak 
esetében Nyelv, média és kultúra, valamint Polgári oktatás) valamint 
olyan tantárgyak oktatásának célja, amelyek nem közvetlenül a 
médiaoktatásra irányulnak, mint például: anyanyelv, irodalom, 
társadalomtudományok, egészségügy és művészet.
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___ Tevékenységek

A óra bevezető részében a beszélgetés ajánlott munkaformaként.

Az óra témájának és céljának bejelentése után a tanár tájékoztatja a 
tanulókat, hogy a beszélgetés során figyelemmel kíséri a bemutatott 
problémára való összpontosítást, az érvelést, a társak tiszteletét és 
az idődinamikát, amely tanulónként legfeljebb háromperces előadást 
jelent. A bevezető motivációt a tanár biztosítja, tájékoztatva őket a 
médiaoktatás aktuális képéről, valamint Szerbia és a világ médiájáról.
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Az óra utolsó részében a tanár kérdőíveket oszt ki a tanulóknak, 
amelyek célja a serdülők médiaszokásainak meghatározása.

A kérdőív kitöltése után a tanulók azt a feladatot kapják, hogy 
összeadják a média használatával naponta eltöltött percek (órák) 
teljes számát. A tanulók észrevételeket tesznek a médiával töltött 
időre, saját és az osztály többi tanulója esetében is, összehasonlítják az 
eredményeket, majd levonják a következtetéseket.
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» » » ÉRTÉKELÉS

3  Thoman, Elizabeth és Jolls, Tessa: Médiaműveltség: Nemzeti prioritások a világban 
történő változásokért; Amerikai viselkedéstudós, SAGE Publishing, Kalifornia, 
Newbury Park 2004 21.

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Sok médiaelméleti szakember megjegyzi, hogy a középiskolások 
manapság többet tudnak a digitális médiáról, mint szüleik és tanáraik. 
Mit gondoltok erről? Miért van szükség a médiaműveltség fejlesztésére 
tanítással?

Tanulhatunk médiaműveltséget média nélkül?

A szisztematikus médiaoktatás mellett a médiatanulást tanórán kívüli 
tevékenységek – nyári táborok és nem formális oktatási programok 
– révén is lehet ösztönözni. Jártatok már ilyen táborokban? Mely 
weboldalakon lehet megismerni a médiaműveltséggel kapcsolatos 
tanórán kívüli tevékenységeket? Hogyan keresnél az interneten a 
fiatalok számára készült médiaoktatási programokat?

A megbeszélés betekintést nyújt a tanárnak a diákok médiaműveltség 
előmozdításával kapcsolatos elvárásaiba, a média társadalomban 
betöltött szerepének előzetes ismereteibe, a kommunikáció és 
az együttműködés kompetenciáinak fejlettségi szintjébe. Így a 
tanulók megértik, hogy a médiaoktatásban betöltött szerepük aktív, 
felelősséggel és elvárásokkal jár, valamint lehetőséget ad véleményük 
kifejtésére és a tanítási folyamat megalkotásának befolyásolására.
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló
családneve 
és utóneve

Elmagyarázza a médiáról 
és a médiára vonatkozó 
oktatás kifejezés jelentését

Kiemeli a média 
szisztematikus 
megismerésének előnyeit 
és fontosságát a XXI. 
századi civil társadalomban

Felsorolja a média 
megismerésének alapvető 
módjait Szerbia és a világ 
oktatási rendszereiben

Bemutatja médiaszokásat 
és levonja a 
következtetéseket

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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Írd be a táblázatba az egyes médiatartalmak napi követésével töltött percek számát.

MÉDIATARTALMAK PERC 

Valóságshow

Televíziós játékfilm sorozatok

Filmek

Bulvárlapok

Népszerű zene

Népszerű könyvek

Képregények

Munkalap_  Kérdőív a diákok számára 
                 – Mennyit használom a médiát?03

MÉDIATARTALMAK PERC 

Videójátékok

Sportközvetítések

Újságcikkek a napilapokban

Újságcikkek a portálokon

Közösségi hálózatok

YouTube bejegyzések („tartalom”)

  Adjátok össze a perceket, és hasonlítsátok össze a médiatartalommal töltött teljes időt a többi 
diák médiára fordított teljes idejével. Vonjátok le a következtetéseket! 

Az összes perc napi szinten: _________________________________________

A heti órák száma: __________________________________________________
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VIDEÓMEGOSZTÓ 
PLATFORMOK ÉS KÖZÖSSÉGI 

HÁLÓZATOK

___ Bevezetés a témába 

A média digitalizálása hozzájárult azon eszközök, csatornák és 
platformok számának növekedéséhez, amelyek képesek digitalizált 
médiatartalmak használatára és cseréjére. Ugyanakkor a hagyományos 
média – a sajtó, a rádió és a televízió – új lehetőségeket kapott a 
nyilvánosság megszólítására és a közönség elérésére weboldalak, 
mobiltelefonos alkalmazások és egyéb, a digitális technológiákra 
támaszkodó szolgáltatások révén. Így a digitális környezetben nekünk, a 
közönségnek számos új módja van a tájékoztatásra, a kommunikációra, 
a szórakozásra, a más felhasználókkal (közönséggel) való 
kapcsolatfelvételre és a tartalomcserére. A digitális média és a digitális 
csatornák és/vagy platformok legfontosabb jellemzői: interaktivitás, 
hipertextualitás, konvergencia és hálózatférkőzés (a pontosabb 
meghatározásokat lásd a fejezet végén található fogalomtárban).

A médiatartalmak használatára és elérésére szolgáló eszközök, csatornák 
és platformok nagyobb száma mellett a digitalizáció a médiatartalmak 
mennyiségének és típusának növekedéséhez vezetett, és közönségként 
lehetővé tette számunkra a tartalom, az idő és a hely meghatározását, 
amikor bizonyos tartalmakat használunk (streaming szolgáltatások, 
tartalom kérésre és hasonlók, részletesebb magyarázatért lásd a fejezet 
végén található fogalomtárat). Végül a digitalizáció új lehetőségeket 
nyitott meg a közönség kreatív kifejezésének, a médiatartalmak 
létrehozásának és közzétételének, valamint a közönség közvetlenebb 
részvételének a médiakommunikációban (a portálokon található 
tartalomhoz való hozzászólásoktól kezdve a saját csatornák létrehozásáig 
a YouTube-on stb.).

1. és 2. osztály 2 tanítási óra

Különösen az Instagramon úgy tűnik, hogy az emberek sokkal jobb életet élnek, 
mint valójában. Az emberek alapvetően sokkal jobban néznek ki, mint valójában, 

és sokkal boldogabbnak tűnnek, mint valójában.

Elon Musk, vállalkozó és feltaláló
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A közösségi hálózatok olyan média- és kommunikációs környezetet 
jelentenek, amelyet a digitális technológiák tettek lehetővé. Többféle 
céljuk és funkciójuk lehet, különböző tartalmakra összpontosíthatnak, 
és különböző típusú tevékenységekre ösztönözhetik a hallgatóságot. A 
közösségi hálózatok és a videómegosztó platformok azon felhasználók 
tevékenységein alapulnak, akik a tartalom nyilvános vagy magán, 
valós időben vagy késve történő megosztásával online közösségeket 
hoznak létre más felhasználókkal, a közös érdekek és értékek alapján. 
A közösségi hálózatokon keresztüli kommunikáció lehet globális, 
ötvözve a személyes és a tömegtájékoztatási kommunikáció jellemzőit. 
A közösségi hálózatok segítségével teret kapunk identitásunk 
létrehozására a virtuális környezetben, valamint kísérletezhetünk a köz- 
és a magánélet határaival. 

Ebben a korban a tizenévesek számára az autonómia és az egyéniség 
elérésén és a környezettel való kapcsolatok kiépítésén van a jellemző 
hangsúly. A közösségi hálózatok fontos és hasznos eszközök lehetnek 
önkifejezésükhöz (saját profil létrehozása, audio- és vizuális tartalom 
megtervezése), különböző baráti csoportok alakítása online a 
bizalom mértékéhez viszonyítva, határok meghatározása az intim és 
személyes információk megosztása terén, az általuk közzétett tartalom 
láthatóságával kapcsolatos beállítások kezelése révén.

A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy minél többet használják 
a közösségi hálózatok lehetőségeit, annál jobban ki vannak 
téve a magánjellegű információk használatával, de az esetleges 
visszaélésekkel kapcsolatos kockázatoknak is. Fontos az is, hogy 
tisztában legyenek az általuk közzétett tartalom felelősségével, amely 
veszélyeztetheti a többi embert, legyen szó kicsúfolásról, helytelen 
információk megosztásáról vagy számítógépes erőszakról.

Először is részletesen fel kell térképezni a közösségi hálózatok széles 
körét, amely a következőket tartalmazza:

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Nyelv, média és kultúra (1. osztály, téma: A média, mint információ, 
oktatás, szórakozás, a kultúra terjesztése, manipuláció)

  Informatika és számítástechnika (1. osztály, téma: Internet)
  Angol nyelv (1. és 2. osztály, kompetenciák: Translation, 

Interpretation).

  kommunikációs és tartalomcsere szolgáltatások (Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat, valamint olyan alkalmazások, mint a Viber, 
WhatsApp..);

  videómegosztó platformok (YouTube, Vimeo...);
  videójátékok;
  csevegőszobák;
  fórumok;
  egyéb platformok.

Ezen az egységen belül a tanárok és a tanulók felhívják a figyelmet 
a közösségi hálózatok és a videótartalom megosztására szolgáló 
platformok funkcióira és használatára, az azokon keresztül megosztott 
tartalom típusaira, valamint a magánélet, a kockázatos magatartás és a 
kortárs erőszak lehetséges fenyegetéseire.

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Tanulási kompetencia 
  Adatkezelés
  Digitális kompetencia 
  Problémák megoldása
  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban
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___ Célok

  Ismeretek megszerzése a videómegosztó platformokról és a 
közösségi hálózatokról.

  A digitális és információs műveltség erősítése.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Felsorolni a közösségi hálózatok és a videómegosztó platformok 
pozitív és negatív jellemzőit.

  Felismerni és felsorolni az új lehetőségeket és közönségszerepeket 
a közösségi hálózatok és a digitális videómegosztó platformok 
környezetében.

  Felismerni a felhasználók magánéletét és biztonságát veszélyeztető 
vagy erőszakra hívó tartalmakat.

  Felismerni a saját valós identitása és az online identitása közötti 
különbségeket.

___ Tevékenységek

Ez az egység általános és középiskolában egyaránt feldolgozható a 
mellékelt munkalapok segítségével, valamint beszélgetés útján az 
osztályban, a diákok közösségi hálózatokkal kapcsolatos tapasztalatainak 
elemzésével és a médiatartalmak megosztásával. A tartalom feldolgozása 
ezen egységen belül lehetséges a közösségi hálózatok és platformok 
média, kereskedelmi hirdetők és hasonlók általi vidóotartalmak cseréjére 
vonatkozó kiválasztott példák elemzésével is.

Az óra elején beszélgetést indíthatnak a tanulókkal a közösségi hálózatok 
használatával kapcsolatos kiválasztott kutatások eredményeinek 
elemzésén keresztül. A YouTube és a Vimeo videómegosztó platformok, 
az Instagram és a Snapchat közösségi hálózatok a legnépszerűbb 
platformok a tizenévesek (13–17 évesek) körében. A tinédzserek 
több mint 85%-a használja a YouTube-ot, 72%-a az Instagramot, 69%-
a a Snapchatet és csak 51%-a a Facebookot. Az okostelefon használat 
növekvő százalékának köszönhetően a tinédzserek 45%-a azt mondja, 
hogy gyakorlatilag folyamatosan online vannak. Forrás: Teens, Social 
Media & Technology kutatás

8  https://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-мedia-tech-
nology-2018

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ: ELŐKÉSZÍTÉS A VITÁRA

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

Kezdjen beszélgetni a tanulókkal a közösségi hálózatok és a 
videómegosztó platformok használatával kapcsolatos kérdésekről:

Hogyan gondolkodtok a közösségi médiáról? Pozitív vagy negatív 
a hálózatok hatása számotokra? Hogyan írnátok le a pozitívumokat 
és hogyan a negatívumokat? Melyik közösségi hálózat a kedvenc 
hálózatotok és miért? Hogyan használjátok a közösségi hálózatokat, és 
milyen célt szolgálnak? Szereztek információt a közösségi hálózatokon 
keresztül? Miről? Mennyit kommunikáltok a közösségi médián keresztül? 
Hogyan jellemeznétek a közösségi hálózatokhoz való hozzáállásotokat – 
hiányozna, ha nem lenne, és miért? Van-e különbség viselkedésetekben 
online és a valós életben? Mely tulajdonságotokat hangsúlyozzátok a 
közösségi hálózatokon, és melyeket nem hangsúlyozzátok?

Emellett vitát kell indítani a tanulókkal a társadalmi hálózatokon 
keresztüli tájékoztatásukról, a következő szöveg felhasználásával.

https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
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» » » SEGÉDSZÖVEG JAVASLAT

» » » VITÁRA JAVASOLT KÉRDÉSEK 

A közösségi hálózatok hatása a fiatalok tájékozódása szempontjából 
jelentős, amit a Szerbiai Ifjúsági Tetőszervezet kutatási adatai is 
bizonyítanak: 8 https://koms.rs/mladi-u-medijskom-ogledalu-2018/

Ami a fiatalok tájékoztató tartalom és hírek fogyasztását illeti, a 
legtöbb fiatal a tájékoztató portálokat olvassa el – 80,5%, a közösségi 
hálózatokon pedig 73,2%-uk tájékozódik. Az átlagos válaszok azt 
mutatják, hogy a fiatalok a legtöbb bizalmat a keresésben a Google 
böngészőnek adják (4,06 pontszám), de magas helyezést ért el a 
barátok megosztása a közösségi hálózatokon (3,45) és a média 
megosztása a közösségi hálózatokon (3,45).4

Használjátok-e tájékoztatáshoz a közösségi hálózatokat? Melyiket?

Ellátogattok a közösségi hálózatokra információért, vagy spontán 
módon történik, más online tevékenységekkel együtt?

Kioszthatják a tanulóknak  AZ ÉN KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATAIM 
munkalapot, melyben minden társadalmi hálózathoz felsorolják 
szokásaikat. Minden tanuló nyilvánosan bemutatja munkalapját, és a 
tanár összesíti a válaszokat minden közösségi hálózatra. Végül minden 
közösségi hálózat grafikusan bemutatható egy másik színű körön 
keresztül, a felsorolt funkciókkal (pl. rajta keresztül lépek kapcsolatba 
barátaimmal, fedezem fel az új és kedvenc zenéket, követem, hová 
mennek társaim...). Ezenkívül a munkalap kibővíthető a „hiányosságok” 
opcióval, hogy ösztönözze a tanulókat, hogy kritikusan gondolkodjanak 
a közösségi hálózatok funkcionalitásáról és használatáról.



E gyakorlat célja a közösségi hálózatok használata során felmerülő 
lehetséges veszélyek azonosítása, a magánélet és a személyes adatok 
veszélyeztetésétől a lehetséges zaklatásig.

A diákok feladata, hogy elemezzék saját profiljukat.

Hogyan állítottátok be az adatvédelmi beállításokat? Kivel osztjátok 
meg a tartalmát? Miért? Mit tanulhattok barátaitokról, ha megnézitek 
a profiljukat? Melyik információ a leghasznosabb számotokra a 
társaitokról, amelyet a közösségi hálózatokon keresztül szereztek?

Megtudhatjátok a közösségi hálózatokon keresztül, hogy mi rejlik a 
valós, fizikai világban?

Visszaélhetnek-e a közösségi médiában megosztott adatokkal és 
tartalmakkal? Hogyan? Melyik tartalommal lehet a legkönnyebben 
visszaélni?

 A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS A MAGÁNÉLET – Munkalap.

A következő szöveget illusztrációként vagy kiegészítő eszközként 
használhatja a tanítási egység feldolgozása során.

Az online tartalomcsere-platformok kapcsán az elmúlt években 
különös figyelmet fordítottak a kiskorú felhasználók védelmére a 
bármilyen módon kompromittáló tartalomtól. Tekintettel a hálózat 
decentralizált struktúrájára, szinte lehetetlen teljesen ellenőrizni az 
információ- és tartalomáramlást, valamint magát a felhasználók közötti 
kommunikációt. A káros tartalom a kiskorúak számára hozzáférhetőbb, 
mint valaha, legyen szó akár szöveges, akár hang- és videótartalomról.

Fontos hangsúlyozni, hogy amikor káros tartalomról beszélünk, akkor 
nem illegális tartalmakról beszélünk. Maga a káros tartalom fogalma 
nincs egyértelműen meghatározva, azaz számos kísérlet van ennek a 
fogalomnak a tisztázására: „Legális tartalom, de a kiskorúakat károsíthat 
azáltal, hogy megzavarja testi, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket”, 
illetve „Olyan tartalom, amelyet a kiskorúért felelős felnőttek (szülők, 
tanárok, gondviselők) károsnak tartanak a gyermek számára”.5

A káros tartalom tehát olyan tartalomként értelmezhető, 
amelyet személyes megítélésnek vagy értékelésnek vetnek 
alá, „meggyőződésen, preferenciákon, társadalmi és kulturális 
hagyományokon alapulva”, ami azt jelenti, hogy a jogszabályok e 
tartalmak meghatározására összpontosítanak. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy azoknak, akik törődnek a gyermekek és a kiskorúak jólétével, 
proaktívan kell cselekedniük, felhasználva az elérhető lehetőségeket, 
mint például a „szülői felügyelet”, a tartalom blokkolásához 
és szűréséhez szükséges szoftver, valamint a kiskorúak online 
tevékenységeinek figyelemmel kísérése, a nem kívánt tartalomtól 
való megvédésüknek céljából. Ezt a folyamatot össze kell hangolni a 
kiskorúak szólásszabadsághoz és véleménynyilvánítás szabadságához 
fűződő jogainak védelmével, amely összhangban áll az ENSZ 
gyermekjogi egyezményével.

Hogy a gyermekek és a kiskorúak mennyire veszélyeztettek az 
interneten, mutatja a Gyermekvédelmi portál egyik kutatása, amely 
érdekes statisztikákat mutat a kiskorúak online veszélyeztetésével 
kapcsolatban.6

1. számú gyakorlat

Közösségi hálózatok – kihívások
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w  44% A tizenévesek 44%-a elismeri, hogy olyan online tartalmat néz, 
amelyet szülei nem fogadnának el;

w�A tizenéves lányok 22%-a állítja, hogy teljesen meztelen vagy 
félmeztelen képeit és videóit közzéteszi online;

w�A szülőknek csak 15%-a ismeri gyermeke online szokásait és azt, hogy 
viselkedése hogyan vezethet valamilyen bántalmazáshoz;

w�A 7–18 éves gyermekek 70%-a véletlenül találkozott pornográf 
tartalommal online, leggyakrabban házi feladatokra keresve;

w�Az online pornótartalmat fogyasztók legnagyobb csoportja a 12–17 
éves gyermekek közül kerül ki;

w�A tizenévesek 20%-a volt nem kívánt szexuális tartalom, például 
szexuális tevékenységre való felhívás, kifejezett tartalom cseréjének 
stb. célpontja;

w�A 12–18 éves gyermekek 31%-a hazudott életkoráról egy weboldal 
elérése érdekében;

w�Az Egyesült Államokban a háztartásoknak csak egyharmada védi 
gyermekeit online tartalomszűrő és -blokkoló szoftverekkel.

Szerbiában elfogadták a médiatartalmak címkézési rendszerét a 
korosztályhoz való alkalmazkodással kapcsolatban, vagyis olyan 
címkézést, amely hangsúlyozza, hogy a közönség mely korosztályait 
veszélyeztethetik bizonyos tartalmak – 12, 16 és 18 év. Az egyes 
korosztályoknak megfelelő tartalom részletesebb meghatározását 
Az elektronikus médiumokról szóló törvény, A reklámról szóló 

törvény, továbbá A közérdekű információkról és a médiáról szóló 
törvény, valamint a Szabályzat a kiskorúak jogainak védelméről a 
médiaszolgáltatások területén tartalmazza.

A törvény előírja a lineáris és nemlineáris médiaszolgáltatások elérhető 
tartalma aktív ellenőrzésének néhány formáját. Az ilyen tartalmak 
az ellenőrzött hozzáférés lehetőségével, tiltásukkal vagy sugárzásuk 
feltételeivel foglalták össze. A leggyakoribb feltétel a tartalomhoz 
való hozzáféréshez a szülői kód használata, amely „felold” bizonyos 
tartalmakat, és hozzáférhetővé teszi a kiskorúak számára.

Ami az online tartalomcsere platformjait illeti, a különféle, többnyire 
ingyenes szoftverek használata korlátozásokat és tesz lehetővé 
bizonyos oldalak online megnyitására vonatkozóan, amennyiben 
a szülők, a tanárok vagy a gondviselők úgy ítélik meg, hogy azok 
veszélyeztethetik a kiskorúak biztonságát.

Megjegyzés: Ezen a gyakorlaton belül fontos a tanulókat eligazítani 
és megismertetni velük a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési 
Minisztérium nemzeti internetes gyermekbiztonsági kapcsolattartó 
központjának létezését (telefonszáma 19833, a platform pedig:

8  www.paмetnoibezbedno.gov.rs ). 
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http://www.pametnoibezbedno.gov.rs


» » » KRITIKAI ALKOTÁS

» » » KÖVETKEZTETÉSEK

Osszák fel az osztályt 3–4 tanulóból álló csoportokra. Kérjenek meg 
minden csoportot, hogy hozzanak létre iskolai profilt a közösségi 
hálózatokon vagy a tartalomcsere platformokon – Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube. Milyen tartalmat szeretnének kiemelni? 
Lehetőséget adhatnak nekik arra is, hogy mobiltelefonjukkal audio- és 
videótartalmakat készítsenek, amelyeket népszerűsítésére használnak fel 
az online térben.

Elemezzék együtt a javaslatokat!

Foglalják össze a gyakorlati munkát, és indítsanak beszélgetést a 
közösségi hálózatok használatának megértése irányában. A cél, 
hogy arra a következtetésre jussanak, hogy a közösségi hálózatok 
összetett szerepet játszanak a tanulók életében, és felhasználják 
őket tájékozódási és szórakozási, valamint kommunikációs 
célokra. A tanulóknak fel kell ismerniük a közösségi hálózatok által 
támasztott kihívásokat a magánélet fenyegetése, az adatokkal való 
visszaélés és zaklatás szempontjából. Végül a tanulóknak meg kell 
látniuk a társadalmi hálózatokon keresztül történő reprezentáció 
mechanizmusait, a kívánatos identitások felépítését, bizonyos jellemzők 
kiemelését vagy leplezését, hogy a hálózatokra úgy is tekinthetünk, 
mint a társadalmi presztízs megszerzésének platformja a kortárs 
csoportban.
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A diákoknak az a feladata, hogy hét napon keresztül rögzítsék 
tevékenységüket kedvenc közösségi hálózatukon. A feladat 
az, hogy megpróbálják rögzíteni az érzéseiket a közösségi 
hálózat használata közben. Segít abban, hogy jobban érezzétek 
magatokat társaitokkal kapcsolatban? Kizártnak érzitek-e 
magatokat, ha nincs reakció az általatok közzétett tartalomra? 
Idegesek vagytok vagy szorongtok, ha nincs hozzáférésetek a 
hálózatokhoz?

A következő órán elemezhetik a diákok naplóját, és 
feltérképezhetik azokat a pozitív és negatív tulajdonságokat, 
amelyek a közösségi hálózatok használatának eredményeként 
merülnek fel.

HÁZI FELADAT
4  Az osztályzatokat egy skála alapján alakítják ki, amelyen az 1 azt jelenti, hogy 

„egyáltalán nem szeretem”, az 5 pedig, hogy „nagyon szeretem”.

5  Szövegidézetek a következő linkről: https://www.law.kuleuven.be/citip/en/archive/
copy_of_publications/712cybersafety-elievens-200509082f90.pdf

6  Az alábbi linken elérhető: https://www.guardchild.coм/statistics/

https://www.law.kuleuven.be/citip/en/archive/copy_of_publications/712cybersafety-elievens-200509082f90.pdf
https://www.law.kuleuven.be/citip/en/archive/copy_of_publications/712cybersafety-elievens-200509082f90.pdf
https://www.guardchild.com/statistics/
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felsorolja a közösségi 
hálózatok és a 
videómegosztó platformok 
pozitív és negatív 
jellemzőit

Felismeri és felsorolja a 
közönség új lehetőségeit 
és szerepeit a közösségi 
hálózatok és a 
videómegosztó digitális 
platformok környezetében

Felismeri a felhasználók 
magánéletét és 
biztonságát veszélyeztető 
vagy erőszakra hívó 
tartalmakat

Felismeri a saját valós 
identitása és az online 
identitása közötti 
különbségeket

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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A tevékenység 
fajtája

A tartalom 
fajtája

Hogyan érzem 
magam a hálózat 
használata 
közben?

Mennyit és mit 
jelent számomra 
ez a hálózat?

Facebook Twitter Instagram YouTube Snapchat Más hálózat

Munkalap_ Az én közösségi hálózataim04

Más hálózat
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Munkalap_   A közösségi hálózatok 
és a magánélet05

Nyissátok meg profiljaitokat a leginkább használt közösségi hálózaton. Töltsétek ki, vagy válasszátok ki a 
felkínált lehetőségek egyikét az alábbi állításokban:

A profilom:

 nyilvános
 csak barátok számára nyitott
 bizonyos tartalmak teljesen nyilvánosak, és néhányat csak barátok számára zárolok (adjátok meg melyiket)

A szüleim:

 hozzáférhetnek a profilomhoz
 nincs hozzáférésük a profilomhoz
 hozzáférnek, de korlátoztam a bejegyzéseim láthatóságát

Amikor tartalmat osztok meg a profilomon, akkor a legelővigyázatosabb vagyok:

 információk a mozgásaimról, azokról a helyekről, ahová elmegyek vagy ahol a szabadidőmet töltöm
 fotóim és barátaim képei 
 információk tevékenységeimről és hobbijamról

A helykövetési lehetőségem a közösségi médiában:

 engedélyezve
 letiltva
 nem tudom, hogy létezik ilyen lehetőség

Amikor a barátaim profiljára megyek, a következők érdekelnek:

 információk mozgásukról és szórakozásaikról
 az érdeklődésükről beszélő tartalmak (ajánlások zenéről, filmekről, sorozatokról, könyvekről ...)
 szabadidővel vagy a mindennapi élettel kapcsolatos szelfik és egyéb fotók
 valami más, adjátok hozzá...

Milyen információt vagy tartalmat soha nem osztanátok meg a közösségi médiában, és miért? 
Karikázzátok be a benneteket legjobban leíró állítást:

 aggódom a közösségi médiában hagyott benyomásom miatt
 nem érdekel az a benyomás, amelyet a közösségi médiában hagyok
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Munkalap_ A mobil digitális platformok, mint 
személyes médiacsatornák06

Megjegyzés: Egy és ugyanazon alkalmazás több kategóriában is megtalálható.

 �Milyen típusú alkalmazások dominálnak a telefonban?

 �Észreveszed, hogy az alkalmazások funkciói összefonódnak?

 �Ha megérted ezt az összefonódást – ez számodra, mint felhasználó számára pozitív?

 �Az alkalmazásoknak köszönhetően hogyan változik a médiatartalmakhoz való hozzáállásod?

 �Melyik alkalmazásoknak köszönhetően ismeritek fel a televízió, a rádió és a napilapok elemeit?

 �Elemezzétek telefonjaitokon az alkalmazásokat, és csoportosítsátok őket az általuk teljesített funkciók alapján:

Tájékoztatás Szórakozás Kommunikáció Valami más
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Munkalap_ Mobil digitális platformok és 
a nyelv, amelyen beszélünk07

 �A következő kifejezésekhez rendelj hozzá hangulatjelet vagy más szimbólumot, amelyet a mindennapi 
digitális kommunikáció során használsz:

Szerencse  _________________

Öröm   _________________

Függőség  _________________

Szomorúság  _________________

Csalódottság _________________

Unalom  _________________

Éhség   _________________

Varázslat  _________________

Sötétség  _________________

Természet  _________________

Szülők  _________________

Szórakozás  _________________

Iskola   _________________

Házi feladat  _________________

Edzés   _________________

Kirándulás  _________________
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___ Увод у тему

3. és 4. osztály 2–3 tanítási óra

A MÉDIA ÉS A 
MÉDIAKÖRNYEZET 

JOGI KERETE

___ Bevezetés a témába 

Hazánk jogszabályai kedvező környezetet biztosítanak az 
információszabadsághoz, az ötletek és vélemények áramlásához, 
valamint a közérdek megvalósításához. A médiatörvények teljes körű 
alkalmazása a médiapluralizmus meglétét és megőrzését célozza, mint 
a gazdag és rendezett médiapiacra törekvő demokratikus társadalom 
jelentős eredményét.

Hazánk nyilvános információs rendszerének jogi kerete a demokratikus 
világ normáin, tapasztalatain és szabályozási keretein alapszik, 
amelyek a Szerb Köztársaság Alkotmányán alapulnak. Nemzetközi 
szinten az ENSZ, az Európa Tanács és az Európai Unió fontos 

kötelezettségvállalásain alapul, olyan dokumentumok tartalmaznak, 
amelyek biztosítják a véleménynyilvánítás szabadságához, az 
információk szabad áramláshoz és az információkhoz való hozzáférési 
jogot, amelynek cseréjét az alapvető emberi jogok egyikeként 
határozzák meg.

A nyilvános információs rendszer fejlesztése magában foglalja 
a jogi keret és gyakorlat összehangolását a nemzetközi és az 
európai szabályozási kerettel és tapasztalatokkal, valamint az állam 
kötelezettségét azok tiszteletben tartására és végrehajtására. 

A média a világ legnagyobb hatalmú intézménye. Hatalma van arra, hogy az 
ártatlanokat bűnössé tegye és a bűnösöket ártatlanná tegye, ez pedig hatalom. 

Mivel a média irányítja a tömegek tudatát.

Malcolm X, amerikai aktivista
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 Megerősítése abban nyilvánul meg, hogy megerősíti a közérdekű 
információk folyamatában részt vevő valamennyi résztvevő 
képességét, akinek a köz érdekében kell dolgoznia, a polgárok és az 
összes társadalmi csoport érdekében. 

A jelenlegi jogi keret három kulcsfontosságú médiatörvényből áll 
2014-től: A közérdekű információkról és a médiáról szóló törvényből, 
Az elektronikus médiumokról szóló törvényből és A közszolgálati 
médiáról szóló törvényből.

Az említett jogi aktusokat alkalmazza a Kulturális és Információs 
Minisztérium, az Elektronikus Médiumokat Szabályozó Testület, 
a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, az 
Elektronikus Hírközlési Szabályozó Ügynökség, a Szerbiai Rádió és 
Televízió Közmédia Intézmény és a Vajdasági Rádió és Televízió 
Közmédia Intézmény.

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szociológia a polgárok jogaival (4. osztály, téma: A Szerb Köztársaság 
Alkotmánya)

  Szerb nyelv és irodalom (2. osztály, téma: Funkcionális stílusok: 
adminisztratív stílus, 3. osztály, témák: F. Kafka: A per; Funkcionális 
stílusok: újságírói stílus; Az újságírói kifejezés formái)

  Polgári nevelés (3. osztály, témák: A civil társadalom feltételezései; A 
civil társadalom jellemzői)

  Történelem (3. osztály, téma: Az európai kultúra az új évszázadban) 

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Tanulási kompetencia 
  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban 
  Adatkezelés 
  Kommunikáció 
  Együttműködés

___ Célok

  Bevezetés a médiakörnyezet jogi keretébe Szerbiában és a világon.

  A tanulók polgári tudatosságának erősítése.

  A médiajogszabályok fontosságának megértése. 

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Elmagyarázni a jogi keret fontosságát a média munkája szempontjából.
  Bemutatni a jogi keret szerepét a civil társadalom fejlődésében és a 

demokrácia fenntartásában.
  Felsorolni a médiatermelés és a médiapiac nemzeti jogszabályokkal 

szabályozott területeit.
  Leírni az Elektronikus Médiumokat Szabályozó Testület (REM) szerepét.
  Felismerni a média területén a jogi keret fontosságát a kiskorúak 

védelme szempontjából.
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___ Tevékenységek

Az egyik előkészítő órán kérjék meg a tanulókat:

1.  Készítsék el a Szerb Köztársaság Alkotmánya, az Egyesült Nemzetek 
Szervezete, az Európa Tanács és az Európai Unió kifejezésének 
jelentését,

2. Írják le röviden eredetüket és történetüket, illetve
3.  Mutassák be saját elvárásaikat az említett intézmények 

kompetenciáival kapcsolatban, valamint a médiára és a 
médiakörnyezetre vonatkozó dokumentumokat.

A tervezett órán a tanulók a bevezető részben bemutatják munkájuk 
eredményeit, és más diákokat megismertetnek a témával.

Jelentsék be a tanulóknak, hogy meg fognak ismerkedni a média 
és a médiakörnyezet jogi kereteivel, amelyet a polgárok, mint 
médiafogyasztók alkotnak. Osszák a tanulókat hét csoportba, a 
csoportok négy-négy tanulóból álljanak. Készítsenek egy nyomtatott 
példányt az alábbi szövegek egyikéből minden tanulócsoport számára:

Az első csoport – ENSZ

Az ENSZ egyik legfontosabb dokumentuma az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata. E nyilatkozat 19. szakasza előírja, 
hogy „Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés 
szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye 
miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül 
kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket 
bármilyen kifejezési módon.” 

A második csoport – Európa Tanács

Az Európa Tanács elfogadta Az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló egyezményt.

Különösen fontos jogi keretünk szempontjából a 10. szakasz, amely 
kimondja, hogy: „1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás 
szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás 
szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének 
szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe 
hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a szakasz nem akadályozza, hogy 
az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok működését 
engedélyezéshez kössék. 2. E kötelezettségekkel és felelősséggel 
együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan 
alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak 
vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek 
egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi 
sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a 
közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai 
védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a 
bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából.”

A harmadik csoport – Európai Unió

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. szakasza a 
véleménynyilvánítás és az információszabadsághoz való jogot 
szabályozza: „1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás 
szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás 
szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének 
és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv 
beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül. 
2. A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell 
tartani.”

» » »  BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ – A HÁZI FELADATOK 
BEMUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE

» » » KUTATÁSI FELADATOK – TARTALOMVIZSGÁLAT



285 >>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamán a hazai jogszabályokat 
az uniós vívmányokhoz igazítják. A médiajogszabályaink legfontosabb 
tárgyalási fejezetei a 10. fejezet (Média és Információs Társadalom), 
amelyen belül az audiovizuális politika és az Európai Unió Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelve (ismertebb nevén AVMSD), 
valamint a 23. fejezet (Igazságosság és alapvető jogok), amelyen belül a 
véleménynyilvánítás és a média szabadsága különös jelentőséggel bír.

A negyedik csoport – A véleménynyilvánítás szabadsága

A legmagasabb jogi aktus – a Szerb Köztársaság Alkotmánya, három 
szakaszban foglalkozik a gondolkodás- és véleménynyilvánítás 
szabadságával (46. szakasz), a média szabadságával (50. szakasz) és az 
információhoz való joggal (51. szakasz).

„Szavatolt a véleményalkotási és kinyilvánítási szabadság, valamint a 
beszéd-, írás-, kép illetve más módon közvetített információk és eszmék 
igénylése, megismerése és közlése. A véleménynyilvánítási szabadság 
törvényben korlátozható, ha ez mások jogainak és tekintélyének, a 
bíróság tekintélyének és elfogulatlanságának, a közegészségnek, a 
demokratikus társadalom erkölcsének, illetve a Szerb Köztársaság 
nemzetbiztonságának védelme érdekében szükséges.”

Ötödik csoport – Médiaszabadság

A médiaszabadság előlátja, hogy: „A törvényben előirányozott 
módon bárki szabadon, jóváhagyás nélkül alapíthat sajtót és más 
tömegtájékoztatási eszközöket. A tévé- és rádióállomásokat a 
törvénnyel összhangban kell alapítani. A Szerb Köztársaságban 
nincs cenzúra. A hatáskörében illetékes bíróság az információk és 
eszmék tömegtájékoztatási eszközök útján való terjesztését csak 
akkor akadályozhatja meg, ha ez a demokratikus társadalomban az 
alkotmányos rend vagy a Szerb Köztársaság területi egységének 
erőszakos megdöntésére vonatkozó felhívások,a hadi propaganda, 
a közvetlen erőszakra való bujtogatás, illetőleg a faji, nemzeti vagy 

vallási gyűlölet terjesztésének a megakadályozására irányul. A személyi 
jogokat és érdekeket sértő valótlan, hiányos vagy pontatlanul közölt 
információk kiigazítására való jog érvényesítését, valamint a közzétett 
információra vonatkozó válaszadás jogát törvény szabályozza.”

Hatodik csoport – A tájékoztatásra való jog

A tájékoztatásra való jog a következőket jelenti: „Mindenkit megillet 
a közérdekű kérdésekről való hiteles, átfogó és kellő időben történő 
tájékoztatásra való jog, és a tömegtájékoztatási eszközök e jogot 
kötelesek tiszteletben tartani. Mindenkit megillet a közmegbízatással 
felruházott állami szervek és szervezetek birtokában levő adatokhoz 
való hozzáférés joga, a törvénnyel összhangban.”

Hetedik csoport – Szakmai kódex

Számos törvény és alapszabály mellett fontos kiemelni az 
önszabályozás létezését, vagyis azokat a szakmai kódexeket, amelyek 
képviselik azokat a szakmai és etikai szabályokat, amelyeket maguk az 
újságírók fogadnak el az újságírók szövetségein belül.

A legrégebbi újságírói szövetségek: a Szerbiai Újságírók Egyesülete 
(UNS), a Szerbiai Újságírók Független Egyesülete (NUNS) és a Vajdasági 
Újságírók Független Egyesülete (NDNV). Az egyesület mellett működik 
még a Média Egyesület, a Helyi Média Helyi Sajtószövetsége, a 
Független Elektronikus Média Szövetsége (ANEM), az Online Média 
Egyesülete (AOM), a RAB Szerbia stb.

Ezek a szervezetek, az önszabályozó Sajtótanáccsal és olyan 
független intézményekkel együtt, mint az Elektronikus Médiát 
Szabályozó Testülete (REM), a közérdekű információkkal és a személyes 
adatok védelmével foglalkozó biztos, együttesen a kormányzat 
„negyedik” ága, amely fontos a Szerb Köztársaság médiakörnyezete 
szempontjából létfontosságú jogi keret megváltoztatásához, 
kidolgozásához és végrehajtásához.
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Kérjék meg a tanulókat, hogy olvassák el párban a megadott 
szövegeket, és készüljenek fel a nyilvános bemutatásra és elemzésre. 
Utasítsák őket a szöveg kulcsszavainak aláhúzására. Biztassák 
őket, hogy elemezzék az olvasott szöveget, és hasonlítsák össze a 
médiakörnyezetük gyakorlatával. Ismertessék a tanulókat a következő 
fogalmakkal: a válaszadáshoz való jog, a média pluralizmusa, a 
gyűlöletbeszéd, a kiskorúak védelme, és ösztönözzék őket vitára.

Az új médiakörnyezetben a válaszadás jogáról szóló ajánlás védelmet 
nyújt minden olyan személy számára, akihez olyan információk 
vonatkoznak, amelyek sérthetik jogát vagy érdekét. Ebben az esetben 
egy természetes vagy jogi személy kérheti a média főszerkesztőjét, 
hogy ingyenesen tegyen közzé olyan választ, amelyben állítása szerint 
az információ valótlan, hiányos vagy helytelenül továbbított.

A médiapluralizmusról és a médiatartalom sokszínűségéről szóló 
ajánlás megteremti az előfeltételeket az információk és ötletek szabad 
áramlásához a kormány beavatkozása nélkül. Ez az ajánlás szorosan 
kapcsolódik a médiaszabadság védelméhez, amelyek a demokratikus 
társadalom megőrzésének és fejlődésének egyik legfontosabb 
előfeltétele.

A gyűlöletbeszédre vonatkozó ajánlás a médiával való esetleges 
visszaélések miatt merült fel, akik intoleranciát, rasszizmust, 
idegengyűlöletet, antiszemitizmust, agresszív nacionalizmust és 
etnocentrizmust, diszkriminációt és ellenségeskedést gerjesztenek a 
kisebbségek, a migránsok és a bevándorló származású emberek iránt.

Az ilyen elfogadhatatlan magatartás aláássa a közösség 
multikulturalizmuson és a modern társadalmon belüli kölcsönös 
különbségek tiszteletben tartásán alapuló pluralizmust és a 
demokratikus értékeket.

прихватиодустани

Услови

Лиценца
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Irányítsák a tanulókat, hogy vonjanak le következtetéseket a média 
és a médiakörnyezet jogi kereteiről. Miért létezik jogi szabályozás a 
média területén? Miért fontos az információhoz való jog? Mit nyújt az 
információhoz való jog a polgároknak a XXI. században? Változott-e 
ez a jog a civilizáció fejlődése során? A Szerb Köztársaság Alkotmánya 
hogyan követi a nemzetközi intézmények jogi kereteit? Milyen 
médiaszabadságokat tartanak tiszteletben hazánkban? Indokoljátok 
a választ példákkal! Ösztönözzék a tanulókat, hogy a párbeszéd 
kultúrájának tiszteletben tartása mellett tegyenek észrevételeket a 
többi tanuló által bemutatott témákra és következtetésekre. Bátorítsák 
őket, hogy a tanításon és azon kívüli álláspontjukkal és viselkedésükkel 
ápolják a civil társadalom eredményeit.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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A kiskorúak védelmére vonatkozó ajánlásra szükség van a kiskorúak 
személyisége szabad fejlődésének védelme érdekében. Ebben az 
értelemben különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a média tartalma 
és terjesztésének módja ne sértse a kiskorúak erkölcsi, szellemi, érzelmi 
vagy társadalmi fejlődését.

Mi a cáfolat jelentése? A cáfolat megerősíti a válaszadás jogát? Miért 
fontos a több média megléte és a médiatartalmak sokfélesége 
az egyén és a társadalom számára? Mondjatok példákat olyan 
médiatartalomra, amelyben gyűlöletbeszédet észleltetek.

Mi a diss track jelentése? Melyik diss trackben figyeltetek fel a 
gyűlöletbeszédre? Tartalmaz néhány politikai televíziós műsor 
gyűlöletbeszédet is? Mit ismertetek fel a közszereplők beszédében 
gyűlöletbeszédként? Miért fontos dokumentum A kiskorúak védelméről 
szóló szabályzat7? Hogyan károsíthatja a média a gyermekeket és 
serdülőket? Mondjatok rá példákat!

Mindezeket az intézeteket bevezették a nyilvános tájékoztatás és a 
média jelenlegi jogi keretébe.

7  A kiskorúak védelméről szóló szabályzat szövege: http://www.reм.rs/uploads/files/
Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20zastiti%20prava%20мaloletnika%20
u%20oblasti%20pruzanja%20мedijskih%20usluga.pdf
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http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20zastiti%20prava%20maloletnika%20u%20oblasti%20pruzanja%20medijskih%20usluga.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20zastiti%20prava%20maloletnika%20u%20oblasti%20pruzanja%20medijskih%20usluga.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20zastiti%20prava%20maloletnika%20u%20oblasti%20pruzanja%20medijskih%20usluga.pdf
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Elmagyarázza a jogi 
keret fontosságát 
a média munkája 
szempontjából

Bemutatja a jogi 
keret szerepét a 
civil társadalom 
fejlődésében és 
a demokrácia 
fenntartásában

Felsorolja a 
médiatermelés és a 
médiapiac nemzeti 
jogszabályokkal 
szabályozott 
területeit

Leírja az Elektronikus 
Médiumokat 
Szabályozó Testület 
(REM) szerepét

Felismeri a média 
területén a jogi 
keret fontosságát a 
kiskorúak védelme 
szempontjából

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Bevezetés a témába 

Az adataink, akár magáneredetűek vagy nyilvánosan elérhetőek, 
részei a személyiségünknek, a védelmük pedig a saját jogunk 
védelme ahhoz, hogy szabadon dönthessünk az életünkről.  Ebbe a 
szabadságba beletartozik az is, hogy mi dönthessük el, hogy kinek, mit 
szeretnénk elárulni magunkról, ugyanígy jogunkban áll, hogy tudjuk 
és korlátozhassuk, ki és mit tehet a rólunk szerzett információkkal. 
Sok helyen gyűjtenek adatokat rólunk, némelyekkel tisztában 
vagyunk, némelyekkel pedig nem. Minden ország vagy gazdasági 
szervezet, egyesület vagy intézmény, amely törvény szerint köteles 

megállapítani identitásunkat még mielőtt szolgáltatást nyújtana: 
iskola, bank, internetes szolgáltató – adatokat gyűjt rólunk. Ugyanígy, 
különböző termékek eladói szerződés alapján vagy a mi engedélyünkkel 
birtokolnak adatokat rólunk, például a lakcímünket, ahová a terméket 
kiszállítják. Mindegy, milyen okból gyűjtik be az adatokat, és hogy ezt a 
mi engedélyünkkel teszik-e vagy máshogyan, minden olyan résztvevő, 
aki személyes adatokat dolgoz fel, köteles összehangolni üzleti 
tevékenységét A személyes adatok védelméről szóló törvénnyel. 

SZEMÉLYES 
ADATOK VÉDELME, A 

MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG, 
A FELEJTÉSHEZ VALÓ JOG8

Hogyan lehetünk szabadok a közösségi média börtönében, egy világban, ahol nem 
létezik magánélet? Hogyan lehetünk szabadok, ha minden lépésünket figyelik, 

minden beszélgetésünket rögzítik, és felhasználhatják ellenünk? Ugyan, hogyan 
lennénk szabadok, ha hozzá vagyunk kötve a mobiltelefonjainkhoz? 

Tom Green, színész, műsorvezető és rendező 

3. és 4. osztály 2 tanítási óra
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A személyes adatok védelméről szóló törvény egy olyan rendelet, amit az 
állam hoz meg, hogy szabályozza a polgárok és a róluk adatokat gyűjtő 
és feldolgozó magán- illetve állami szervezetek közötti kapcsolatot.  
Szerbiában 2018 végén elfogadták az új törvényt, ami összhangban van a 
jelenlegi európai kerettel. A személyes adatok védelméről szóló általános 
rendelet megköveteli a felhasználók személyes adatainak nevezett 
minden információ felsorolását, kategorizálását és kódolását. Minden 
személyes tény csoportos kombinációja, ami egyértelműen meghatároz 
egy egyént, szigorú eljárást von maga után, az adatfeldolgozás alatt 
alkalmazkodnia kell minden személyhez, intézményhez és szervezethez, 
akik bármilyen módon kezelik a személyes adatokat. Ezek, minden 
más mellett, a családnév és az utónév, saját helyzet, fizikai, fiziológiai, 
genetikai, mentális, gazdasági, szociális, kulturális és más tényezők.

Ezek mellett azoknak, akiktől az információkat begyűjtik, megvan a 
joguk, hogy mindig és minden pillanatban tudják, ki és milyen célból 
gyűjti be a személyes adataikat, mint ahogyan kérhető az adatok törlése 
is az adatbázisból.

Az információtulajdonos jogainak további megerősítése, az adatgyűjtés 
és feldolgozás az egyén jogaira és szabadságára gyakorolt hatásának 
felmérése is biztosított, mint ahogyan a felelős hatalom és az 
információtulajdonos értesítése (72 órán belül), ha bármilyen adat nem 
megfelelő használata vagy veszélyeztetése áll fenn. 

A törvényalkotók minden országban létrehoztak független állami szervet 
is, ami az ide vonatkozó közleményekről vezet számot, és amit európai 
szerv koordinál. Ezek mellett, a meghatározott szervezetek/vállalatok 
kötelesek olyan szakértőt vagy külső munkatársat alkalmazni, aki az 
adatok kezelését ellenőrzi. 

A rendelet nem csak az EU területén működő vállalatokra érvényes, 
hanem az összes olyan vállalatra, bárhol is legyen a központja, ami az 
Európai Unió területén élő polgárok adatait kezeli. 

A személyes adatok védelméről szóló törvény a lehető legnagyobb 
mértékben összhangban van a releváns európai dokumentumok 
aktuális elvárásaival. A kidolgozása alatt, figyelembe vették azt a 
tényt, hogy Szerbia nem tagja az Európai Uniónak, és hogy az általános 
rendeletet nem lehet közvetlenül alkalmazni mi jogrendszerünkből, 
alkotmányunkból érkező korlátozások miatt, valamint a személyes 
adatok védelmével kapcsolatos elért tudatosság szintje miatt, amelyek 
megakadályozzák az összes eredeti megoldás kritikátlan visszakeresését 
az eredeti dokumentumokból.

A közérdekű információkkal és a személyes adatok védelmével 
foglalkozó biztos

Ez az intézmény A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről 
szóló törvény alapján jött létre 2004-ben, mint a kormányzati szervek 
munkájának átláthatóságát növelő alapvető mechanizmus, amely 
lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy aktívan keressék a 
közérdekű információkat, és ne csak passzív módon kapják meg őket, 
a kormányzati szervek és az állami tisztviselők jó akaratából. Ez az 
intézmény nagyban megkönnyíti az újságírók munkáját, főleg azokét, akik 
mély kutatói újságírással, valamint a társadalom számára legfontosabb 
témákkal foglalkoznak, mint a korrupció és szervezett bűnözés.

A személyes adatok védelméről szóló törvény meghozásával 2008-
ban, a biztos joghatósága kibővült erre a területre is. A közérdekű 
információkkal és a személyes adatok védelmével foglalkozó biztos 
egyidejűleg foglalkozik a két kérdéssel, mint egy érme két fele – 
foglalkozik a nyilvánosság azon jogával, hogy joga van az információk 
megismerésére és a magánélethez való joggal úgy, hogy e két jog 
védelmére való odafigyelés egyfajta finom egyensúly.
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Polgári nevelés (4. osztály, téma: Az információk világa) 
  Szerb nyelv és irodalom (4. osztály, téma: Aleksandar Tišma: Az ember 

ára; Danilo Kiš: A holtak enciklopédiája) 

___ Tantárgyközi kompetenciák

 Adatkezelés
 Felelősségteljes részvétel egy demokratikus közösségben
 Digitális kompetencia 
 Kommunikáció 
 Együttműködés

___ Célok

  A személyes adatok védelmével kapcsolatos ismeretek bővítése. 
  A magánélethez való jog és a felejtéshez való jog ismeretének 

elmélyítése.
  Az etikai és humanista értékek fejlesztése.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után, a tanulók képesek lesznek, hogy:

  Felsorolják a személyes és különleges adatok közötti különbségeket.
  Önállóan és érvelve elmagyarázzák a magánélet védelme és a 

közérdekű információk közzététele közötti kapcsolatot.
  Önállóan felsorolják, mely esetekben kérhető a személyes adatok 

törlése („a felejtéshez való jog”).
  Elmagyarázzák a személyes és különleges adatok védelmének 

koncepcióját.

___ Tevékenységek

Ebben a tanítási egységben a tanárok előre elkészített feladatlapokkal 
készülnek, valamint a javasolt kérdések alapján vitával, mindezt annak 
érdekében, hogy a tanulók megértsék a magánélet, a biztonság és 
a személyes adatvédelemmel kapcsolatos összetett fogalmakat, 
valamint a közérdekű információk elérhetőségét is. Az alkalmazandó 
helyi törvények kivonatait az órákon is fel fogják használni, amelyek 
szakaszait a tanulóknak egyes rendelkezések kritikai elemzésével 
kell értelmezniük, egyéni szokásaik és a média mindennapi életének 
összefüggésében.

Személyes adatnak számít minden olyan adat, ami egy egyénre 
vonatkozik, és ami által, közvetve vagy közvetlenül, meghatározható 
az egyén identitása. Ez lehet: családnév, utónév, lakcím, személyi 
azonosítószám, telefonszám, bankszámlaszám és hasonlók.

Ezeken az alapvető személyes adatokon kívül, nagyszámú személyes 
adat megtalálható az interneten: IP cím, a hálózathoz csatlakozó 
készülékek száma, jelszavak, e-mail és közösségi oldalak fiókjai, az 
internetes előzményeink (megosztások, like-ok, kattintások...), keresési 
előzmények és így tovább. Ezek az adatok, egyedül vagy más adatokkal 
kombinálva, megfejthetik a mi identitásunkat, ezért őket is személyes 
adatoknak nevezzük. 

A különleges személyes adatok azok az adatok, amelyek a faji és az 
etnikai hovatartozásra vonatkoznak, politikai vélemények, vallási, 
filozófiai meggyőződés, szakszervezeti tagság, genetikai és biometriai 
adatok, egészségügyi állapotról szóló adatok, nemi élet, az egyén nemi 
orientációja... 

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ



293 >>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Javításra és kiegészítésre való jog

Mindenkinek feltétel nélküli joga van a helytelen adatok javítására és a 
hiányzó adatok kiegészítésére.

Felejtéshez való jog

A következő esetekben van jogunk az adatok törlésére:

  az adatok már nem szükségesek a cél megvalósításához, amihez 
feldolgozták; 

  visszavontuk a beleegyezést, ami alapján az adatok feldolgozása 
történt;

  fellebbezést nyújtottunk be az adatfeldolgozással kapcsolatban;
  az adatainkat illegálisan használták fel;
  az adatokat gyermektől gyűjtötték be, az információs társadalom 

szolgáltatásának használata miatt;

A tanulók feladata az, hogy mobiltelefonjaikkal megnyissák azt az 
alkalmazást, amit a leggyakrabban használnak. A következő 15 percben 
fel kell jegyezniük az összes olyan adatot magukról, ami elérhető 
az alkalmazás által, valamint a tartalmakból, amelyeket ők tettek 
elérhetővé az alkalmazásban. 

Ezek érzékenyebb adatok, mint az alapvető adataink, és ezért szükséges 
hogy elővigyázatosabban rendelkezzünk velük. A különleges adatok 
feldolgozására vonatkozó szabályok tiszteletben tartása alól kivételt 
képeznek azok a helyzetek, amikor a feldolgozás célja fontosabb, mint a 
különleges személyes adatok védelme, ezek pedig a bűncselekmények, 
a nemzeti és nemzetbiztonságot fenyegető veszélyek felderítése és 
megelőzése, valamint büntetése.

A törvény meghatározza a személyként fennálló jogok teljes körét, 
akinek adatait feldolgozzák, és az adatkezelő kötelessége e jogok 
gyakorlati alkalmazásának biztosítása. Néhány jogunk:

A jogok gyakorlása és átláthatósága

Az adatkezelő kötelessége, hogy az egyénnek, akinek az adatairól szó 
van, minden előírt információt tömören közöl, átláthatóan, érthetően és 
könnyen elérhető módon, egyértelmű és egyszerű szavak használatával. 

Információszerzéshez való jog

A személyes adatok védelméről szóló törvény érthetően szabályozza, mely 
információkat kell közölni, mielőtt megkezdődne az adataink feldolgozása, 
függetlenül attól, hogy kértük-e ezeket az információkat vagy sem. 

A hozzáféréshez való jog, vagy az adatok megtekintésének joga

Jogunkban áll az adatkezelőtől kérni egy elismervényt, hogy az 
adataink feldolgozás alatt állnak. Ha a válasz pozitív, jogunkban áll 
betekintést nyerni ezekbe az adatokba, valamint információt kapni az 
adatfeldolgozás folyamatáról. Ezenkívül, az adatkezelő kötelessége 
fénymásolatot küldeni az adatokról, amelyeket feldolgoz. 

» » » A PROBLÉMA ELEMZÉSE
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Kezdjék meg a tanulókkal a vitát a következő kérdések segítségével:

Úgy érzitek, hogy ellenőrzés alatt tudjátok tartani a saját személyes és 
különleges adataitokat? Az életetek melyik szegmensében tudjátok a 
legjobb mértékben ellenőrzés alatt tartani az adataitokat, és gondoskodni 
róluk, és mikor tudjátok legkevésbé ellenőrizni az adataitok áramlását?  
Veszélyeztetve érzitek magatokat az adataitok nem megfelelő ellenőrzése 
miatt? 

A vita célja, hogy a résztvevők érzékeljék a magánélethez való jog, a 
személyes adatok megosztásának kérdéseit, valamint az interneten való 
adatok begyűjtésével és kezelésével kapcsolatos felelősséget. 

Kevesebb vagy több információ érhető el rólatok, mint gondoltátok? 
Ellenőrzés alatt tudjátok tartani az elérhető információkat magatokról, 
míg az interneten tartózkodtok? Hogyan? Milyen szolgáltatásokat, 
eszközöket vagy opciókat alkalmaztok ahhoz, hogy korlátozzátok a 
rólatok begyűjthető információk tömegét? Szeretnétek, ha némely 
információk sosem lennének elérhetők? Megváltoztatnátok valamely 
tevékenységeteket az interneten az adatok begyűjtésének elkerülése 
érdekében? 

» » » VITA

Annak ellenére, hogy a cél a jogaink és a magánéletünk védelme, 
a törvény nagymértékben nem alkalmazzák az újságírói kutatás 
és az információk médiában való közzététele céljából végzett 
feldolgozásra, valamint a tudományos, művészeti vagy irodalmi 
kifejezés céljából történő feldolgozásra, ha minden egyes esetben 
korlátozni kell az SZAVSZT (Személyes adatok védelméről szóló törvény) 
alkalmazását a véleménynyilvánítás és az információ szabadságának 
védelme érdekében. Ily módon a törvény elsőbbséget ad a szabad 
véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadságának, a személyes 
adatok szigorú védelmével szemben.  

Szabad hozzáférés a közérdekű információkhoz

A személyes adatokat tartalmazó közérdekű információk 
feldolgozásában A személyi adatok védelméről szóló törvény 
mellett alkalmazzák még A közérdekű információkhoz való szabad 
hozzáférésről szóló törvényt (KIVSZHT) is. Azokban a helyzetekben, 
amikor a hatósági szerv a kérelmezőnek olyan információkat kézbesít, 
ami személyes adatokat tartalmaz, oda kell figyelnie arra, hogy 
fenntartsa az egyensúlyt egyik oldalról a közjog és másik oldalról a 
személyes adatok védelméhez való jog között.

A KIVSZHT kimondja, hogy a közérdekű információt nem kézbesítik, ha 
az sérti a magánélethez való jogot, kivéve, ha az egyén, akiről az adatok 
szólnak, beleegyezik, ha a személyiségről, jelenségről vagy közérdekű 
eseményről van szó, kiemeltképp az állami vagy politikai funkciók 
betöltői esetében, valamint ha egy olyan személyről van szó, aki a 
viselkedésével alkalmat adott az információ kérésére. 

Elemezzetek ki néhány kiválasztott írást a napilapokból: Blic, Kurir, 
Informer, Politika.

1. számú gyakorlat

Kutatás, információk megosztása és a magánélethez való jog



KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS 295 >>

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ

GDPR – General Data Protection Directive,  
Az adatvédelemről szóló általános rendelet.

KIVSZHT – A közérdekű információkhoz való szabad 
hozzáférésről szóló törvény.

SZAVSZT – A személyes adatok védelméről szóló 
törvény. A SZAVSZT a személyes adatok feldolgozására 
vonatkozik, amelyet részben vagy egészben 
automatizált módon hajtanak végre, valamint a 
személyes adatok nem automatizált feldolgozására, 
amelyek egy adatgyűjtés részét képezik, vagy 
adatgyűjtésre szánják.
Az automatizált feldolgozás alatt az olyan technológiák 
alkalmazását értjük, amik adatokat tudnak feldolgozni, 
mint a számítógépek és más elektronikus eszközök, 
ezek begyűjtik, tárolják, kezelik és megosztják az 
adatokat, hogy gyorsan és hatékonyan dolgozhassák 
fel a nagyobb mennyiségű adatokat az ember 
minimális jelenléte mellett.

Az adatkezelő természetes vagy jogi személy, vagy 
hatósági szerv, aki önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza a személyes adatok feldolgozásának 
okát és módját. A gyakorlatban ez azt jelenti, a 
feldolgozás alatt lévő személyes adatoktól függően, 
hogy az adatkezelő átfogó irányítással rendelkezik. 
Legelőször is eldönti, hogy az adatok begyűjtése 
és feldolgozása megkezdődhet, meghatározza az 
adatfeldolgozás jogi alapját, azaz hogy miért és hogyan 

kerülnek feldolgozásra azok a személyes adatok.

Az adatkezelő emellett meghatározza:

  mely személyes adatok kerülnek feldolgozásra;
  mi okból kerülnek feldolgozásra;
  mely egyénektől gyűjtik be az adatokat;
  továbbadja-e az adatokat, és ha igen kinek;
  mennyi ideig tárolják az adatokat.

Sütik – angol nyelven cookies, adatdarabkák, amiket 
az internetes oldalak a felhasználó készülékével 
váltanak, hogy rövid ideig a felhasználó tevékenységét 
megjegyezze az adott weboldalon.

Az adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, 
vagy hatósági szerv, aki személyes adatokat dolgoz 
fel az adatkezelő nevében. Ez azt jelenti, hogy az 
adatfeldolgozó nem határozza meg a személyes 
adatok feldolgozásának célját és eszközeit, és az 
adatkezelőtől különálló jogi személy.

Ez általában egy különleges készségekkel és tudással 
rendelkező szervezet, akit az adatkezelő fogad fel 
a személyes adatok feldolgozásának érdekében. 
Az adatfeldolgozó és az adatkezelő kapcsolata 
szerint az adatfeldolgozó köteles az adatkezelő által 
előírt utasításokkal összhangban fellépni, ami azt 
jelenti, hogy az adatkezelő ellenőrzés alatt tartja a 
feldolgozást, következetesen és felelősségtudatosan, 
ha a feldolgozás nem jogszerű.

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

KULCSFOGALMAK
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Vajon a kielemzett tartalmakban megsértették-e azok 
magánélethez való jogát, akikről írnak? 

Indokolható-e ez a magánélet védelmét fenyegető, a közönség 
számára nagy jelentőséggel bíró történettel, azaz közérdekű 
információval? Úgy gondoljátok, hogy a közösségi oldalakon 
megosztott személyes tartalmak közzététele médiai portálok által 
elfogadható? Ez veszélyezteti az adott személy magánéletét? Van-e 
különbség, ha nyilvános vagy magánfiók tartalmát töltötték le?

» » » KÉRDÉSEK A VITÁHOZ » » »            ÉRDEKES PÉLDÁK A GYAKORLATBÓL 

Írj levelet a Facebook-nak

A hazai törvény kimondja, hogy a beleegyezés kizárólag írásos vagy 
elektronikus formában adható, hitelesített elektronikus aláírással. Ezzel 
ez a teljes adatfeldolgozáson alapuló vállalkozás a szürke zónában 
marad. Ugyanis, az érvényben lévő szerbiai törvények alapján, az olyan 
szolgáltatásoknak, mint a Facebook, a Google, kérniük kellett volna egy 
„ajánlott és saját kezűleg aláírt levelet”, hogy a beleegyezés érvényes 
legyen. 

„A választott orvos” alkalmazás, a polgárok egészségügyi adatai 
veszélyben

A közérdekű információkkal és a személyes adatok védelmével 
foglalkozó biztos 2018 májusának végén felhívta a lakosság figyelmét, 
hogy legyenek óvatosak a „választott orvos” alkalmazás használata 
közben, ami lehetővé teszi az orvosi vizsgálat időpontfoglalását. 
Az állampolgárok személyes adatainak (név, cím, az egészségügyi 
biztosított személyi száma, IP-cím, szerver tartomány, eszköz típusa, 
ahonnan az alkalmazás elérték, névjegyek, e-mail cím, SMS-üzenetek, 
naptár, helyszín…) gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos 
kétértelműségek és súlyos hiányosságok miatt a biztos megtiltotta 
az alkalmazást fejlesztő cégnek az adatok további feldolgozását. Az 
azóta az alkalmazásból törölt adatvédelmi irányelvek még a közvetlen 
marketinget és az állampolgárok profilalkotását is lehetővé tették. 
Ezenkívül az alkalmazás első verziója csak az egészségbiztosítással 
rendelkező személy személyi számát kérte az orvosi vizsgálatra 
jelentkezéshez való belépéskor, ami azt jelenti, hogy akárki, aki tudja 
ezt a számot be tudott lépni a személy orvosi vizsgálatairól szóló 
adatai közé.9
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Az elemzett anyagok és a gyakorlati óra után a tanulóknak arra 
a következtetésre kell jutniuk, hogy minden tevékenységünk az 
interneten, vagy különböző digitális alkalmazások és szolgáltatások 
használata, általában sokkal többet árul el rólunk, mint mi azt 
gondolnánk. 

A megszerzett ismereteknek köszönhetően a tanulóknak kritikusan 
kell viszonyulniuk jövőbeni online tevékenységeikhez, ugyanakkor 
meg kell érteniük a magánélet védelme elvének fontosságát és annak 
kapcsolatát a közérdekű információkkal.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
8   E fejezet megírásakor a SHARE Alapítvány anyagait használtuk: A személyes 

adatok védelméről szóló törvény útmutatója GDPR – új jogi keret magyarázata 
(elérhető a:  https://www.sharefoundation.info/DocuMents/vodic_zzpl_gdpr_ 
share_2019.pdf) és Útmutató a GDPR és a személyes adatok védelméhez – Az 
én adataim, az én jogaim, (elérhető a:  https://resursi.sharefoundation.info/wp-
content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf)

9  A példák a SHARE Alapítvány által megjelentetett „Az én adataim, az én jogaim” 
című kiadványból származnak, ami az alábbi linken érhető el: https://resursi.
sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-
Final.pdf

https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felsorolja a személyes és 
különleges adatok közötti 
különbségeket

Önállóan és érvelve 
elmagyarázza a magánélet 
védelme és a közérdekű 
információk közzététele 
közötti kapcsolatot

Önállóan felsorolja, mely 
esetekben kérhető a 
személyes adatok törlése 
(„a felejtéshez való jog”)

Elmagyarázza a személyes 
és különleges adatok 
védelmének koncepcióját

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Увод у тему

3. osztály 2 tanítási óra

ÚJSÁGÍRÁS, SZAKMAI 
ETIKA ÉS STANDARDOK 

Az ember bűnös a törvény előtt, amikor megsérti a másik 
jogait, az etikában csak azért bűnös, mert erre gondolt.

Immanuel Kant

___ Bevezetés a témába 

Világszerte számos média nyitott politikát folytat a különféle tartalmak 
és kezdeményezések iránt. Az az eszmény, amelyre törekszünk, az, 
hogy a médiában dolgozók tiszteletben tartsák az etikai kódexet, 
ami tiltja a megkülönböztetés minden formáját, legyen az: nemi, faji, 
nemzeti hovatartozás, korosztály, fizikai képességek, családi állapot és 
hasonlók alapján. 

Mivel a média a nyilvános vita helyszíne, nagyon fontos, hogy a 
társadalom elérhetővé tegye a médiát az információk megvitatására, a 

hatóságok, a politikai pártok vagy bármilyen más társadalmi csoportok 
ellenőrzése és hatása nélkül. 

A középiskolai tanárok feladata az, hogy fejlesszék a tanulók ismereteit 
a tisztességes újságírói jelentések fontosságáról a társadalom 
demokratizálódása érdekében, hogy felhívják a diákok figyelmét a média 
tudósításaiban szereplő valódi információkra vonatkozó jogukra, ugyanakkor 
megalapozzák és erősítsék a diákok tudatát a szabad, a független és a 
pluralista média képviseletének fontosságáról a civil társadalomban.
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv és irodalom (3. osztály, témák: Funkcionális stílusok: 
újságírói stílus; Újságírói kutatás formái) 

  Történelem (3. osztály, téma: Európa kultúrája az Újkorban) 
  Polgári nevelés (3. osztály, téma: A polgári közösség feltételezései; A 

civil közösségek jellemzői)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelősségteljes részvétel egy demokratikus közösségben
 Kommunikáció
 Együttműködés
 Adatkezelés
 Digitális kompetenciák

___ Tanulmányi kimenetel

A tanítási egység feldolgozása után, a tanulók képesek lesznek:

  Röviden bemutatni a szólásszabadság és médiafüggetlenség 
jelenlétét a szerb történelem során 

  Megmagyarázni az újságírás szerepét a demokrácia erősítésében 
  Felsorolják az újságírói etika elveit és szabványait. 

___ Célok

  Tudásszerzés a szólásszabadságról és a sajtószabadságról Szerbiában 
a történelem során.

  Bevezetés az információs etika világába a XXI. századi riportokban.

  A standardok fontosságának meghatározása az újságírásban.

___ Tevékenységek

Az újságírás, szakmai etika és standardok tanítási óra megvalósítása előtt 
pár tanítási órával a tanulók kutató feladatokat kapnak, amelyek válaszait 
4–5 fős csoportokban készítik elő, a tanulók érdeklődési köre alapján 
(történészek, kurátorok, civilek – aktivisták, vizuális művészek, jogászok, 
ügyvédek és újságírók). A tanulók felkészülnek a kutatásuk eredményének 
bemutatására, a vitára és a következtetések levonására az órán.

Első csoport – történészek

Nézzetek utána a szerb történelemben a szólásszabadság 
és a médiafüggetlenség mértékének. Mióta létezik a szabad 
véleménynyilvánítás joga a szerb történelemben? A nemzeti történelem 
során mely újságok írnak a független tudósítás elve alapján? Miért hívják 
ezt a médiát „függetlennek”? Kit zavar a független média, és miért? 

Második csoport – tudományos munkatársak

Határozzátok meg, mely újságírók és médiaházak járultak hozzá 
a legnagyobb mértékben a demokrácia fejlődéséhez Szerbiában! 
Mutassátok be, hogyan küzdöttek! Mely újságírók és média számít 
manapság függetlennek Szerbiában? Mennyiben változott a közlések 
során az információs etika a XXI. század elején az előző korszakokhoz 
képest? Mely értékek maradtak meg a legmegbecsültebbnek a közlések 
során?

Harmadik csoport – civilek

Aktivisták, kutassatok, melyek azok a polgári tüntetések a szerb 
történelemben, melyekben a szólásszabadság és a sajtószabadság 
kérdéseiről volt szó! Miért van az egyetemista tüntetéseknek jelentősen 
nagyobb visszhangja a civil társadalomban? Milyen módon írtak erről a 
történelem során? 

» » » KUTATÓI FELADATOK
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Negyedik csoport – vizuális művészek

Készítsetek egy fotókiállítást a polgárok tüntetéseiről, milyen célokat 
értettek a szólás- és sajtószabadság tiszteletben tartása alatt. Melyik 
fényképeket emelnétek ki, mint leghatásosabbakat? Külön mutassátok 
be azokat a fotókat és videókat, melyekben az újságírók szakmai 
etikája bontakozik ki. Mutassatok rá az ilyen példák jellemzőire és 
jelentőségére a társadalom demokratikus folyamataiban.

Ötödik csoport – jogászok

Keressétek meg azokat a törvényeket és szabályzatokat, melyekkel 
a média munkáját, a szakmai etikát és a standardokat szabályozzák 
az újságírásban. Tanulmányozzátok azt az etikai kódexet, melyet 
a Nemzetközi Újságíró Szervezet hozott meg és az Online Média 
Egyesület kódexét (Niš, 2017). Kutassatok a BBC vállalat szakmai 
standardjai után. Emeljétek ki kódexük alapelvét és standardjait, és 
készítsétek elő bemutatásukat. Keressétek meg és olvassátok el a 
Gyermekek védelméről és biztonságáról szóló rendeletet az információs 
kommunikáció technológiák, az oktatási és promóciós anyagok 
használata során. Emeljétek ki a szerintetek legfontosabb részeket, ami a 
ti iskolátok tanulóira érvényes, és tegyétek közzé az iskola honlapján vagy 
az iskolaújságban. Szabályosan írjátok fel a forrást, amit használtatok.

Hatodik csoport – ügyvédek

A jogszabályokat követve, amire az „Ügyvédek” csoport rámutatott, 
keressetek egy újságcikket, amely alátámasztja: 1. a jogszabályok teljes 
mértékű tiszteletben tartását – újságírói etika és standardok és 2. a 
törvényi előírások megsértését az újságírásban. Mérjétek fel, melyikből 
van több a nyilvános beszédekben.

Hetedik csoport – újságirók

Készítsetek riportot egy környezetetekben élő újságíróval. A riportot 
tereljétek a „A szakmai etika fontossága az újságírásban” téma felé. 
Ösztönözzétek a beszélgetőtársatokat, hogy beszéljen azokról a 
gondokról, melyekkel munkája során szembesült, törekedve arra, hogy a 
szakmai feladatok során a szakmai etika szerint járjon el.
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Az első tanítási órán a tanulók bemutatják a kutatásuk eredményét, 
amit elkészítettek. A második órán vitatkoznak és meghozzák 
következtetéseiket. 

A kutatói feladatok eredménye mellett, a beszélgetések témája 
bővíthető a következőkre:

  a tulajdon hatása az etikus tudósításokra;

  gazdasági tényezők, melyek hatással vannak az információk 
elérhetőségére;

  az újságírókat és a médiát ért támadások;

  cenzúra és öncenzúra a médiában.

Néhány nemzetközi szervezet, amely az újságírók jogait védi: a 
Nemzetközi médiatámogatás Dániában, a 79. szakasz Londonban, New 
York-i Bizottság az újságírók védelmére.

Kutassatok, hogy létezik-e Szerbiában olyan szervezet, amely 
az újságírók jogait védi, támogatja a szakmai újságírói etikát és 
tiszteletben tartja az újságírói standardokat.

» » » BEMUTATÁS, VITA ÉS KÖVETKEZTETÉS
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Röviden bemutatja a 
szólásszabadság és 
médiafüggetlenség jelenlétét a 
szerb történelem során

Megmagyarázza az újságírás 
szerepét a demokrácia 
erősítésében 

Felsorolja az újságírói etika elveit 
és szabványait

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Увод у тему

1. és 2. osztály 2–4 iskolai óra

Ne terméket adjatok el, igyekezzetek álmokat eladni.

Steve Jobs, az Apple vállalat alapítója

HIRDETÉS

___ Bevezetés a témába

Mindenfelé reklámok vannak körülöttünk. A társadalmi és médiai 
életünk szerves részévé váltak, és gyakran megtörténik, hogy fel 
sem ismerjük őket, azaz némely médiatartalmat nem reklámként 
értelmezünk. 

A hirdetés a média és a reklámügynökség vagy termelő közötti 
cserét jelenti. A kiválasztott médiumban a helyért és az időért való 
fizetésről van szó, hogy felhívja a figyelmet, és az adott termékről 
vagy szolgáltatásról pozitív benyomást keltsen. Az egyik legfontosabb 
tényezője a média fennmaradásának és a profit szerzésének a 
hirdetés, amivel keresetet valósít meg kereskedelmi és más hirdetők 
reklámüzeneteinek megosztásával. 

A reklámokon kívül, manapság a médiának sikerül más forrásokra 
támaszkodva pozitív pénzügyi eredményeket felmutatni, mint például 
pályázatok eszközei által, különböző médiaprojektek, az olvasók 
előfizetései, vagy más üzleti modell által. Mégis a reklámok domináns 
részét képezik jövedelmüknek, és ezzel a média fennmaradásának is. 

A kereskedelmi média a fenntartáshoz szükséges pénzt és a profitot 
hirdetések által biztosítja. Nagyon fontos, hogy a hirdetéshez 
megvásárolt hely pontosan ki legyen jelölve, látható és érthető legyen, 
hogy ki küldi a reklámüzenetet, ami lehet kereskedelmi vagy közérdekű, 
azaz non-profit. A kereskedelmi üzenetek célja a népszerűsítés, az 
eladás növelése vagy valamilyen termék keresése, hatás a vásárlók 
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környezetben. Ugyanis, amikor közösségi hálózatokról van szó, a 
13 éven aluli gyermekek vagy nem képezik a közönség domináns 
részét, vagy pedig a közönség túl összetett ahhoz, hogy a hirdetők a 
legfiatalabbakhoz szóljanak. Ezért a YouTube Kids egy jó megoldás, mivel 
a hirdetők az üzeneteiket egyenesen annak a célközönségnek kézbesítik/
mutatják be, akiknek pontosan szeretnék, a gyerekeknek. 

Egyidejűleg, a YouTube a fiatalok körében egyike a legkedveltebb digitális 
felületeknek, így a legkisebbeké is, és pont ezért indították el a különálló 
csatornát, ami külön korlátozásokkal csak ennek a közönségnek szól. 
Ezért ezeket a reklámokat gondosan és figyelmesen tervezték meg, 
hogy a tartalmukkal ne sértsék a legfiatalabbak jogait, érdekekit és 
szükségleteit. 

Ebben a tananyagban a tanárok a diákok tudatosságát növelik a 
kereskedelmi tartalmakról a médiában, jelenlétükről, terjedelmükről, 
fajtáiról és céljairól. A tananyag célja továbbá a reklámüzenetek kritikus 
vizsgálata. A kiválasztott reklámok elemzésének célja megérteni, mire 
hívják fel figyelmünket, és mint mondanak a környezetünkről, valamint 
milyen szerkezetet használnak arra, hogy minket, mint fogyasztókat 
meggyőzzenek és befolyásoljanak. 

véleményére, míg a közérdekű és a non-profit üzenetek célja a figyelem 
felkeltése egy kérdésre, ami a közösség számára fontos, lehet oktatói 
jellegű (például felhívás a közlekedés szabályaira, környezetvédelmi 
felhívás és hasonlók).  

Ezenkívül a reklám olyan üzeneteken alapul, melyek célja hogy a 
tényeket felhasználva meggyőzzenek és elcsábítsanak bennünket, 
még gyakrabban befolyásolják az érzéseinket, a szükségleteinket, az 
értékeinket, melyekre törekszünk. 

Sűrűn mondják, hogy a reklám a „társadalom kulturális tükre” – a 
piacon domináns reklámok elemzésével meghatározhatjuk, hogy egy 
közösség milyen értékeken alapszik, milyen sztereotípiák töltenek be 
meghatározó szerepet, és a közönség milyen kulturális szokásokkal 
rendelkezik. A termékek számának, tartalmának és szolgáltatásainak 
növekedésével a piacon, a konkurencia növekszik úgy, hogy a figyelemért 
és a nézők szeretetéért való harc egyre intenzívebb. Ezért a reklámok 
egyre drágábbak, vonzóbbak és szenzációsabbak, hogy hatni tudjanak 
a véleményünkre és a vásárlás során a választásunkra. A hirdetés alatt 
irányított kommunikációt értünk, amivel a reklám üzenete kreatívan 
formálódik a különböző médiacsatornákhoz, és közben bemutatják és 
terjesztik a kiválasztott közönség/célcsoport felé. A médiaközönséget a 
hirdetés úgy kezeli, mint termékfogyasztókat, igyekszik eredményesen 
tájékoztatni a meghatározott termékről vagy szolgáltatásról, és közben 
meggyőzi, hogy kiválasszák és megvegyék. 

Különleges hirdetési lehetőség a videóanyagok megosztásával 
kapcsolatos felületeken is létezik, mint a YouTube, ami a gyerekek 
számára létrehozott különálló Youtube Kids felülettel, bemutatta 
a legkisebb korosztálynak szóló reklámok hirdetését, biztonságos 

___ Tantárgyközi kapcsolat

  Nyelv, média, kultúra (1. osztály, téma: Médiaüzenetek. Sztereotípiák. 
Manipuláció)

  Polgári nevelés (1. osztály, téma: Én és a környezetem)
  Pszichológia (2. osztály, Téma: Személyiség)
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___ Tantárgyközi kompetenciák

  Adatkezelés

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus közösségben 

  Digitális kompetenciák

  Vállalkozói szellem és a vállalkozói irányultság 

___ Célok

  A hirdetések stratégiájáról és formáiról szerzett tudás bővítése. 

  A hirdetői tartalmakat népszerűsítő értékekről tudást szerezni.  

  Betekintés a reklámok felhasználókra gyakorolt hatásába és 
szemléletük kialakításába. 

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után, a tanulók képesek lesznek, hogy:

  Felismerjék a reklámok szerkezetét és módját, amivel a közönség 
figyelmet felhívják.

  Felismerjék a reklámok felhasználására alkalmazott sztereotípiákat.

  Megkülönböztessék a non-profit reklámtartalmak karakterét és 
érvelve magyarázzák a jelentőségüket.

  Felismerjék a reklámtartalmakat különböző formában – újságcikk, 
szponzorált adás vagy teljes életkörnyezet. 

___ Tevékenységek

Az óra elején bemutathatják a tanulóknak a kutatás egyes részeit azzal 
kapcsolatban, hogy milyen reklámokban található üzeneteknek vagyunk 
kitéve, valamint a reklámok hatását a véleményünkre és ötleteinkre a 
kortárs társadalomban. 

A reklámoknak jobban ki vagyunk téve, mint gondolnánk. Különböző 
kutatások más és más eredményeket mutatnak be, amikor a reklámok 
iránti napi kitettség számáról van szó. Az biztos, hogy amikor összeadjuk 
az összes reklámot, amit a képernyőkön látunk napközben, valamint a 
környezetünkben fellelhető reklámokat, utazás közben, óriásplakátokon, 
újságokban, az eszközökön, amiket használunk, a ruházaton, több 
száz vagy ezer reklámüzenetről beszélünk, melyek lehetnek rejtettek 
és nyíltak, amiket tudatosan vagy nem tudatosan megjegyzünk. 
Természetesen ez a szám változik attól függően, hogyan töltjük az 
időnket, mennyit használjuk a médiát, hol élünk, de az tény, hogy óriási 
mennyiségű üzenet és tartalom érkezik hozzánk, aminek az a célja, 
hogy hasson a véleményünkre, hogy befolyásoljanak minket döntések 
meghozatalában, vagy egyszerűen rávegyenek minket a vásárlásra.

Néhány reklámot öntudatlanul is megjegyzünk, néhányat letiltunk 
különböző szoftverek segítségével, és egy jelentős része a 
hirdetéseknek olyan tartalmakban történik, amelyek nincsenek 
egyértelműen megjelölve reklámüzenetként.

Ez a tanítási egység a középiskolában a mellékelt feladatlapok 
segítségével dolgozható fel, valamint a kereskedelmi médiatartalmak 
elemzésével, a rögzített rádiós reklámblokkokra, a nyomtatott sajtó 
reklámanyagára, a rögzített televíziós reklámblokkokra, az internetről 
begyűjteni tartalmakra összpontosítva.



Ezekkel a kérdéssel kezdjék a beszélgetést a 
diákokkal: Hol találkoztok a leggyakrabban 
reklámtartalmakkal?

Felismertek-e a reklámüzeneteket az iskolában, vagy 
úton az iskolába?

A diákok tehetnek egy sétát a tanteremben, és 
feljegyezhetik a reklámüzeneteket, amiket találnak a 
teremben – ceruzák, füzetek, eszközök, vizes palack, 
vagy ezeket a reklámüzeneteket egy nap alatt 
jegyezzék fel az otthonuktól az iskoláig.

Az a tanuló olvassa fel a reklámokat, akinek a 
legtöbb van a listáján.

Ennek a beszélgetésnek az a célja, hogy 
elgondolkodtasson azon, mi is számít 
reklámüzenetnek, hol találhatók ezek az üzenetek, 
és mennyire vagyunk kitéve nekik.

Munkalap   HIRDETÉSEK A KÖRNYEZETÜNKBEN.

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA
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Ismételjék meg a folyamatot televíziós reklámmal. Mutassák be az 
előre rögzített reklámblokkot a tanulóknak, ajánlott egy szórakoztató 
tévécsatorna főműsoridejéből (Prime time).

A feladat az, hogy a tanulók a munkalapot használva, figyeljék és 
elemezzék a bemutatott reklámtartalom terjedelmét és fajtáját. 

Munkalap  TELEVÍZIÓS REKLÁMOK ELEMZÉSE.

Azután a kortárs, időszerű, társadalmi történésekkel kapcsolatosban 
tegyenek fel kérdéseket. Mutassanak nekik egy emlékműről képet, 
olvassanak nekik fel egy ismert irodalmi alkotást, amit feldolgoztak, 
mutassanak nekik képet egy történelmi hírességről, állapítsák meg, 
hogy felismerik-e ezeket az anyagokat. 

A cél az, hogy a tanulók rájöjjenek, milyen mértékben hatnak rájuk a 
reklámok a tartalmak felismerésében és a vélemény megalkotásában. 
A reklámtartalmak lekötik a figyelmünket, és olyan tartalmakká 
válnak, melyeket jobban ismerünk, és nagyobb mértékben része 
az életünknek, mint azok a jelentős információk, amelyek a 
környezetünket, a kultúránkat és a való életünket alkotják. 

E tanegység célja a médiában található reklámüzeneteket elemzése. 
Kezdetnek alkossanak 3–4 fős diákcsoportokat, minden csoportnak 
adjanak egy Lifestyle magazint. Az életmód magazinok oldalait az óra 
előtt ki lehet nyomtatni az internetről, de úgy, hogy a szalaghirdetések 
és a reklámfelületek láthatóak maradjanak.

8 https://www.gloria.rs  
8 https://cosmopolitan.rs/
8 https://www.elle.rs
8 https://story.rs

Ajánlott, hogy a tanároknál legyen nyomtatott változata is ezeknek 
az újságoknak, mivel a reklámok száma és sokszínűsége nagyobb. Tíz 
perc lapozgatás után, kérjék meg a tanulókat, hogy írják össze azokat a 
márkákat, amelyeket láttak az újságokban. 

Hány ilyen márkát ismernek?
Mi a célja minden egyes reklámnak?

Segíthetnek a tanulóknak a következő kérdésekkel: Milyen üzenetet 
továbbít nekünk a reklám? Mit emel ki, mint kívánatos és pozitív érték?

Munkalap  AZ ÚJSÁGOKBAN MEGJELENŐ HIRDETÉSEK ELEMZÉSE.

1. számú gyakorlat

A reklámüzenetek elemzése a médiában

https://www.gloria.rs
https://cosmopolitan.rs/
https://www.elle.rs
https://story.rs
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2. számú gyakorlat

Reklámüzenet

A reklámok célja, hogy hatékonyan „levadásszák” a figyelmünket a 
reklám ideje alatt, az újság lapozgatása és az interneten való böngészés 
közben. Kérdezzék meg a diákoktól, hogyan értelmezik a következő 
állítást: A reklámok képet alkotnak. Elemezzék velük ezt az állítást. 

Az a cél, hogy együtt jussanak arra a következtetésre, hogy a 
reklámüzenetek ötleteket „árulnak” nekünk, nem csak termékeket és a 
szolgáltatásokat.

Elemezzék együtt az előző gyakorlat reklámjait, és keressenek választ a 
következő kérdésekre:

Mit vettetek először észre? Milyen információt kaptatok a termékről? 
Mit hangsúlyoz fontosként a reklám? Milyen életstílust vagy ábrándot 
népszerűsít? Mi a reklám mondanivalója? Milyen célközönségnek 
ajánlják a reklámot?

Megjegyzés: Igyekezzenek a tanulókat rávezetni arra az észrevételre, 
hogy milyen kevés információt kapunk a termékről. 

Az információk helyett a reklámok képet alkotnak vagy valamilyen 
ábrándot. Következésképpen a felhasználót meggyőzik, hogy a 
meghirdetett termék kulcselem a fantázia és az adott életstílus 
eléréséhez.  

Adják fel a diákoknak azt a feladatot, hogy a csoporton belül 
vizuális elemek és üzenetek/szlogenek felhasználásával találjanak 
ki reklámüzenetet egy adott termékre vagy egy szolgáltatásra, amit 
bemutatásra kerülhet a televízióban, vagy megjelenhet az újságban. 
Ajánlott, hogy a termék/szolgáltatás közel álljon generációjukhoz vagy 
közösségükhöz, valamint széleskörű társadalmi jelentősége legyen, 
mint például az újrahasznosítás fontossága, az erőszakmentes iskola, 
az egyetemre iratkozás és hasonlók.

Kik jelennek meg ezekben a reklámokban, azaz kik a főszereplői?Melyik 
hírességet választanátok ki, hogy átadja az alapüzenetet? Mi lenne a 
fő üzenete a reklámnak? Milyen szükségleteket és kívánságokat akar a 
reklám kielégíteni a közönség felé?

Összegezzék a gyakorlati munkát és a beszélgetéseket abban az 
irányban, hogy megtudják, hogy a reklámüzenetek megléte biztosítja, 
hogy az általunk használt médiatartalom „ingyen” eljusson hozzánk. 
Más szóval, azok a reklámüzenetek, amiket látunk vagy hallunk, a 
médiának pénzt hoz, amivel fizetik az adásokat és a műsorokat, amiket 
megnézünk. A reklámok különböző mechanizmusokat használnak a 
figyelemfelkeltés céljából, és hogy valamiről meggyőzzenek bennünket. 
A tanulóknak fel kellene ismerni a reklámüzenetek célját és szándékát, 
valamint hogy le tudják írni, milyen módon vonzzák magukhoz 
figyelmüket és hogyan próbálnak hatni a véleményükre (olyan híres 
személy felkérése, akiben hisznek, látványos vizuális bemutató, 
valami pozitív életkimenetel ígérete, vagy valamilyen kívánság vagy 
szolgáltatás megvalósítása...)

» » » KRITIKAI ALKOTÁS

» » » A KÖVETKEZTETÉS



Azonosítsák azokat a televíziós 
reklámokat, vagy reklámokat az 
újságokból, a magazinból, melyek 
megegyeznek a kívánságaikkal, a 
szükségleteikkel és az ambícióikkal.

HÁZI FELADAT

Közületek hányan használjátok vagy 
szeretnétek használni azokat a termékeket, 
szolgáltatásokat vagy ötleteket, amiket 
a reklámokban láttatok? A csoport most 
kielemezheti a kiválasztott reklámokat a  

  HIRDETÉSEK A KÖRNYEZETÜNKBEN 
munkalapon.

Megjegyzés: Töltsétek ki a harmadik oszlopot!

A tanár feljegyzi az életstílusok kulcselemeit, 
amiket a reklámok népszerűsítenek: fiatalság, 
szexualitás, szórakozás, pénz, edzés, élvezet, 
szerelem.

A végén a listát egyesítik, és kifüggesztik a 
táblára vagy vetítő segítségével kivetítik.

A HÁZI FELADAT ELEMZÉSE
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felismeri a reklámok 
szerkezetét és módját, 
amivel a közönség 
figyelmet felhívják

Felismeri a reklámok 
felhasználására 
alkalmazott sztereotípiákat

Megkülönbözteti a non-
profit reklámtartalmak 
karakterét, és 
érvelve magyarázza a 
jelentőségüket

Felismeri a 
reklámtartalmakat 
különböző formában – 
újságcikk, szponzorált adás 
vagy teljes életkörnyezet

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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Munkalap_ Hirdetések a környezetünkben 08
Iskolából hazafelé menet jegyezd fel az észrevett hirdetéseket. Írd be a hirdetéseket a táblázatba, és az 
osztályban válaszolja munkalap folytatásában található kérdésekre.

Hol található a reklám? Mit reklámoz a hirdetés?
Használod ezt a terméket?

Érdekel az ilyen tartalom?

Kérdések a vitához:

 � Észreveszel valamilyen törvényszerűséget vagy mintát a környezetedben található hirdetésekkel kapcsolatban? 
     Hol hirdetnek bizonyos termékeket és eseményeket?

 � Észreveszed ugyanazon termék vagy szolgáltatás hirdetését több különböző helyen? 
     Melyek ezek a termékek, szolgáltatások?

 � Gondolod, hogy ezek a reklámok hatással vannak rád? 
     Magyarázd el!
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Munkalap_ A sajtóban megjelenő 
hirdetések elemzése09

HIRDETÉS A HIRDETÉS TARTALMA ÉS STRATÉGIÁJA

Nivea krém

 �szép, ápolt nő;

 �család;

 �pozitív szókincset használunk: ápoltság, szeretteik, fiatalság;

 �hatásos szlogen...
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Munkalap_ Televíziós reklámok 
elemzése 10

Válasszanak ki pár televíziós reklámot, és játsszák le a tanulók csoportjának. Minden tanuló előtt van egy 
feladatlap, és a reklámok megnézése után kezdjétek meg a vitát a megadott kérdésekkel.

Lehetséges, hogy a vita során némely televíziós reklámot újra le kell játszani, hogy még részletesebben 
kielemezhessék.

Kérdések a vitához:

 �Milyen terméket, szolgáltatást vagy ötleteket kínál a reklám? 

 �Ki a reklám célközönsége? Írjátok le minél részletesebben.

 �Milyen képek és vizuális tartalmak jelennek meg a reklámban? Ezek a képek egy 
különleges, kulcsinformációt tartalmaznak az adott termékről? 

 �Ha az előző kérdésre a válasz nem, akkor vajon kivel kommunikálnak ezek a képek és 
vizuális tartalmak? Van-e a reklámban zene? Milyen? Milyen érzéseket vált ki belőletek ez a 
zene?

 �Milyen érzéseket vált ki az egész tévés reklám? Pozitív vagy negatív érzések töltenek el: 
irigység, kényelmetlenség, szükség, kívánság, kellemes vagy jó közérzet? Mivel kelti a 
reklám ezeket az érzéseket bennetek? 

 �Mi lenne az, amit szeretnétek tudni a termékről, amit reklámoznak? Megkaptátok-e ezt az 
információt a televíziós bejátszás alatt? 

 �Úgy gondoljátok, hogy az elemzett reklám sikeres?
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3. és 4. osztály 2–4 tanítási óra

A jó hirdetés nem csupán az információáramlásnak köszönhető.
Kívánságon és bizalmon keresztül jut el a köztudatba. 

Leo Burnett, amerikai marketingszakértő

SZUBVERZÍV 
HIRDETÉS, AKTIVIZMUS A 

HIRDETÉSBEN ÉS KÖZÉRDEKŰ 
REKLÁMÜZENETEK

___ Bevezetés a témába

Amennyiben reklámról, mint kereskedelmi médiatartalom-fajtáról 
beszélünk, az első gondolatunk az eladás, a meggyőzés, valamint az 
álláspont és a gondolkodás befolyásolása (lásd a Hirdetés egységet).  Mint 
ahogy már a Hirdetés egységben is olvashattuk, a kereskedelmi reklámok 
kulcsfontosságúak, gyakran annak a fogyasztói társadalomalapnak a 
mozgatói, amelyben élünk. 

Viszont, a reklámtartalom kialakításának mechanizmusa és stratégiája, 
valamint a fogyasztók (közönség) meggyőzésének módszere, más 
célokra is felhasználható, nem csupán bizonyos termék, szolgálat 

vagy szolgáltatás népszerűsítésére, hanem szélesebb körű kulturális 
tevékenység mozgatására is a társadalomban, bizonyos, társadalomban 
jelen lévő problémára való figyelemfelkeltésre, de még a fogyasztói 
társadalomalap gyengítésére is. Ha szubverzív hirdetésről beszélünk, 
olyan kereskedelmi márkák vagy politikai üzenetek ellen irányuló 
hirdetésekről beszélünk, melyek lefoglalják figyelmünket és tudatunkat, 
a felettünk, mint szabad egyének vagy polgárok felett gyakorolt diktatúra 
minden formája ellen, valamint minden, figyelmünk és döntéseink 
mindennemű elterelése ellen, korporációs és politikai célok érdekében. 
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A legismertebb, szubverzív hirdetéssel foglalkozó globális csoport az 
AdBusters (amely tükörfordításban a reklámok leleplezését jelentené).

Az AdBusters közösség úgy véli, a fejlett társaságok leginkább az anyagi 
értékekre fókuszálnak, az ún. „nem fenntartható” fogyasztás pedig 
hosszú távon kihat az egész bolygó pusztulására, veszélyeztetve annak 
kulturológiai, ökológiai és technológiai szintű fennmaradását. Ezenkívül 
úgy vélik, hogy azok a „nagy” márkák, társulatok, amelyek széles körben 
fogyasztott árut, szolgálatot vagy szolgáltatást kínálnak eladásra, 
tulajdonképpen gyengeség-, elégedetlenség-, meg nem felelőség-
érzetünk megerősítéséből élnek, jobb, minőségesebb és boldogabb 
életet ígérve a fogyasztáson keresztül.  

Az AdBusters külön figyelmet fordít a marketingre, mivel úgy véli, hogy 
kívánságainkat a média alakítja ki. 

Az ilyen, szubverzív hirdetés célja nem a kontroll, kényszerítés vagy 
a meggyőzés, hanem a tájékoztatás és kritikus szemmel történő 
átgondolásra való ösztönzés. 

A szubverzív hirdetés mellett megkülönböztethetünk közérdekű 
hirdetéseket is, mint kereskedelmi célú hirdetést ellensúlyozó 
hirdetéseket – nem kereskedelmi célú reklámüzenetek, melyek 
célja a nyilvánosság széleskörű társadalmi jelentőségű dolgokról 
való értesítése, társadalmi probléma animálása, illetve arra való 
figyelemfelkeltés, vagy a nyilvánosság olyan tevékenységekre való 
ösztönzése, melyek hosszú távon fejlesztik a szociális környezetet. 

A közérdekű hirdetéseket általában különböző állami intézmények 
kezdeményezik, mint az Egészségügyi Minisztérium, Környezetvédelmi 
Minisztérium, de nem kormányzati szervezetek is, valamint vállalatok, 
társadalom iránti felelősségvállalási tevékenységük keretén belül. 

Ennek az egységnek a célja a szubverzív és közérdekű hirdetésformákra 
való figyelemfelkeltés, hogy a tanulók megértsék azok céljait és 

funkcióit a fogyasztói társadalomban, és meglássák a kereskedelmi és 
szubverzív, illetve közérdekű hirdetés közötti kapcsolatot. 

Ezenkívül, ez az egység rámutat a szubverzív hirdetés helyére, 
szélesebb társadalmi-politikai és kulturológiai összefüggésben, 
valamint a közérdekű hirdetés értékére és fontosságára. 

A szubverzív hirdetés és a közérdekű hirdetés célja tulajdonképpen 
az, hogy elterelje a figyelmünket a fogyasztói felszólításról, hasonló 
módszereket használva, mint a kereskedelmi hirdetés, csak más 
célokkal. A szubverzív és közérdekű hirdetés segítségével könnyebb 
elképzelni egy olyan környezetet, amelyben nincsenek olyan reklámok, 
amelyben megpróbálnak nekünk eladni valamit, meggyőzni valamiről, 
becserkészni bennünket és megváltoztatni álláspontunkat.  A 
szubverzív és közérdekű hirdetés olyan világot reklámoz, amelyben 
senki sem provokál bennünket, nem ösztönöz költekezésre és 
felesleges dolgok megvásárlására, amelyben az értékek és az 
elfogadottság nem attól függ, milyen márkájú ruhát viselünk, milyen 
telefonmodellt használunk vagy mennyire drága autót vezetünk, 
hanem szokásaink kritikus szemmel történő átgondolására ösztönöz, 
mint vásárló, polgár, szabadon gondolkodó egyén, aki szolidaritáson, 
demokrácián és egymásról való gondoskodáson alapuló társadalmat 
szeretne kiépíteni.  

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Polgári nevelés (4. osztály, téma: Információk világa; Információk 
kiválasztása: objektivitás, mint felelősség)

  Angol nyelv (3. és 4. osztály, kompetenciák: Conversation, 
Translation)

  Szociológia (4. osztály, téma: Аktivizmus)
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___ Tantárgyközi kompetenciák

  Adatkezelés
  Kommunikáció
  Együttműködés
  Digitális kompetencia
  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban

___ Célok

  Szubverzív hirdetés formáival kapcsolatos tudás kibővítése.

  Közérdekű hirdetéssel kapcsolatos tudás kibővítése.

  Saját szokásaink kritikus szemmel történő átgondolkodására irányuló 
képesség kifejlesztése.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozását követően a tanulók képesek lesznek:

  Felsorolni a hirdetés kereskedelmi és társadalmi formája közötti 
különbséget. 

  Látni a szubverzív vagy társadalmilag felelős hirdetés használatának 
kapacitásait. 

  Kritikus szemmel elemezni, felmérni és értékelni a kereskedelmi 
tartalmat.

  Leírni a szubverzív hirdetés fogyasztói társadalomra tett hatását.

___ Tevékenységek

A különböző módszerek használatával, e tanítási egység keretén 
belül, a tanulók képesek lesznek a közérdekű hirdetés, illetve 
társadalmilag felelős hirdetés céljából használt médiatartalmak 
elemzésére; elemezni a szubverzív hirdetést, mint a társadalmi-
politikai mozgósító kampány szerves részét, valamint azok közönség 
álláspontjának megformálására történő hatásának kritikus szemmel 
való megértésére. Ezenkívül, a gyakorlatokon és anyagok használatán 
keresztül, a tanulók képesek lesznek megérteni a szubverzív hirdetés 
szerepét a fogyasztói társadalom elleni harc keretén belül, felismerni 
a mozgósító és társadalmilag felelős üzeneteket, valamint a közönség 
figyelemfelkeltésére irányuló mechanizmusokat, hirdetésre szolgáló 
kereskedelmi kampánytartalmakkal történő dekonstrukcióval és 
manipulációval. Ezen tanegységen belül a mellékelt feladatlapok, 
kiválasztott, tanítási órán vagy órára való felkészülés alkalmával 
használt olvasási tartalmak segítségével fogunk dolgozni, valamint 
a tanulókkal történő, irányított beszélgetés útmutatására szolgáló 
kérdéshalmazzal. 
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A szubverzitás a szubverzív hirdetés leggyakoribb technikája, 
fogyasztásellenes társadalmi mozgalmak által használt taktika, a 
meghatározó médiakultúra és hagyományos kulturális intézmények 
felzaklatása és megzavarása érdekében, beleértve a korporatív 
hirdetést is. 

A szubverzitás középpontjában a kereskedelmi reklámok eredeti 
céljának megváltoztatása áll, valamint a reklám tárgyát képező 
termék negatív társadalmi vagy személyes következményekre 
való figyelemfelkeltés. A jól megszerkesztett szubverzív reklám 
tulajdonképpen utánozza a szabotálni kívánt kereskedelmi hirdetés 
kinézetét, esztétikáját és mechanizmusát, úgy, hogy a közönség első 
látásra ne vegye észre a különbséget, de a következő alkalommal már 
felfedezze a szubverzív üzenetet. A szubverzív reklámok „kognitív 
disszonanciát” eredményeznek. „Azok átsiklanak a média által 
közvetített valóság csillogása és ragyogása felett, és pillanatnyilag, 
egy mélyebbről fakadó igazságot tárnak fel”, hangzik el az AdBusters 
részéről. 

A szubverzitás egyik alapgondolata a változtatásra való felhívás, 
könnyen felismerhető és érthető képek alkalmazásával, amelyek új 
vagy módosított összefüggésben őszintébbé, pontosabbá válnak, a 
valódi szándékokat feltárva, gyakran a zaklatókat is.  

Kigúnyolva és utánozva a korporatív és politikai szimbólumokat, a 
szubverzitás leggyakrabban mély liberális vagy radikális üzenettel és 
állásponttal bír.  

Nézzünk meg együtt néhány, AdBusters közösség által létrehozott 
szubverzitás, szubverzív hirdetés-példát.

Munkalap  SZUBVERZITÁS – PÉLDÁK (ADBUSTERS)

A felsorolt példákban egy közkedvelt gyorsétterem-lánc kifigurázását 
láthatjuk. Mely, a szubverzív üzenet létrehozása szempontjából 
kulcsfontosságú mechanizmust ismeritek fel? Milyen érzelmeket 
váltanak ki ezek a képek? Milyen módon használják ennek a márkának 
az esztétikáját és tartalmát? Vajon a szubverzitás, médiatársaságok 
támogatása és segítsége nélkül, megváltoztathatja-e az átlagfogyasztó 
gondolkodását? Vajon a szubverzitáss, a politikai pártok vagy társaságok 
logóját, szimbólumát és esztétikáját használva, nem reklámozza-e még 
inkább azt, amit szeretne leleplezni?

A megbeszélés célja, hogy a gyerekek belássák, a szubverzív 
hirdetés leggyakrabban, extrém érzelmek kiváltásával, azon negatív 
következményekre szeretné felhívni a figyelmet, amelyeket az adott 
márka és annak használata idézhet elő a fogyasztókra nézve. Ezenkívül, 
a tanulók figyelmét a szubverzív hirdetés általános mechanizmusának 
megértésére kellene irányítani, amely a parodizált vagy kritizált 
márka felismerhető esztétikájára, szlogenjére vagy üzenetére való 
támaszkodást foglalja magába. Végezetül, a tanulóknak le kellene 
vonniuk a következtetést, miszerint a társasági médiacsatornák 
igénybevétele nélkül a szubverzív hirdetés hatása társadalmi, polgári 
tevékenységre és bizonyos felhasználók álláspontjára korlátozódhat és 
támaszkodhat.

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ » » » A PROBLÉMA FELISMERÉSE
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Mutassák meg azt a fényképet, amelyen a világhírű márkák logójának 
bemutatott paródiái találhatóak. 

Osszák ki a tanulóknak a  SZUBVERZÍV HIRDETÉS munkalapot, 
amelybe be kellene írniuk azokat a márkákat és vállalatokat/
társaságokat, amelyek véleményük szerint a legmeghatározóbbak a 
reklámpiacon. Ezek lehetnek hazai és külföldi vállalatok és márkák is. 15 
perc után a tanulók feladata bemutatni a felsorolást. 

Megbeszélési kérdések:

Mely termék-, szolgáltatás- vagy szolgálatfajtát reklámozza az általatok 
kiválasztott márka/vállalat? 

Dominál-e valamely terület/iparág? Melyik? Mely médiában találkoztok 
leggyakrabban a felsorolt márkákkal?

A beszélgetést követően, kérjék meg a tanulókat, válasszanak ki egy 
márkát vagy vállalatot a listájukról. A tanulók feladata kigondolni egy 
szubverzív reklámot arra a márkára/vállalatra vonatkozóan. Ebben a 
gyakorlatban a következő kérdésekkel segíthetnek nekik: Mi az, amit a 
kiválasztott márka/vállalat nem szeretne, ha tudnának róla? Termékük, 
szolgálatuk vagy szolgáltatásuk mely jellemzője nincs előtérben? 
Reklámjával vagy szlogenjével hogyan manipulálja a közönséget az 
adott márka?

Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy a tanulók észrevegyék, mennyire 
ki vannak szolgáltatva a reklámtartalmaknak, valamint hogy kifejlessze 
a tanulók tudatát arról, hogy bizonyos márkák minden médiában, de 
médián kívül is jelen vannak.

Ezenkívül, a gyakorlat feladata a tanulók reklámtartalmakon kívüli 
gondolkodásra való ösztönzése, illetve a márkák/vállalatok közönség 
és fogyasztó felé küldött azon üzenetének felülvizsgálatára, amellyel 

1. számú gyakorlat

Szubverzív hirdetés
tudatosan figyelmen kívül hagyják termékük, szolgálatuk vagy 
szolgáltatásuk kevésbé vonzó tulajdonságát, illetve a fogyasztóra 
kihatható következményeket és hatásokat.

2. számú gyakorlat

Szubverzív üzenetek olvasása 

Mutassanak a tanulóknak néhány példát a szubverzitásra.

Munkalap  SZUBVERZITÁS KÉPEKBEN.

Elemezzék őket közösen, hogy feltárják, mely mechanizmusokat 
alkalmazták az anyag összeállítása során. Milyen gondolkodásra 
ösztönöznek a bemutatott képek? 

Soroljátok fel, milyen érzelmeket váltanak ki bennetek – miben 
különböznek ezek az érzelmek a kereskedelmi reklámok által 
kiváltott érzelmektől? Hogyan használták a képet ebben a szubverzív 
tartalmakban? Megszépített képeket használtak-e, mint a kereskedelmi 
reklámokban, vagy valósat? Milyen üzenetet közvetít a szubverzitás? 

A szubverzív hirdetéshez gyakran használják a mellérendelő módszert, 
képek és konfliktusban lévő elméleti elgondolások vagy üzenetek 
összekapcsolásával. Milyen társadalmi kommentárt közvetítenek a 
bemutatott szubverzív tartalmak?

A megvalósított gyakorlatokat követően a cél a tanulók, hirdetés 
komplex felületének megértésére történő irányítása, amelyben a 
kereskedelmi üzenetek kívül léteznek olyan üzenetek is, amellyel nem 
csupán fogyasztóként, hanem polgárként tekintenek ránk.



3. számú gyakorlat

Társadalmilag felelős hirdetés

A közérdekű hirdetés vagy társadalmilag felelős hirdetés egyre 
elterjedtebb az állami intézmények és társaságok körében, melyek célja 
a közönség különböző problémákkal vagy fejlődés kritikus pontjával 
kapcsolatos kérdések iránti szenzibilitása, egy társaságon belül.

A társadalmilag felelős kampányok általában ökológiával, 
egészségüggyel vagy biztonsággal kapcsolatosak. A kereskedelmi 
reklámokkal ellentétben, a közérdekű hirdetés célja nem haszonszerzés, 
hanem bizonyos álláspont kialakítására való ösztönzés a közönség 
körében, valamint annak fennálló társadalmi problémával való 
megismertetése, figyelemelterelés és nyilvánosság mozgósítása annak 
megoldása érdekében, valamint egy új viselkedési szokás vagy forma 
kialakítása.

Nézzenek meg néhány, a környezetünkben megvalósított társadalmilag 
felelős kampányt.

Videoklip „Én is donor vagyok”, Ivana Španović, Hemofarm Alapítvány 

Ösztönözni kellene a tanulókat olyan hirdetési lehetőségekről való 
gondolkodásra, amelyben a figyelemfelkeltés és meggyőzés különböző 
mechanizmusának és stratégiájának alkalmazásával a társadalom 
érzékennyé válna a különböző kérdések megoldása iránt, és amely 
rámutat a politikai, a gazdasági és a kulturológiai problémákra.  
Ezenkívül, a tanulóknak tudniuk kellene megkülönböztetni és 
felismerni a társadalmilag felelősségteljes vagy kulturális, társadalmi és 
politikai célokból igénybevett tartalmakra irányuló kommunikációhoz 
használatos csatornákat, valamint hogy gyakran használják ezen 
üzenetek terjesztésének nem megszokott módszereit. 

8  https://www.youtube.coм/watch?v=3VWtWVw2ldM&list=PLopRcG4DA-
jFQ2bUOxYAYxav6ZHS9Jkkli&index=5

Videoklip „Én is donor vagyok”, Saša Đorđević, Hemofarm Alapítvány 
8  https://www.youtube.coм/watch?v=UNKJ6nAJHyw&list=PLopRcG4DA-

jFQ2bUOxYAYxav6ZHS9Jkkli&index=3

Videoklip „Ne hagyd, hogy túllépje”, Hemofarm Alapítvány  
8 https://www.youtube.coм/watch?v=dLhPW9ISO9Y

Videoklip „Érettségi”, SZK BM 
8 https://www.youtube.coм/watch?v=c290BGcuFc4

Videoklip „Állítsd meg az erőszakot”, SZK BM
8 https://www.youtube.coм/watch?v=мLZQsM9wz_w

Videoklip „Gyermekek biztonsága az interneten 1” – Kereskedelmi, 
Turisztikai és Távközlési Minisztérium és SZRTV
8 https://www.youtube.coм/watch?v=MutAzeX9мFo

Videoklip „Gyermekek biztonsága az interneten 2” – Kereskedelmi, 
Turisztikai és Távközlési Minisztérium és SZRTV 
8 https://www.youtube.coм/watch?v=tcQ_bEUBbi8

Videoklip „Minden, amit feltöltesz az internetre, ott is marad” – 
Kereskedelmi, Turisztikai és Távközlési Minisztérium és SZRTV  
8 https://www.youtube.coм/watch?v=мPx1Hz8M_xI

Videoklip „Az interneten ne kommunikálj ismeretlenekkel” – 
Kereskedelmi, Turisztikai és Távközlési Minisztérium és SZRT  
8 https://www.youtube.coм/watch?v=ixhx7ZofEyQ

Videoklip „Te vagy az internet arca” – Kereskedelmi, Turisztikai és 
Távközlési Minisztérium és SZRT 
8 https://www.youtube.coм/watch?v=pYoxRZrB7KI).

Videoklip „Alkoholos italok kiskorúak számára történő eladásának 
megakadályozása” – Ifjúsági és Sportminisztérium és Ifjúsági 
Munkaközpont 
8  https://drive.google.coм/drive/folders/19qYVDI-wUj3Wti3kiVTHYgFBPewvx-

0w8?usp=sharing

325 >>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

https://www.youtube.com/watch?v=3VWtWVw2ldM&list=PLopRcG4DAjFQ2bUOxYAYxav6ZHS9Jkkli&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=3VWtWVw2ldM&list=PLopRcG4DAjFQ2bUOxYAYxav6ZHS9Jkkli&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UNKJ6nAJHyw&list=PLopRcG4DAjFQ2bUOxYAYxav6ZHS9Jkkli&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UNKJ6nAJHyw&list=PLopRcG4DAjFQ2bUOxYAYxav6ZHS9Jkkli&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dLhPW9ISO9Y
https://www.youtube.com/watch?v=c290BGcuFc4
https://www.youtube.com/watch?v=mLZQsM9wz_w
https://www.youtube.com/watch?v=MutAzeX9mFo
https://www.youtube.com/watch?v=tcQ_bEUBbi8
https://www.youtube.com/watch?v=mPx1Hz8M_xI
https://www.youtube.com/watch?v=ixhx7ZofEyQ
https://www.youtube.com/watch?v=pYoxRZrB7KI
https://drive.google.com/drive/folders/19qYVDI-wUj3Wti3kiVTHYgFBPewvx0w8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19qYVDI-wUj3Wti3kiVTHYgFBPewvx0w8?usp=sharing


326 >>

Mit gondoltok ezekről a reklámokról? Milyen a hangnemük? Mi a klipek 
alapja? Mit éreztek, miközben ezeket a klipeket nézitek? Mi a különbség, 
érzelmi szempontból, ezek a klipek és a kereskedelmi reklámok között?

Min alapul ezeknek a klipeknek a hatékonysága? Az ígéreteken, 
hangeffektusokon vagy a dinamikus zenén? Mi célja ezeknek a 
klipeknek? Mivel mérhető ezeknek a klipeknek a sikeressége, és hogyan 
tudhatjuk, hatásosak és hatékonyak voltak-e? 

A megvitatás következtetések levonásával kellene, hogy végződjön 
– a társadalmilag felelős hirdetés klipjei olyan kérdésre, problémára 
fókuszálnak, mely széleskörű társadalmi jelentőséggel bír az egész 
lakosság számára, illetve a közönség egy bizonyos részére. A 
társadalmilag felelős hirdetés célja a közönség tájékoztatása, releváns 
tények és pontos adatok bemutatása. Általában a társadalmilag 
felelős hirdetés bizonyos tevékenységre szólít fel. Végérvényesen 
a társadalmilag felelős hirdetés célja a hosszú távú hatás, a tartós 
álláspontváltozás vagy bizonyos kérdésre való figyelemfelhívás. Ha 
a produkcióról beszélünk, a kereskedelmi üzenetektől eltérően, a 
társadalmilag felelős hirdetés valós, reális, ismert vagy átlagemberek 
tanúvallomásaira támaszkodik, akik személyes tapasztalataikat osztják 
meg, közelebbi kapcsolatot teremtve így a közönséggel.

» » » VITA

» » » KÖVETKEZTETÉSEK 

A jelen tanegység keretén 
belül szerzett tudás alapján, 
a tanulók feladata, hogy hét 
napon keresztül ismerjék 
fel, azonosítsák be vagy 
fedezzék fel környezetükben 
a szubverzív hirdetési 
területhez tartozó üzeneteket, 
aktivizmus- vagy társadalmilag 
felelős hirdetésfajta által 
ösztönzött hirdetéseket. 
Hívjátok fel a figyelmüket 
arra, hogy ilyen tartalmakkal 
nem csupán a hagyományos 
médiában találkozhatnak, 
hanem a „hálózaton is”, de a 
város utcáin is, falfrika, plakát 
és hasonló formájában.

A következő órán a tanulók 
bemutathatják ezeket a 
tartalmakat. 

HÁZI FELADAT

Banksy híres művész falfirkája
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KIS FOGALOMTÁR A HIRDETÉSBEN LÉVŐ AKTIVIZMUSRÓL

Aktivizmus – közvetlen és energikus cselekvésen alapuló 
gyakorlat, amelynek célja társadalmi, politikai vagy kulturális 
kérdés támogatása (Merriam-Webster). A gyakorlatban, 
alapulhat egy mozgalom, egyesület kezdeményezésén és 
elkötelezettségén, azzal a céllal, hogy a meglévő helyzetben 
valamilyen változást hozzanak létre.

Antiglobalizmus – a XXI. század elején erősödő társadalmi 
mozgalom, amelynek célja a globalizáció kultúrára, gazdaságra 
és társadalomra gyakorolt hatásainak ellensúlyozása az egész 
világon.

Vállalatellenes mozgalom – ellenkezés a társadalomban 
előforduló korporációs érdekek érdekei és dominációja ellen..

Fogyasztásellenesség – ellenkezés vagy ellenállás egy olyan 
életmóddal szemben, amely a különféle áruk, termékek, 
szolgálatok és szolgáltatások megvásárlását és használatát, 
fogyasztását hangsúlyozza. A társadalmi aktivizmus különféle 
formáin keresztül is kifejezhető.

Társadalmi felelősség – egyfajta tevékenység, etikai 
keretrendszer, amely támogatja, hogy minden üzleti 
környezet kötelessége, nem csupán a megszerzett nyereség 
maximalizálása, hanem a társadalom javítása és fejlődése, a 
közérdek figyelembevételével.

Közérdek – a médiaprodukció szempontjából, amelyet a 
hatályos Közérdekű információkról és médiáról szóló törvény 

pontosan meghatároz a 15. szakaszában, és magában foglalja 
a valós, teljes és pártatlan tájékoztatásról szóló szabályokat, 
az alapvető emberi jogok és szabadság tiszteletben tartását, 
a szerb nép és nemzeti kisebbségek kulturális identitásának 
megőrzését, minden egyén magánéletének, jó hírnevének 
és szabadságának tiszteletben tartását, a fogyatékkal élők 
és egyéb csoportok tájékoztatását, a pluralizmus minden 
formájának tiszteletben tartását és az arra való ösztönzést, a 
média és az újságírói szakmaiság előmozdítását..

Kulturális akadályozás (Culture jamming) – az aktivizmus 
egyik módszere, amelynek célja a társadalmi változás 
elindítása és kiváltása. Naomi Klein a Ne Logo (Szamizdat, 
B92) antiglobalista kiáltványában ezt a kifejezést a következő 
módon határozza meg: „Reklám, kereskedelmi vagy a politikai 
hirdetés parodizálásának és hirdetőtáblák „ellopásának” 
gyakorlata, azok üzeneteinek drasztikus megváltoztatása 
érdekében.” A kulturális akadályozás valamiféle szabotálást, 
megtévesztést, viccet vagy blokádot jelent a társadalom, 
a kultúra, a gazdaság vagy a politika irányítását érintő, 
érinthetetlen hatalmi struktúrák ellen. A Culture Jamming 
egyfajta válasz a korporatív-fogyasztói kultúrára. Ez a válasz 
nyilvános, szubverziv és kiszámíthatatlan.

Szubverzitás (angol nyelven: Subvertising) – a hirdetés egy 
különleges formája, amely a vállalati vagy politikai hirdetés 
paródiája.
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felsorolja a hirdetés 
kereskedelmi és 
társadalmi formája közötti 
különbséget

Látja a szubverzív vagy 
társadalmilag felelős 
hirdetés használatának 
kapacitásait

Kritikus szemmel elemzi, 
felméri és értékeli a 
kereskedelmi tartalmat

Leírja a szubverzív hirdetés 
fogyasztói társadalomra 
tett hatását

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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Munkalap_ Szubverzitás – példák 
(Adbusters)

11
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Munkalap_  Szubverzitás képekben, 12
1

2

3
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Munkalap_ Szubverzív hirdetés13
Elemezzétek a képeken látható motívumokat, és vonjátok le a következtetéseket!
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Márka A termék fajtája Szlogen (Jelmondat) Médiacsatorna
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___ Увод у тему

3. és 4. osztály 2 tanítási óra

Egyszer, ha megbélyegzel, megsemmisítesz és megtagadsz.

Kierkegaard

SZTEREOTÍPIÁK ÉS 
ELŐÍTÉLETEK

A sztereotípiákkal és előítéletekkel már kiskorban találkozunk, a családon, 
korcsoporton, médián és iskolán keresztül, és azok, gyakran öntudatlanul, 
közvetlenül kihatnak a világról alkotott nézőpontunkra és annak 
megértésére. 

Sztereotípiát és előítéletet tartalmazhat egy szó, frázis, kép vagy kép és 
szó kombinációja. Sztereotípiákat és előítéleteket használnak a különböző 
médiatermékek és formák is: szappanoperák, valóságshow-k, bulvárlapok, 
de a mesékben, viccekben, anekdotákban is találkozhatunk velük. 

A sztereotípiákkal és előítéletekkel az a baj, hogy az emberek közötti 
különbségeket leegyszerűsített kategóriákra csökkentik, bizonyos 
csoportokról szóló feltételezéseket pedig „valósággá” alakítják, 
hozzájárulva és megkönnyítve ezzel a társadalmi egyenetlenségeket.

___ Bevezetés a témába

Ha a sztereotípiákról és előítéletekről beszélünk, ezekkel a fogalmakkal 
általában negatív árnyjelentéseket fogalmazunk meg. A sztereotípiákat 
és előítéleteket, a mindennapi és médián keresztüli kommunikációban, 
általában arra használják, hogy a nemi, nemzeti, osztálybeli, szakmai, 
szexuális vagy bármely más társadalmi és kisebbségi csoportot 
reduktívan írják le, csupán egyetlen jellemzővel vagy értékkel. Ezzel 
annak a csoportnak a komplex tulajdonság- és jellemhalmaza szűkebb 
választási lehetőségre korlátozódik, redukálódik, leggyakrabban negatív 
minősítéssel. 

A sztereotípiák és előítéletek gyorsan és könnyen a tömeges 
közönséggel való kommunikáció kódjává válnak – lehetőséget 
nyújtanak, hogy könnyen „megismerjük” és megértsük a személyt és az 
embercsoportot, bizonyos csoporthoz való hovatartozása alapján. 
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A sztereotípiák egy meghatározott csoportra jellemző, illetve annak 
tulajdonított tulajdonságok kiválogatásából, azon tulajdonságok 
eltúlzásából és annak média- és egyéb kommunikáción keresztül 
történő megerősítéséből álló folyamat során alakulnak ki, és végezetül 
az egész csoport kiválasztott tulajdonságának redukálásából, illetve 
korlátozásából. Pontosabban meghatározva ez azt jelenti, hogy egy 
csoport különféle tulajdonságai közül csak egy tulajdonságot választunk, 
majd aránytalanul túlzott fontosságot tulajdonítunk neki a többi 
jellemzővel szemben, majd az egész csoportot a kiválasztott és eltúlzott 
tulajdonságon keresztül írjuk le.

Ezenkívül, a sztereotípiák előzőleg kitalált korrelációk, két, egymáshoz 
nem igazán közelálló, vagy egyáltalán nem is létező változó közötti 
pontatlan asszociáció alapján is létrejöhetnek. Ahhoz, hogy a 
sztereotípiák hatással legyenek egy nagyobb csoport nézőpontjára, 
megegyezés, szélesebb körű társadalmi csoport részéről történő 
jóváhagyás eredményeinek kell lenniük, nem pedig egy egyén egyedi 
bíróságának. A sztereotípia hatásának külön negatív következménye 
az egyén tiszteletének és legitimitásának megtagadása egy bizonyos 
csoporthoz való tartozása miatt. A sztereotípiákat, mint az előítélet 
egyik formáját, különböző nemzetek, nemek, vallások, szociogazdasági 
vagy szakértői csoport tagjai közötti eltúlzott vagy kitalált különbség 
leírására használják.  

Végezetül, fontos megértenünk, hogy a sztereotípiák és előítéletek 
„őrzik” a sztereotípia által kialakított és besorolt csoportok 
önmegbecsülését, „szabályosként”, elfogadhatóként, tiszteletre 
méltóként megjelölve, megerősítve felsőbbrendűségi és felsőbbségi 
érzetét. A sztereotípiák egyik célja, hogy a csoportok közötti 
különbségeket felerősítse, néhányat értékesebbnek és tiszteletre 
méltóbbnak jelöljön. A sztereotípiák létrehozása hosszú folyamat, 
mélyen beágyazódhatnak egy társadalom értékeibe, a sztereotípiák és 
előítéletek megváltoztatása pedig leginkább egy nagyobb társadalmi-
politikai változást követően lehetséges, és ezekben a folyamatokban 

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv és irodalom (4. osztály, téma: Meša Selimović: Derviš és a 
halál; Fjodor М. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés) 

  Szociológia polgári jogokkal (4. osztály, téma: Sztereotípiák) 
  Polgári nevelés (4. osztály, téma: Információk világa)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban
  Adatkezelés
  Együttműködés
  Kommunikáció

oktatási, kulturális intézményeknek is részt kell venniük, valamint a 
médiának, de magának az államnak is, törvényein és előírásain keresztül.   

Sztereotípiák alkalmazásával egy szervezett és válogatott világot 
alakítunk ki magunk körül, így bizonyos csoportok legitimitással és 
hatalommal bírnak, míg más csoportokra alárendeltként tekintünk 
vagy fenyegetőnek érezzük, csak azért, mert egy, általában a miénktől 
eltérő csoporthoz tartoznak. Ily módon a világról és a környezetről, de 
az egész társadalomról alkotott kép leegyszerűsödik, és könnyebben 
előirányozhatjuk vagy meghozhatjuk döntéseinket, de meg is 
erősíthetjük álláspontunkat, mely nem saját tapasztalaton, hanem 
sztereotípiákon és előítéleteken alapul, melyeket a média és a környezet 
tár elénk.  Más szóval, a sztereotípiákat leggyorsabban és legkönnyebben 
akkor fogadjuk el, ha olyan társadalmi csoportról van szó, amellyel nem 
volt közvetlen, személyes kapcsolatunk, és ha nem ismerjük azokat. 



342 >>

___ Célok

  Tudásszerzés. Ismeretszerzés a sztereotípiák pozitív és negatív 
jellegeiről, azok használatáról, a kommunikációban és a 
médiaszövegben betöltött funkcióiról. 

  Az előítéletekkel kapcsolatos ismeretek bővítése – a meglévő 
sztereotípiák alapján, észrevéve az előítéletek és a gyűlöletbeszéd 
kapcsolatát a kommunikációban és a médiaszövegben.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Felismerni a sztereotípiákat és előítéleteket az adott anyagban – 
médiatartalmakban.

  Saját szavaikkal elmondani és elemezni a sztereotípiák és előítéletek 
létrehozásának folyamatát.

  Az észlelt sztereotípiák és előítéletek alapján felsorolni azok 
alkalmazásának esetleges következményeit.

  Javasolni a kiválasztott médiatartalom módosítását és javítását, 
sztereotípiák és előítéletek használatának elkerülése érdekében. 

___ Tevékenységek

A különböző módszerek használatával, e tanítási egység keretén belül, 
a tanulók képesek lesznek felismerni a sztereotípiákat és előítéleteket 
tartalmazó médiatartalmakat. A gyakorlati feladatokon és vitákon 
keresztül kezdik hatékonyabban felismerni a sztereotípiákat, amelyeket 
maguk is használnak a mindennapi kommunikáció során, valamint azok 
azon álláspontokra való hatását, melyeket képviselnek.  

Az óra kezdődhet egy gyakorlattal – először is a tanulóknak fel kellene 
sorolniuk különböző csoportokat, amelyekhez tartoznak – érdeklődési 
kör, hobbi, szabadidőben használt média- és művészeti tartalmakkal 
kapcsolatos affinitásuk alapján. 

Például tartozhatnak a következő csoportokhoz: videójátékok kedvelői, 
valamilyen szekció résztvevői, romantikus vagy akciófilmek kedvelői és 
hasonló.

Megjegyzés: ebben a fázisban tanácsos elkerülni a tanulók nemzeti 
hovatartozásáról, valamint gazdasági helyzetükről, lakhelyükről, szexuális 
irányultságukról, vallási hovatartozásukról és hasonlóról történő 
kinyilatkoztatását, olyan összehasonlítás elkerülése érdekében, amely 
kellemetlen lehet a tanulók számára. Írják ki azokat a csoportokat, 
amelyekhez a tanulók úgy érzik, hogy tartoznak.  Ezután kérjétek meg a 
tanulókat, hogy sorolják fel a pozitív és negatív sztereotípiákat, minden 
csoportra vonatkozóan, ami eszükbe jut.

A cél rámutatni, hogy a tanulóknak különböző észlelésük, álláspontjuk, 
illetve sztereotip gondolkodásmódjuk lesz ugyanazon csoportról, pl. 

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ

Az előlátott tevékenységeknek a sztereotípiákon és előítéleteken alapuló 
kommunikáció okának és következményének átgondolására kellene 
irányítaniuk a tanulókat, valamint arra, hogy felismerjék a sztereotípiák 
és előítéletek pozitív és negatív hatását a társadalom és a mindennapok 
részünkről történő megértésére.

Ezen tanegységen belül a mellékelt feladatlapok, kiválasztott, tanítási 
órán vagy órára való felkészülés alkalmával használt olvasási tartalmak 
segítségével fogunk dolgozni, valamint a tanulókkal történő, irányított 
beszélgetés útmutatására szolgáló kérdéshalmazzal. 



A gyakorlatot követően kezdődhet a tanulókkal történő megbeszélés: 
Hogyan írnátok le a sztereotípiákat?

Szoktatok sztereotípiákkal találkozni? Hol, leggyakrabban miről?

Ti is tárgyai vagytok bizonyos sztereotipizálásnak vagy előítéletnek? 
Felismeritek-e azokat a sztereotípiákat, melyeket más nemzetről, 
foglalkozásról vagy ellentétes nemről gondoltok?

Hogyan hatnak a sztereotípiák és az előítéletek álláspontotokra és 
viselkedésetekre? 

» » » PROBLÉMÁK ÉSZLELÉSE

néhány tanuló számára a „futballcsapat-szurkoló” csoporthoz való 
tartozás barátkozást, kötöttséget, sportszellemet fog jelenteni, míg 
mások számára ugyanez a csoport rendbontást, erőszakot.

Ezenkívül cél még rámutatni arra is, hogy mindnyájan, mint különböző, 
érdeklődési körünket, tulajdonságainkat és affinitásunkat tükröző 
csoport tagjai, előítéleteknek és sztereotípiáknak vagyunk kitéve azok 
részéről, akik „csoportjainkat” nem ismerik vagy nem értik, illetve nem 
tartoznak hozzá.
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Mint ahogy már a bevezetőben említettük, a sztereotípiák és 
előítéletek létrehozásának folyamata úgy történik, hogy valamely 
társadalmi csoport különbségének és minőségének széleskörű 
halmazát korlátozzák, szűkítik és csökkentik tulajdonságait, majd 
azokkal megbélyegzik annak a csoportnak a tagjait. 

A mindennapi és médián keresztül történő kommunikációban számos 
mód létezik a sztereotípiák és előítéletek használatára utaló jelek és 
mechanizmusok felismerésére. 

Próbáljuk meg ezeket azonosítani a következő gyakorlaton keresztül.

Fejezzétek be a következő mondatokat a médiában leggyakrabban 
előforduló pozitív és negatív sztereotípiákkal:

w A női sofőrök...
w A focisták...
w A topmodellek...
w A szerb nép...
w A szégyenlős személyek...
w A nem egyetemet végzett személyek...
w A homoszexuálisok...
w A romák...

Ez a sztereotípia használatának leggyakoribb formája – amikor egy 
csoport tulajdonságait általánosítják. 

A sztereotipizálás mely mechanizmusát ismeritek fel? A megadott 
példákban azok mikor sértőek? És mikor eltúlzott a dicséret? 
Használjátok-e a mindennapi kommunikációban a jelen példában 
előforduló kijelentések valamelyikét?

1. számú gyakorlat

A sztereotípia azonosítása



Ennek a gyakorlatnak a keretén belül visszatérünk a bevezető gyakorlati 
tevékenységhez. 

Kezdetnek a tanulók elmondhatják véleményüket arról, hogy valójában 
mindegyiküknek számos különféle identitása van, amelyek néha 
látszólag ellentétesek is lehetnek. 

Mely identitásotokat, illetve csoporthoz való tartozásotokat tekintitek 
előnyösnek, társadalmilag elfogadottnak, pozitívnak, és szeretnétek 
kiemelni? Létezik-e olyan identitás, melyet nem tártok fel könnyen, 
melyet kevésbé láthatóvá tesztek? Miért? 

Ez a gyakorlat bemutatja, hogy közülünk bárki érezheti magát egyszerre 
egy „erős”, elfogadottnak és pozitívnak titulált társadalmi csoport, de 
egy „kisebbségi” csoport tagjának is, amelyről a társadalom nem mindig 
vélekedik pozitívan.

Ezenkívül, attól függően, hogy melyik csoporthoz tartozunk, közülünk 
bárki alkothat sztereotípiákat, de lehet sztereotip bemutatásnak is 
kitéve.

Fontos megjegyezni, hogy az előítélet sztereotípia alapján készült 
negatív álláspont. Az előítélet a diszkrimináció alapja, amely irányulhat 
csoportra vagy egyénre is. 

A sztereotípiákon és előítéleteken alapuló beszélgetés végső fázisában 
gyűlöletbeszédre kerül sor, illetve olyan helyzetre, amikor pl. egy 
bizonyos embercsoport elkezdi azt állítani egy másik csoportról, hogy 
az alacsonyabb rendű, problematikus, elfogadhatatlan, vagy kineveti, 
sértegeti, és biztonságának veszélyeztetésére buzdít.

2. számú feladat

Minden identitásom
A tanulókat azon sztereotípiák elfogadásának megértésére kellene 
irányítani, melyeket abban a csoportban tanulunk, amelyhez tartozunk 
– a születéstől, a velünk egykorúakból álló csoportokon, iskolán, 
társadalmi kultúrán és médián keresztül. 

Ezenkívül, arra kellene ösztönözni a tanulókat, hogy a sztereotípiákra, 
mint az előítéletek kialakulása felé vezető útra tekintsenek, amelyek 
gyűlöletbeszédhez és mások veszélyeztetéséhez vezet, csak azért, 
mert egy bizonyos, alacsonyabb rendűnek titulált, nem kívánatos és 
hasonló csoporthoz tartozik. Végezetül, a tanulóknak kritikusan kellene 
vélekedniük a sztereotípiákról és előítéletekről, azzal a tudattal, hogy 
azok funkciója az egyének sokszínűségének és specifikusságának 
korlátozása, valamint, hogy csupán személyes kapcsolaton és 
megismerkedésen keresztül tudunk valós és objektív képet alkotni arról 
a személyről. 

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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Ennek a gyakorlatnak a célja azon médiatartalmakban található 
sztereotípiákra való figyelemfelkeltés, amelyekkel a tanulók 
mindennap találkoznak. 

A tanulóknak hét napon keresztül elemezniük kell a kiválasztott 
tartalmakat – a legolvasottabb napilapokban a politikai és a 
szórakoztató újságcikkeket, az országos tévécsatornák központi 
hírműsorait, a közösségi oldalakon és alkalmazásokban található 
híreket és cikkeket, valamint más tartalmakat, melyeket napi szinten 
használnak.  

A házi feladatra való felkészülés során felolvashatják nekik a 
következő részletet, amelyet a tartalom elemzése folyamán fognak 
alkalmazni: „A jelenlét és a hiány kombinálásával a sztereotípiák 
könnyen kialakulnak, mint egy bizonyos embercsoportról alkotott, 
általánosan elfogadott mentális kép, beleértve az egész közösséget. 
A kommercializáció megsért minden professzionális szabványt, 
ezért a féligazságok, kétértelmű címek, néha még az őszinte 
hazugság is gyakori jelenség újságírásunkban. A sztereotípiák, 
előítéletekkel kombinálva, kitűnő módszerek a másokról alkotott 
kép kialakításához, jelentősen kihatva ezzel a társadalmi értékek 
lépcsőfokaira. A témák, illetve a prezentációs módszerek kihatnak 
a társadalmi státusra és helyzetre. Bizonyos társadalmi (politikai, 
kulturális, vallási, nemmel kapcsolatos) csoportok közéletből 
való eltávolításával elérhető azok befolyásának megszűnése, 
döntéshozatalok alakulásával, megerősítve így a sztereotípia 
tehetetlenségét és jelentéktelenségét”, dr. Zoran B. Jevtović, 
Ki beszél a napi sajtóban, A média hitelessége – gyűjtemény, 
Politikatudományi Kar, 2010.

HÁZI FELADAT

A tájékoztató tartalmakat bemutató személyek közül hányan voltak 
50 év felettiek? A tájékoztató tartalmakat bemutató személyek 
közül tartozik valaki valamelyik etnikai nemzeti kisebbséghez 
(pl. romák)? Milyen szerepkörben jelennek meg általában a nők 
az általatok elemzett médiatartalmakban: bemutató személy, 
popsztár, önfeláldozó anya? A férfiak és nők médiatartalmakban 
való jelenlétének aránya, mint professzionális, kompetens egyén, 
döntéshozó, a tudomány, az üzleti élet, a gazdaság terén sikeres 
egyén szerepben... Hogyan vélekedik a sajtó más nemzetről, nemzeti 
kisebbségről? Milyen ezeknek a szövegeknek a hangneme?  Milyen 
jellemzőket vagy leírásokat használnak, ha ezekről a csoportokról 
beszélnek? 

Hogyan tudósítanak az LMBT közösség tagjairól, léteznek-e ezen 
társadalmi csoportnak szánt tartalmak, mi ezeknek a tartalmaknak 
a célja, és milyen a hangnemük? Tudjátok-e azonosítani azokat a 
sztereotípiákat, amelyeket ennek a társadalmi csoport tagjainak a 
leírására használnak a médiában? 

» » » MEGLÁTNI ÉS ELEMEZNI
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felismeri a sztereotípiákat 
és előítéleteket az 
adott anyagban – 
médiatartalmakban;

A sztereotípiák és 
előítéletek elkerülése 
érdekében változtatásokat, 
korrekciókat javasol 
a kiválasztott 
médiatartalomban.

Saját szavaival elmondja és 
elemezi a sztereotípiák és 
előítéletek létrehozásának 
folyamatát

Az észlelt sztereotípiák 
és előítéletek alapján 
felsorolja azok 
alkalmazásának esetleges 
következményeit

Javasolja a kiválasztott 
médiatartalom 
módosítását és javítását, 
sztereotípiák és előítéletek 
használatának elkerülése 
érdekében

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Увод у тему

1. és 2. osztály 2 tanítási óra

A serdülőt felnőttként kell kezelni, viszont nem szabad elfelejteni, hogy még nem az.

Racamier, francia pszichológus

TESTET ÁBRÁZOLÓ KÉPEK 
A MÉDIÁBAN

___ Bevezetés a témába

A serdülőkor egy olyan folyamat, amely a serdülő testének külső 
változásaival kezdődik, valamint belső világának számos aspektusában 
bekövetkező változásokkal és a környezettel való korrelációval 
folytatódik. A megváltozott testének észlelése számos intrapszichés 
konfliktust képes kiváltani, mivel a serdülők elsősorban a testükről 
alkotott vélemény alapján építik fel az önmagukról alkotott képüket. 
Hogy ez a kép milyen lesz, nagyban függ a médiában bemutatott test 
képétől, amelyek tartalmát a serdülők követik.

A női test médiaképe a XXI. század elején egyértelműen meghatározott 
– tökéletes testalkatú fiatal nő, telt ajkak, világosan kirajzolt szemöldök, 
hosszú szempillák és hosszú haj. A médiával foglalkozó szakemberek, 
a női test standarnizálálását, gazdasági szempontból magyarázzák - a 

fogyókúrás termékek, diétás ételek és a megfelelő kozmetikumok 
nagyobb mértékű fogyasztása jelentős profitot eredményez az 
élelmiszer-, gyógyszer-, textil- és a kozmetikai ipar számára.

A női test médiaképének serdülő lányokra gyakorolt hatásáról 
szoló kutatási eredmény egyértelműen jelentős növekedést mutat 
az anorexia és a bulimia, valamint önbizalomhiány, szorongás 
és depresszió kialakulása terén. Egyidejűleg, azt is mutatják, 
hogy a női magazinok sokkal nagyobb mértékben hirdetik a 
fogyókúrás termékeket, mint a férfi magazinok. Ezek az adatok arra 
következtetnek, hogy a serdülőkori Én-re nagy nyomást gyakorolnak 
a médiában megjelenő, testeket ábrázoló képek, valamint hogy a 
lányoknál ez a nyomás lényegesen nagyobb.
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Ezzel a leckével a tanárok lehetőséget kapnak arra, hogy segítsenek a 
tanulóknak megismerni a test fogalmát a médiában, médiatermékként 
fogják fel azt, megértsék azok működését, és közelebb kerüljenek 
testük reális nézetéhez és tiszteletéhez.

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Nyelv, média és kultúra (1. osztály, téma: A médiaüzenetek alkotói és 
fogadói).

  Polgári nevelés (1. osztály, téma: Én, mi és mások). 
  Pszichológia (2. osztály, téma: Identitás. Testi identitás).

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Tanulási kompetenciák.
  Adatok feldolgozása.
  Kommunikáció.
  Együttműködés.
  Esztétikai kompetencia.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozását követően, a diákok képesek lesznek:

  Felismerni a médiatartalmat, amely alatt a test ábrázolását értjük, 
közvetítő szándékát.

  Bemutatni a médiában megjelenő, testet ábrázoló kép serdülőkre 
gyakorolt hatásának pozitív és negatív lehetőségeit.

  Körbeírni a médiában megjelenő, testet ábrázoló kép létrehozásának 
és az efféle cselekvése célját.

  Felismerni a kockázatos magatartást, saját és mások testéről 
szerkesztett, közösségi oldalakon megjelenő képekkel kapcsolatban.

___ Célok 

  A médiában megjelenő, női és férfi testről alkotott sztereotípiák 
észlelése és jelenlétük médiában való jelenlétének következménye. 

  A kritikus médiaészlelés képességének fejlesztése: manipulatív 
stratégiák felismerése a test médiában történő bemutatásban.

  Pozitív nézőpont kifejlesztése a médiában megjelenő saját és mások 
testének bemutatásával kapcsolatban.

___ Tevékenységek 

A tevékenységek megvalósításához a következőkre van szükség:

  Megfelelő tartalmú, internetről származó fényképforrások, mint 
például fotók és videófelvételek, klipek, filmrészletek, divatblogok és 
hasonló (példaг: 8 https://www.youtube.com/watch?v=-IpWdOZkd-
k0&feature=youtu.be).

  Interaktív tábla/projektor és számítógép.

» » »  BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ: PROBLÉMA ÉSZLELÉSE, 
MEGVITATÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS

Az óra elején bemutathatnak a tanulóknak társadalmilag elfogadott, 
különböző korszakokból származó szép emberi arcot vagy testet 
ábrázoló (pl. reneszánsz kori női szépség a mai női szépségideállal 
ellentétben), vagy a divatiparban elfogadott, topmodellekre vonatkozó 
követelményeket.

https://www.youtube.com/watch?v=-IpWdOZkdk0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-IpWdOZkdk0&feature=youtu.be
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Kérjék meg a tanulókat, alakítsanak ki négytől hat tanulóból álló 
csoportokat. Az lesz a feladatuk, hogy készítsenek egy, megfelelő 
férfi és női testet ábrázoló képekből álló bázist, internetes forrás 
használatával – fényképek és videófelvételek, klipek, filmrészletek, 
portálok, divatblogok és hasonló. Előzőleg hívják fel a tanulók figyelmét 
arra, hogy a keresés során tilos meztelen és félmeztelen testeket 
ábrázoló képek letöltése. Korlátozzák 10 percre a keresési időt. Minden 
csoportnak be kell mutatnia munkája eredményét. Ösztönözzék 
a tanulókat annak leszögezésére, miszerint nagyon rövid idő alatt 
rengeteg olyan képet, felvételt és hasonlót találtak, melyek ugyanúgy 
ábrázolják az emberi testet.

Abban az újságban miért pont így mutatták be az emberi testet? Mely 
célcsoportnak szánták a fényképet, és milyen céllal? Hogyan értelmezed 
a kiemelt fényképet, és hogyan értelmeznék azt szüleid? Ha meg 
kellene győznöd valakit bizonyos élelmiszeripari termék megvásárlására, 
egy nőt ábrázoló fénykép segítségével, hogy nézne ki az a fénykép? 

A tanulók feladata csoportokban készíteni egy fényképet, amely 
célja parfüm/autó/mobiltelefon és hasonló megvásárlása. Minden 
csoportnak be kell mutatnia alkotását, és elmagyarázni, miért így 
gondolták ki a képet, miért van az emberi test abban a helyzetben és 
olyan ruhában, milyen üzenetet közvetít és kinek.

Ösztönözzék a tanulókat annak leszögezésére, miszerint az emberi 
test médiában történő bemutatása általában valótlan, és a közvetítő 
szándéka miatt ilyen. Vezessék rá őket, hogy egyedül fedezzék fel, 
milyen mértékben hathat ki a médiában megjelenő test kinézetére a 
photoshop, a felvételt készítő káder és a felvételi szög, fény és színek. 
A tanulóknak fel kell ismerniük és leírniuk, hogyan gyakorol nyomást a 
média a címzettekre, bizonyos testkinézet elérése érdekében.

» » » PROBLÉMÁK ELEMZÉSE EGYÉB PÉLDÁKON KERESZTÜL

» » » KRITIKAI ALKOTÁS

» » » KÖVETKEZTETÉSEK

Mondjátok el benyomásotokat a bemutatott médiatartalomról. Hogyan 
ábrázolják a női testet a megtekintett videóban? A küldő mely rejtett 
üzeneteit ismertétek fel? 

Ösztönözzék a tanulókat, fejtsék ki észrevételeiket a szépségről: Hol 
van jelen körülöttetek a szépség? Hogyan reagáltok a szépségre? Mi 
a szép? Fejtsék ki véleményüket saját és mások szelfijéről. Kérdezzék 
meg, mennyire hasonlóak a közösségi médiában megjelenő szelfik? Mi 
a közös bennük, és miért? A tevékenység célja, hogy a tanulók maguk 
jöjjenek rá, vannak a média számára megszabott sztereotip arcképek és 
testet ábrázoló képek, melyek nem valósak.  

Írd le. Hogy nézne ki a fénykép, ha egy nő helyett egy férfi lenne a 
képen? Szerinted melyik kép kapna több like-ot? Szerinted a számos 
like jó helyezést eredményezne a piacon a reklámozott élelmiszeripari 
termék számára? Miért szerepel gyakrabban női test a reklámokban? 
Szerinted a női test bemutatásával, teljes egészében vagy részben, a 
nőre szexuális alanyként tekintenek? Indokold meg álláspontod. Számos 
médiaelemző meggyőződése, hogy a női test efféle bemutatásának 
célja a figyelemfelkeltés. Te hogyan vélekedsz erről? 



A tanulók feladata elemezni a külföldi és hazai 
influencerek fényképeit, amelyek az ő felmérésük 
szerint leginkább hatással vannak a gyerekekre és 
a serdülőkre. A cél, hogy a tanulók leszögezzék, 
miszerint ezek a fényképek és videófelvételek 
valakinek „szóló” alkotások. 

Vegyék rá őket, hogy úgy gondoljanak a 
fényképeik közösségi oldalakra történő 
feltöltésére, mint a kockázatos viselkedés egyik 
formájára. Vezessék fel a témát, és mondják el 
leszögezéseiket a biztonságos viselkedésről az 
interneten. Írják fel őket, és tegyék ki a tantermi 
pannóra.

HÁZI FELADAT
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felismeri a médiatartalmat, 
amely alatt a test 
ábrázolását értjük, 
közvetítő szándékát

Bemutatja a médiában 
megjelenő, testet ábrázoló 
kép serdülőkre gyakorolt 
hatásának pozitív és 
negatív lehetőségeit

Körbeírja a médiában 
megjelenő, testet ábrázoló 
kép létrehozásának és az 
efféle cselekvése célját

Felismeri a kockázatos 
magatartást, saját 
és mások testéről 
szerkesztett, közösségi 
oldalakon megjelenő 
képekkel kapcsolatban

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Увод у тему

3. és 4. osztály 4 tanítási óra

GYŰLÖLETBESZÉD ÉS 
ERŐSZAK A „HÁLÓN” 

___ Bevezetés a témába

A digitális erőszak vagy cyber-megfélemlítés (angol nyelven: 
cyberbullying) az internet és kommunikációs-információs technológia 
használata, azzal a céllal, hogy másoknak szándékosan kárt okozzunk. 
Általában ismétlődő erőszakos cselekedetek sorozatát értjük alatta, 
azzal a céllal, hogy megsértsük, megalázzuk és megszégyenítsük a 
másikat – lealacsonyító és fenyegető üzenetek, szövegek, fényképek 
vagy felvételek közösségi hálókon való közzététele, zaklató e-mailek. A 
digitális erőszakban a gyerekek és a serdülők áldozatként és bűnösként is 
jelen vannak.

Az internet megjelenésével, amely lehetővé tette a médiaüzenetek 
küldőinek névtelenségét, a gyűlöletbeszéd és az erőszak a „hálón” 
egyre gyakoribb. A digitális erőszakot végrehajtó személyek virtuálisan 
névtelenek maradhatnak, amennyiben identitásukat álnév mögé rejtik, 

ideiglenes e-mail címeket és mobiltelefont használnak, amely megnöveli 
a média ezzel való visszaélési módjának előreláthatatlanságát.

Az erőszakos viselkedést az is megkönnyíti, hogy a gyerekek és a 
serdülők digitális kamerával ellátott mobiltelefonnal rendelkeznek. Az 
információk szélsebesen terjednek, a digitális erőszakba bekapcsolt 
személyek száma – közvetlenül (kommentárok vagy fényképek 
„feltöltésével”, „like-olásával” és „megosztásával”) vagy közvetetten 
(megfigyeléssel vagy tanúskodással), pedig nagyon rövid időn 
belül ellenőrizhetetlenül megnövekedhet. Azokat a rosszindulatú 
információkat, amelyek egyszer felkerülnek az internetre, nagyon nehéz 
megsemmisíteni és lehetetlenné tenni az azokkal való visszaélést. 
Minden egyes, információval való újabb visszaélés a „hálózaton”, az 
áldozat újabb megsértéséhez vezet (az áldozat ismételt áldozattá 
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válása). A felnőttek (szülők és tanárok) nem megfelelő beavatottsága 
és az új információs-kommunikációs technológián keresztül történő 
kommunikáció lehetősége, valamint a gyerekek és serdülők digitális 
médiához való korlátlan, mindennapi hozzáférése, megnövelte a 
gyűlöletbeszédnek és erőszaknak való kitétel lehetőségét a „hálón”.

Javasoljuk, hogy azonosítsák a gyűlöletbeszéd és a digitális erőszak 
különböző formáit, elemezzék azok használati módját, és tudatosítsák a 
diákokban azok okait és következményeit.

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv és irodalom (3. osztály, téma: Franz Kafka, A per, 4. osztály, 
téma: Aleksandar Tišma, Az ember ára)

  Polgári nevelés (4. osztály, témák: A médiamanipuláció mechanizmusai; 
A nézőpont hatása az információk objektivitására; Az információk 
kiválasztása; objektivitás mint felelősség)

  Nyelv, média és kultúra (2. osztály, témák: Gyűlöletbeszéd a médiában; 
Online média)

  Művészet és tervezés (2. osztály, téma: Új média)

  Angol nyelv (3. és 4. osztály, kompetenciák: Conversation, 
Translation)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Tanulási kompetencia
  Problémamegoldó kompetencia
  Kommunikáció 
  Együttműködés
  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozását követően a tanulók képesek lesznek:

  Felismerni a gyűlöletbeszédet és az erőszakot a „hálón”.

  Vitatkozni a digitális erőszakról, és érvekkel alátámasztva védeni a 
morális szabályokat.

  Megmagyarázni, milyen következményeket von maga után a való 
életben a virtuális világban való magatartás.

  Átvinni az elbeszélést egyik médiumból a másikba, és felismerni azok 
módozatai közötti alapvető különbségeket.

___ Célok

  A tanulók megismertetése a digitális erőszak/internetes zaklatás 
formáival.

  A gyermekek és serdülők biztonságának megerősítése az interneten.
  A „háló” tartalmaiban található erőszak következményeiről való tudás 

kibővítése.  

___ Tevékenységek

A problémaalapú tanulás (PBL – Problem-based learning) módszertani 
hozzáférés az oktatásban, amely egyidejűleg fejleszti a tanulók 
tudásának interdiszciplináris alapját, a kritikus gondolkodás stratégiáit 
és több különféle kompetenciát, elsősorban a problémamegoldó 
kompetenciát. Magába foglalja a tanulás együttműködési modelljét, 
amelyen keresztül történik a tanulók igénybevétele a társadalmi 
valóságban jelen lévő probléma kritikus és részletes kivizsgálására.
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A tanulók határozzák meg a tanulási célokat, a kivizsgálási kérdéseket, 
a módszereket és a kimeneti követelményeket. Az első dupla órán a 
tanulók és a tanár együtt nézik a filmet. A harmadik és negyedik órán 
történik a filmről alkotott benyomás megtárgyalása, kulcsproblémák 
kiemelése, amelyekkel a film foglalkozik, azon kérdések meghatározása, 
amelyeket a film indít be, megbeszélés, hogyan fognak a tanulók 
foglalkozni a kiemelt témákkal, csoportok/párok kialakítása, feladatok 
kidolgozása, prezentáció, eredmények elemzése és következtetések 
levonása.

Filmjavaslat: Cyberbully, Ben Chanan, David Bolatto, 2015.
8 https://www.youtube.com/watch?v=SkGXzw9QzFI

Elvárandó, hogy a tanár a tanulókat a következő, leggyakoribb 
digitális erőszakformák azonosítása felé irányítsa: szándékos mellőzés, 
zaklatás, megfélemlítés, mások szociális hálózaton lévő csoportokból 
való kizárása, gyűlöletbeszéd az üzenetekben és közzétételekben 
(személy vagy csoport lenézése, faji, nemzeti és vallási hovatartozása, 
fizikai jellemzője vagy szexuális beállítottsága alapján), mások 
áldozatszerepbe való tétele, fórumokon és közösségi csoportokon 
történő kigúnyolással, hamis állítások, mások fényképeinek és 
felvételeinek közzététele, azok nyilvános megszégyenítése és 
gyűlöletére való ösztönzése érdekében, sértő kommentárok mások 
üzeneteire és bejegyzéseire, sértő tartalmú üzenetek megosztása 
és „like-olása”, sértő jelzők küldése, hamis vagy rejtett profilról való 
jelentkezés stb. 

Ösztönözzék a tanulókat, vonják le a következtetéseket: a zaklatók a 
„hálón” (online predátorok) felfedhetik az áldozat személyes adatait 
és megoszthatják azokat másokkal az interneten (közzétehetik az 
áldozat valódi nevét, lakcímét, az iskola adatait, ahová jár, e-mail 
címet); a „hálón” történő erőszak egy cseppet sem veszélytelenebb, 
mint az erőszak hagyományos formája – magában foglalja a társadalmi 
és érzelmi erőszakot, amelyek mély és tartós következményekkel 

járhat a mentális és testi egészségre nézve; fontos időben felismerni az 
erőszakot a „hálón”, és minél előbb jelenteni azt a felnőtteknek.

A hasonlóságok és eltérések megvitatása során, a hagyományos 
formákhoz viszonyítva, fontos, hogy a tanulók felismerjék a digitális 
információs technológia jellemzői szerint feltételezett digitális 
erőszaknak való kitétel további kockázatait.

Egyrészt, a tanulók mindennap hozzáférnek „okostelefonjaikhoz”, 
amellyel potenciálisan nő a digitális erőszak kockázata; az „internetes 
zaklatók” elérhetik az áldozatot, még saját otthonukban is, így elveszítik 
biztonságérzetüket és a megfelelően biztonságos menedékhely 
megtalálásának lehetőségét. Így alakul ki a saját lét egyedi 
ellentmondásos percepciója a médiában – „az egész világ néz” és „senki 
sem ért meg”. Ez további kockázatot jelent a mentális egészségre 
nézve ebben az érzékeny korban, mint a serdülőkor. Rá lehet mutatni 
a tanulóknak az átvitel lehetőségére, egyik médiamodellről a másikra, 
film elbeszéléséről a könyv elbeszélésére. Az ilyen hozzáférés során, a 
tanár által feltett kérdések irányulhatnak a következtetések levonására, 
miszerint a filmbeli idő általában eltér a könyvben bemutatott időtől, 
viszont az adott példában a filmbeli és valós idő egyezik, a bemutatott 
események hitelességérzetének kiváltása érdekében. 

A filmben miért valós idő szerint bemutatott a cselekmény?

Hogyan bővítenétek/rövidítenétek a cselekményt a filmben, a cselekvés 
könyvre való átvitele előtt? A cselekvés mely részét bővítenétek/
rövidítenétek? Eközben mit emelnétek ki külön? Mely szereplőket 
fejlesztenétek külön? A filmben miért korlátozódik a tér a hősnő 
hálószobájára? Állítsátok össze a regény felépítésének javaslatát, a 
bemutatott filmmel azonos cselekménnyel. Soroljátok fel az elbeszélő 
egészeket! Melyik média lenne érdekesebb a befogadók számára 
ahhoz az elbeszéléshez, amellyel foglalkoztatok – film vagy a könyv? 
Indokoljátok meg a válaszokat.

https://www.youtube.com/watch?v=SkGXzw9QzFI


Nézzék meg együtt, és mondják el véleményüket: „Internetes zaklatás 
top 10 formája”: 8 https://www.youtube.coм/watch?v=0Xo8N9qlJtk

A következtetések, amelyek felé kellene irányítani a tanulókat, 
magukba foglalják a gyerekek biztonságát az interneten és a 
médiaműveltséget:

  soha nem kell interneten vagy mobiltelefonon keresztül 
saját, családod vagy barátaid személyes adatait megosztani 
ismeretlenekkel; 

  a „hálón” történő kommunikáció során nem mindenki az, akinek 
kiadja magát – ismeretlen személy, aki szeretne veletek levelezni, és 
aki korosztályotokhoz tartozó személynek adja ki magát, lehet egy 
idősebb férfi, aki hamis adatokat közöl magáról, mások fényképeit 
felhasználva mutatkozik be;

  az interneten keresztül történő csevegés során ne írjatok olyat, amit 
később szégyellnetek kellene a barátaitok, szüleitek és tanáraitok előtt;

  ne tegyetek fel olyan képeket, amit nem szeretnétek, hogy az egész 
világ lássa;  

  ha valaki zaklató, fenyegető vagy vulgáris üzenetet küld az interneten, 
jelentsétek szüleiteknek, vagy tanáraitoknak, akiben megbíztok;

  ne töröljétek ki a telefonból a zaklató vagy sértő üzeneteket, mert 
segíthet a rendőrségnek könnyebben megtalálni az erőszakoskodót; 

  soha ne találkozzatok felnőtt kísérete nélkül olyan személyekkel, 
akiket interneten keresztül ismertetek meg – közösségi hálón, 
chaten, fórumon, blogon, játékon keresztül stb. (ha az a személy 
határozottan követeli, ne menjetek kísérettel, az annak a jele, hogy 
nincsenek jó szándékai);

  a virtuális világban való magatartás következményekkel jár a való 
világra nézve.

» » » JAVASLAT AZ ÖSSZEFOGLALÓRA AZ ÓRA UTOLSÓ RÉSZÉBEN » » » SEGÉDIRODALOM

  Gyermekek helyzete a világban (2017): Gyermekek a digitális világban, 
UNICEF  8 www.unicef.org/SOWC2017 (A jelentés integrális változata).

  Hinduja, S.; Patchin, J. W. (2009). Bullying beyond the schoolyard: 
Preventing and responding to cyberbullying. Thousand Oaks, CA: Corwin 
Press. 
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  2013-tól 2016 elejéig Szerbiában hivatalosan csaknem 2500 
„hálózaton” történő zaklatást vagy bántalmazást jelentettek. 
A fiatalabb korosztály körében a zaklatás leggyakoribb formája 
a személyes adatokkal való visszaélés és hamis profilok nyitása 
a közösségi hálókon, amelyek az áldozat megalázásra és 
megsértésére szolgálnak.

  A kiskorúak szexuális zaklatásának leggyakoribb formája a nem 
kívánatos kommunikáció új technológiákon keresztül. Ritkább a 
grooming-próbálkozás – kiskorúak figyelése szexuális zaklatás 
céljából.

 A világon a tinédzserek 42%-a köt barátságot olyan 
személyekkel, akikkel soha nem ismerkedtek meg. 

  Szerbiában, az általános iskolás tanulók 62%-a, a középiskolás 
diákok 84%-a legalább egyszer ki volt téve internetes 
kockázatnak.10

  A Kereskedelmi, Turisztikai és Távközlési Minisztérium, 
gyermekek internetes biztonságára szolgáló nemzeti 
központjának telefonszáma: 19833, amelyet felhívhattok, ha 
veszélyeztettetnek érzitek magatokat az interneten (8 www.
paмetnoibezbedno.gov.rs ).

  SOS telefon: 0800-200-201, melyet az Oktatási, Tudományügyi 
és Technológia Fejlesztési Minisztérium nyitott 

   (8 www.мpn.gov.rs). 

TUDTÁTOK, HOGY

10 Forrás: A Szerb Köztársaság Kereskedelmi, Turisztikai és Távközlési Minisztériuma

http://www.pametnoibezbedno.gov.rs
http://www.pametnoibezbedno.gov.rs
http://www.mpn.gov.rs


A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felismerni a 
gyűlöletbeszédet és 
az erőszakot a „hálón”, 
és elutasítja azt, mint 
viselkedési formát

Vitatkozik a digitális 
erőszakról, és érvekkel 
alátámasztva védi a morális 
szabályokat

Megmagyarázza, milyen 
következményeket von 
maga után a való életben 
a virtuális világban való 
magatartás

Átviszii az elbeszélést 
egyik médiumból a 
másikba, és felismeri azok 
módozatai közötti alapvető 
különbségeket
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* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS
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2. és 3. osztály 3 tanítási óra

___ Bevezetés a témába

A serdülők médiapercepcióval kapcsolatos gazdag tapasztalata nem 
korrelál a médiaműveltségi szintjükkel. Ahhoz, hogy kifejlesszék a kritikus 
gondolkodást a középiskolában, a médiaműveltség oktatásán keresztül, a 
céloknak a következőket kell magába foglalniuk:

  a média működési módjának megértése;

  a médiatartalmak jelentésének megértése; 

  belátás a nézőpont pluralitásába a médiatartalmak befogadása 
alkalmával (abból kiindulva, miszerint különböző emberek különböző 
módon élik meg ugyanazokat a médiatartalmakat);

  a médiaüzenetek meggyőző karakterének és a küldő szándékának 
megértése (abból kiindulva, miszerint a médiatartalmak bizonyos céllal 
készülnek, amely általában hatalomszerzést és profitmegvalósítást 
jelent);

  a médiatartalmak alkotási készségének fejlesztése (médiagyártás).

A média megértése lehetővé teszi a körülöttünk lévő világ megértését. 
A serdülők média iránti szükségletének megértése biztosítja a jövőbeli 
médiafejlődés irányának megfigyelését és a társadalom mediatizációját. 

A MÉDIAÜZENETEK 
KONSTRUKCIÓJA ÉS 
DEKONSTRUKCIÓJA
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv és irodalom (3. osztály, téma: Publicisztikai stílus; Újságírói 
kifejezés formái)

  Polgári nevelés (3. osztály, téma: Demokrácia és politika; Polgárok és 
társadalom)

  Pszichológia (2. osztály, téma: Vélemény formái és fejlődése; 
Intellektuális képességek felépítése)

___ Tantárgyközi kompetenciák 

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban
 Adatkezelés
 Digitális kompetencia
 Kommunikáció
 Együttműködés

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozását követően a tanulók a következőkre 
lesznek képesek:

  Médiaüzenetek dekonstruálása.
  Médiaüzenetek szerkesztése, az üzenetek előzőleges dekonstruálása 

során kapott információk alapján.
  Levonni a következtetéseket a médiaüzenetek küldőjének szándékáról.

___ Célok

  A médiáról és annak működéséről szerzett tudás kibővítése. 

  Tudaterősítés a nézőpont pluralizmusának jelenlétéről a 
médiatartalmak befogadása alkalmával.

  A médiaüzenetek küldője szándékának felismerésére irányuló 
képesség fejlesztése.

___ Tevékenységek

Öt, a médiaüzenet dekonstruálására szolgáló kérdés elegendő 
kiindulópont a didaktikai apparatúra és oktatási tartalmak 
elkészítéséhez. A folytatásban javaslatot adunk az újságcikk elemzésére, 
amely más médiatartalmakra is átvihető (TV vagy rádióműsor, YouTube 
tartalom és hasonló).

Az újságcikk elemzése során (nyomtatott vagy elektronikus formában) 
a tanulóknak több folyamatot is el kell végezniük, amely végeredménye 
a médiaüzenetek bontása lesz, és annak elbeszélése alapján új 
médiaüzenet létrehozása. 

A folytatásban felsorolt tevékenységekhez a tanulóknak elő kell 
készíteniük az elemzésre váró újságcikket, a tanár pedig követi az órára 
való felkészülésüket (rámutat a kritériumok kiválasztására, a kiválasztási 
folyamatra és a szövegek felkutatására, további források keresésére, 
amelyek ugyanazon témával foglalkoznak és hasonló). 
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A következő öt kérdés tekinthető kulcsfontosságúnak a médiaüzenet 
elemekre bontásához:

w  Ki írta és küldte az üzenetet?
(Egyén, vállalat vagy bizonyos társadalmi csoport, állami vagy nem 
kormányzati szervezet stb.)
w  Mely eszközöket használták a médián keresztül a figyelmem 

felkeltésére?
w  A tőlem eltérő emberek hogyan fogják értelmezni ugyanezt a 

médiaüzenetet?
w  Miért küldték ezt az üzenetet?
w  Hogy mutatja be a médiatartalom az eseményeket?

(Mit emel ki és mit hanyagol el? Milyen életmódot támogat ez a 
médiaüzenet?)

Készítsétek elő a kiválasztott médiatartalmakat, és tárjátok fel 
azok rejtett üzeneteit és jelentéseit. Az eredményt osszátok meg a 
többiekkel.

Eljárások az újságcikk elemeire bontása és felépítése során:

w  A szöveg címének elemzése.
w  A cím és a szöveg tartalmának összehasonlítása: milyen viszonyban 

állnak, mennyire felel meg a cím a szöveg tartalmának, mely 
szövegrész kiemelt a címmel, milyen funkcióval bír az effajta cím és 
hasonló. 
w  Meghatározása annak, hogy miként biztosítják az olvasók figyelmét: 

miért választották pont ezt a témát.
w  Milyen kapcsolat van a témaválasztás és annak a társadalmi 

csoportnak a jellemzői között, amelyhez az újságcikk köthető, miért 
választottak egy bizonyos videótartalomra utaló fényképet/ linket 

» » » ÚJSÁGCIKK ELEMZÉSE

(ha  videótartalomra utaló fénykép/link jelenik meg a szövegben), a 
fénykép/videótartalom milyen módon követi a szöveget, tartalmaz-e 
a tartalom hirdetést a termékről, gondolkodásmódról, életstílusról és 
hasonló.
w  Öt kulcsfontosságú kérdés feltevése, a médiaüzenet elemeire 

bontására.
w  A médiatartalom szövegének és alszövegének kiemelése (explicit és 

implicit üzenetek a médiatartalomban).
w  Más források keresése, amelyek azonos vagy hasonló adatokra 

utalhatnak.
w  Új újságcikk összeállítása: 
w  ugyanazzal a címmel, mint az elemzett újságcikk;
w  ugyanazokkal az ötletekkel, mint az elemzett újságcikkben.
w  Új címadás az elemzett szöveghez.

Az újságcikkben szereplő információk nagy része pontatlan lehet. 
Az információk pontossága ellenőrizhető a cikk közzététele előtt 
( szerkesztőségben ) vagy közzététele után (szerkesztőségben, 
jelentésírás céljából, de a szakmai és tágabb nyilvánosság előtt is). 

Fontos eszköz a pontatlan információk feltárásában vagy megjelent 
újságcikkben a tényellenőrzés (fact-checking).

Egyes szerkesztőségek tényellenőrző részlegekkel rendelkeznek 
(például a The Washington Post Fact Checker). A világ legismertebb 
szervezetei, amelyek a közzétett információk pontosságának 
meghatározásával foglalkoznak, a FactCheck.org és a PolitiFact.

» » » TÉNYEK ELLENŐRZÉSE (FACT-CHECKING)



Töltsd ki az  ÚJSÁGCIKK ELEMZÉSE Munkalap üres mezőit. Magyarázd 
meg, hogyan hatnak a felsorolt újságcikkek azoknak az embereknek a 
nézőpontjára és magatartására, akik olvassák. Olvassátok fel az osztály 
tanulóinak feladatlapjain található észrevételeket. Mit vesztek észre? Az 
általatok elemzett szövegek mennyire hathatnak ki az olvasókra?  

» » »  MUNKALAP KITÖLTÉSE – 
ÚJSÁGCIKK ELEMZÉSE

Ösztönözzék a tanulókat, vonják le a következtetéseket a 
médiatartalmak megértésének módjaival kapcsolatban.

Hogyan épül fel minden egyes médiaüzenet? Miért fontos megérteni 
azokat az okokat, amelyek kihatottak arra, miszerint a média konkrét 
érdekekkel és álláspontokkal rendelkezzen, amelyeket védenek és 
reklámoznak a médiatartalmakon keresztül? Röviden és tömören, 
háromtól öt mondatban fogalmazzatok meg egy útmutatót a 
médiatartalmak elemekre bontására.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA

Az internet segítségével kutassátok fel, mely szervezetek és 
szerkesztőségek foglalkoznak Szerbiában a „tényellenőrzéssel”. 
Határozzátok meg, hogy a közélet mely szegmenséből származik 
a médiában közzétett legpontatlanabb információ. Vonjátok le a 
következtetéseket.

Az iskola honlapján tegyétek közzé a médiaüzenetek 
dekonstruálásának és konstruálásának legsikeresebb 
példáit. Alapos felkészüléssel forduljatok a honlap 
látogatóihoz (felmérve a célcsoportot és a célt 
megvalósítva – szélesebb közönség megismertetése 
a médiatartalmak dekonstruálásának és 
konstruálásának módjaival.) 

HÁZI FELADAT
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Dekonstruálja a médiaüzenetet Médiaüzenetek szerkesztése, 
az üzenetek előzőleges 
dekonstruálása során kapott 
információk alapján

Levonja a következtetéseket 
a médiaüzenetek küldőjének 
szándékáról

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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Munkalap_ Újságcikk elemzése14

Médiatartalom Az újságcikk címe A médium, ahol megjelent
A szöveg mint 
médiatartalom funkciója

Az emberek nézőpontjára 
és magatartására gyakorolt 
befolyás mértékének 
értékelése (alacsony/
közepes/magas)

1. számú szöveg

2. számú szöveg

3. számú szöveg

4. számú szöveg

5. számú szöveg

Töltsd ki a táblázat üres mezőit. Magyarázd meg, hogyan hatnak a felsorolt újságcikkek 
azoknak az embereknek a nézőpontjára és magatartására, akik olvassák.
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___ Bevezetés a témába

A demokratikus társadalom intézményei a jól informált polgárra 
alapoznak, aki gondolkodik az aktuális társadalmi-politikai helyzetről, 
érti az egyén és a társadalmon belüli csoportok cselekvésének 
mechanizmusát, megkérdőjelezi a társadalmi modelleket és a saját 
szemléletmódját.

A nagykorúság elérésével a serdülők politikai-polgári jogot kapnak a 
szavazáshoz a választásokon, ami tovább növeli a kritikai gondolkodás 
serkentésének jelentőségét serdülőkorban, ami szükséges a 
kompetens demokratikus-politikai döntéshozatal folyamataiban való 
részvételhez. A serdülők készsége, hogy kritikusan gondolkodjanak, a 
polgári társadalomban való aktív részvétel előfeltétele.  

4. osztály 2 tanítási óra

KRITIKAI EVALUÁCIÓ 
(TARTALOM, FORRÁSOK, 

MÉDIA ÉS SZÖVEGKÖRNYEZET)

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv és irodalom (4. osztály, téma: Dušan Kovačević: 
Balkáni kém)

  Polgári nevelés (4. osztály, téma: Az emberi egyenlőség elvei)

  Szociológia és polgári jogok (4. osztály, témák. Társadalmi 
struktúra; Személyi jogok, Politikai jogok)

  Történelem (4. osztály, téma: Jugoszlávia 1945 után; Informbüro)

Ezért az esztétikai médiatartalmak, mint például a átékfilmek, 
vagy a hagyományos média – a könyvek, értékes forrást 
jelentenek a társadalmi kontextus médiatartalomra gyakorolt 
hatásának, vagyis az üzenet küldői szándékának megértéséhez.
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___ Tantárgyközi kompetenciák

  Esztétikai kompetencia

  Adatkezelés

  Digitális kompetencia.

  A demokratikus társadalomban való részvétel kompetenciája

  Kommunikáció és együttműködési kompetencia

___ Célok

  A médiatartalmak különböző módozatainak kritikai értékelése.

  A társadalmi kontextus hatásainak észlelése a médiaüzenetek 
alkotására.

___ Kimeneti követelmények 

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Médiaterméket alkotni, amely különböző álláspontokat mutat be 
ugyanarról a jelenségről.

  Példákat mondani a média manipulációjáról társadalmi-történelmi 
kontextusban (a rádióműsor, mely követi a film történéseit a konyhai 
jelenetekben Danicával, újságcikkek, melyeknek tartalmáról a 
Čvorović család vitázik stb.) 

  Érvekkel alátámasztani a szereplők helyzetét és álláspontját.

  A szerző gondolatait összehasonlítani két különböző forrásból – a 
könyvből és a filmből. 

___ Tevékenységek

A tanulók feladata, hogy elolvassák Dušan Kovačević: Balkáni kém 
című komédiáját, és megnézzék a filmes változatát Božidar Nikolić 
rendezésében. A munkaforma csoportmunka. 

» » » KUTATÓMUNKA

A játékfilm jeleneteiből videótartalmakat kell alkotni, melyeknek be kell 
mutatniuk:

Első csoport

Danica Čvorović álláspontja a társadalmi valóságról a XX. század 80-as 
éveiben a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságában.

Második csoport

Ilija Čvorović álláspontja Sztálinról.

Harmadik csoport

Sonja Čvorović álláspontja az államról.

Negyedik csoport

Az albérlő álláspontja az államról.

A videóanyag készítésekor a diákok használhatják a mobiltelefon 
kameráját, a televíziót és a számítógépet. A tanár tevékenységei közé 
tartozik a diákok bemutató készségének követése és serkentése, 
továbbá a megbeszélés irányítása, ami a következő témák köré épül:

A szereplők viszonya a könyvben és a filmben az aktuális társadalmi 
kontextusban. Az cselekmény ötleteinek súlypontváltozásai a 
megváltoztatott videómontázzsal (a domináns ötletek kiemelése, 
rávilágítás az eltérő álláspontokra, a szerző ötletének meghatározása 
stb.). 
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A médiaüzenetek funkciójának meghatározása és jelentése, melyek 
a rádióból hallatszanak. Két médiamódozat összehasonlítása, melyek 
segítségével a művész ugyanazt a témát dolgozta fel: Miért nem ölelte 
fel a film a könyv egész cselekményét? Mely részeket nem mutattak be 
a könyvből és miért? 

Hasonlítsátok össze a film idejét és a könyv szerinti cselekmény idejét. 
Soroljátok fel a különbségeket és magyarázzátok meg a céljait az ilyen 
művészi megoldásoknak. 

Hogyan lesz Ilija Čvorović a rezsim médiamanipulációjának áldozata?  
Mely hírek hallatszanak a rádióból a filmben, míg Danica hámozza a 
krumplit? Milyen funkciója van ezeknek a híreknek a film és az irodalmi-
művészi alkotás ötletéhez? Hogyan hangzik az üzenet a homlokzaton, 
ami a film egyik jelenetének hátterében látszódik?

Médiaüzenetnek számít-e a falfirka a homlokzaton?

A tevékenység célja, hogy a tanulók megértsék a filmezés „nyelvtanát”: 
vágás, hang, teichoszkópia stb., és elfogadják a film nyelvezet kifejező 
eszközeit, mint a valóság kritikai evaluációja eszközeinek hatalmas 
tárházát.

Az összegzésben a beszélgetés terelődhet a kétirányú kapcsolatok 
felismerésére, ugyanazon eszmék a média által különböző módokon 
való bemutatása között, az irodalom világában és a filmek világában. 

A filmes narratíva összehasonlításának célja a könyv narratívájával 
a különböző módozatok lehetőségének megértése ugyanannak az 
üzenetnek a kifejezésére. 

» » » ÖSSZEGZÉS
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A FILMMONTÁZS KIS FOGALOMTÁRA

Szuper plán, szemek, arc bemutatása – olyan felvétel típusa, 
amelynek hatása az agresszió, kényelmetlenség.

Felső gépállás (az ún. „madártávlat") – olyan kameraállás, ahol 
felülről veszik a jelenetet, ezért olyan érzést kelt, hogy az alany 
gyenge, alsóbbrendű.

Nagytotál – olyan felvételtípus, ahol várost mutatnak be (tér 
bemutatása).

Alsó gépállás (ún. „békaperspektíva") – ebben a 
kameraállásban, a kamera „alulról vesz”.

Filmkocka – a jelenetek felvétele az elejétől a végéig, vágás 
nélkül.

Közelkép a fejről/reakcióról – olyan típusú felvétel, ahol a 
közelség hatása fontos.

Kistotál – a felvétel egy házat mutat be (a jelenet beállítása). 

Félközeli, totál – olyan felvételtípus, ahol egy helyiséget 
mutatnak be, normális kilátás.

Félközeli féltávoli – olyan felvételtípus, ahol az alak derékig 
látható (két-három személy).

Közeli, féltotál – olyan felvételtípus, ahol az egész testet 
mutatják.

Szemszög – a felvétel szöge a kamerából az alany 
szemmagasságban van, úgy tűnik, hogy az alany egy 
magasságban van a szemlélővel, ami az egyenrangúság, sőt, az 
egyenlőség érzését adja. 

Képsor – jelenetek sora ugyanarra a témára.

Vágás – egyik jelenet leállítása és a másik hirtelen folytatása; azt 
a hatást kelti, hogy ugyanabban az időben két helyen vagyunk 
jelen.

Fotogram – egy mozdulatlan kép vagy képi előadás.



372 >>



» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Médiaterméket alkot, 
amely különböző 
álláspontokat mutat be 
ugyanarról a jelenségről

Példákat mond a 
média manipulációjáról 
társadalmi-történelmi 
kontextusban 

Érvekkel alátámasztja a 
szereplők helyzetét és 
álláspontját

A szerző gondolatait 
összehasonlítja két 
különböző forrásból – a 
könyvből és a filmből

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Bevezetés a témába

A saját videótartalom készítése lehetővé teszi a diákok számára, 
hogy kritikusan megfigyeljék a médiatartalmakat és fejlesszék a saját 
kreativitásukat. Azokhoz a készségekhez, melyeket aktívan használnak 
a médiatartalom készítése közben, a következő lépésekre van szükség:

A bemutató tervezése és a tartalom rendszerezése
(a médiatartalom/művészi termék bemutatásának tervezése, 
a fő tézis és a segédtézisek hierarchikus kapcsolódásának 
meghatározása, a bemutatás terjedelme és hossza, a bemutató 
térbeli lehetőségeinek összehangolása, az általános eszmék 
megtárgyalása a legfontosabb kérdések feltevésével, a kulcsszavak 
meghatározása stb.).

Megvalósítás a megadott cél szerint és a kontextus szerepének fontossága
(a tudatosság fejlesztése, hogy mit szeretnénk elérni egy meghatározott 
médiatartalom/művészi termék bemutatásával).

A tartalom megvalósítása különböző szimbolikus modalitásokkal  
(különböző jelzések és szimbólumok használata a médiatartalom 
készítésekor, az információk és médiatartalmak átfordítása egyik 
modalitásból a másikba).

Érvelés egy meghatározott pozíció mellett (saját és mások pozíciója 
melletti érvelés új médiatartalom segítségével, észlelés a következtetés 
elfogadásának vagy elutasításának következményeiről, a beszélgetésben 
való részvétel képessége). 

1. és 2. osztály 2 tanítási óra

MÉDIATARTALOM 
KÉSZÍTÉSE, TERJESZTÉSE 

ÉS FELELŐSSÉG
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szerb nyelv és irodalom (1. osztály, téma: Népi ballada: Hasszán aga 
hitvese, 2. osztály, téma: Funkcionális stílusok)

  Pszichológia (2. osztály, téma: Alkotói gondolkodás)

  Számítástechnika és informatika (2. osztály, témák: Programok 
hangok felvételéhez és reprodukciójához, Programok többcsatornás 
hangfelvételhez és reprodukcióhoz, Digitális videó beszámolók formátumai, 
Programok a videó beszámolók reprodukciójához és montázshoz, A 
videómontázs, hang, effektus és feliratok készítésének alapvető technikái, 
Videó technológia, Multimédia).

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Adatkezelés

  Digitális kompetencia

  A demokratikus társadalomban való részvétel kompetenciája 

  Kommunikáció

  Együttműködés

___ Célok

  Médiatartalom készítése, terjesztése és felelősség.

  Médiatartalom alkotása különböző módozatokkal.

  A médiaüzenetek küldői szándékainak meghatározására való 
képesség fejlesztése és a médiatermék. 

  A tudatosság erősítése a gyerekek és a serdülők biztonságának 
jelentőségéről az interneten.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek, hogy:

  Médiatartalmat alkossanak.

  Felelősségteljesen terjesszék a médiatartalmat.

  Példákat soroljanak fel a gyerekek jogainak tiszteletben tartásáról 
és megsértéséről az interneten. 

Saját vélemény kifejezése meghatározott témáról (saját vélemény 
formálása meghatározott problémáról/médiatartalomról, kritikai 
szemléltetés létrehozása, ahol érthetően és megalapozottan, tényekkel 
támasztja alá a saját véleményét, érvelés kifejezése egy meghatározott 
vélemény ellen stb.).

Problémamegoldás és döntéshozatal (hipotézis alkotása, potenciális 
megoldások felvetése és evaluáció a folyamat alatt).

Kognitív és asszimilációs sémák kiépítése (a kognitív és asszimilációs 
sémákban a tudás jelentőségteljesen összekapcsolódik – a 
médiaműveltség kontextusában az oktatásban; ezek fogalomalkotási 
gyakorlatok, fogalomrendszerek és definíciói, szabályok alkalmazása, 
a médiatartalmak evaluációjának paraméterei, azok kitalálása és 
létrehozása, korreláció különböző tudásformákkal stb.).
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___ Tevékenységek

Médiatartalom készítésének serkentése az oktatásban csak akkor 
indokolt, ha állandó kritikai gondolkodásból ered, végső célja a tanulók 
kognitív képességei, a humán eszmék fejlesztése és az általános 
személyiségfejlődés.

A folytatásban néhány javaslat szerepel a médiatartalom készítésére, 
melyeket lehet alakítani, továbbfejleszteni a közvetlen munkában a 
tanulókkal.

w   Rádió-hangjáték 

A Hasszán aga hitvese népi ballada szövege alapján készítsetek egy 
ötperces hangjátékot okostelefonnal, funcionálisan használva a 
hangot és a zenét, ami a szereplők beszédét követi. 

w  Fényképek 

Elemezzétek, hogyan mutatnak be a fényképek egy történelmi 
eseményt, amelynek a képét választottátok. 

Azután készítsetek fényképet, mely azt a történelmi pillanatot 
mutatja be, amiben élünk (pl. fényképek az emberekről maszkban, 
amely a Covid-19 járványt szimbolizálja). A cél az, hogy a fénykép 
alapján megpróbáljunk egy meghatározott üzenetet küldeni a jövő 
generációjának a mi korszakunkról. Cserélgessétek a fényképeket és 
elemezzétek. Milyen elemek vannak a fókuszban minden fényképen?  
Mint a fényképek alkotói, mit próbáltatok vele üzenni a saját 
korszakotokról a jövőbeli társadalomnak? 

Mit láttatok a valóságban, amit nem szerettetek volna megörökíteni a 
fényképezőgéppel? 

w  Videótartalom 

Elemezzétek egy utazási iroda videótartalmát, mely szállodát ajánl a 
nyári és a téli turisztikai idényben.

Hol találhattok megbízható forrásokat turisztikai helyekről, amelyek a 
turisztikai iroda oldalán szerepelnek??

Vajon a bemutatott médiatartalom tény, vélemény vagy egy 
harmadik? Különösen figyeljetek a szálloda elhelyezkedésének 
leírására és a hotel szolgáltatásai bemutatására. Hasonlítsátok össze a 
megfigyeléseiteket, és összegezzétek azokat.

w  Tévéreklám 

Válasszatok ki három tévéreklámot: mosogatószerről, csokoládéról 
és mobilszolgáltatóról. Válaszoljatok öt kulcskérdésre a médiaüzenet 
dekonstrukciójával kapcsolatban. Állapítsátok meg, milyen tévés arcok 
reklámozzák ugyanazt a termékcsoportot, milyen hangok és zene 
követi a beszédet ugyanazon kategória reklámjaiban. Milyen képpel 
kezdődik minden elemzett reklám, és mivel fejeződik? Fejtsétek ki az 
összegzést, és jegyezzétek fel elemzett reklámok közös jellemzőit.

w  Marketingkampány 

Gondolkodjatok, milyen könyveket vásárolnátok, és milyen 
bemutatókon vennétek részt szívesen. Tervezzétek meg egy könyv 
marketingkampányát, mely Szerbia gyógyfürdőiről szól. A könyv mely 
értékeit emelnétek ki? 

Mely adatokra nem mutatnátok rá? Milyen módon fordulnátok 
a célcsoport felé a médián keresztül? Készítsetek meghívókat és 
videóanyagokat a promócióhoz.

Különösen fontos felhívni a tanulók figyelmét a gyerekek biztonságára 
az interneten és a jogaik tiszteletben tartásának kötelességét.
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11  UNICEF, Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési 
Minisztérium, A Szerb Köztársaság Távközlési Minisztériuma

Az interneten példákat keresni a felelősségteljes és a felelőtlen 
médiatartalmak megosztásáról, melyekkel más emberek 
integritása sérül.

A tervezett tevékenység páros munkában zajlik. A tanulópárok 
feladata, hogy előkészítsenek egy-egy példát a felelősségteljes 
és a felelőtlen videótartalmak terjesztéséről, továbbá 
kérdéseket a bemutatott videóanyagokról, melyeket a 
videótartalom bemutatása után tesznek fel a többi tanulónak. 
A tanulók az órán bemutatják a videóanyagot, kérdéseket 
tesznek fel, megválaszolják azokat, és következtetéseket 
vonnak le. 

A tanár a „moderátor az árnyékból”.

Ajánlott tanítási források a tanároknak:

„Digitális útmutató a gyerekek biztonságáról az interneten – 
A gyerekek és az internet – okosan az elejétől”.11

HÁZI FELADAT
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A tanuló 
családneve 
és utóneve

Médiatartalmat alkot Felelősségteljesen terjeszti 
a médiatartalmat

Példákat sorol fel a 
gyerekek jogainak 
tiszteletben tartásáról az 
interneten

Példákat sorol fel a 
gyerekek jogainak 
megsértéséről az 
interneten

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Bevezetés a témába 

A digitális és mobiltechnológia újraírja és tágítja a média és újságírás 
hagyományos meghatározását a XXI. században. 

Ma használjuk a médiát, de ugyanabban az időben az alkotásában is 
részt veszünk, saját médiatartalmakat készítünk – hanganyag, videó, 
szöveg és fényképek.

Nemcsak nézői vagyunk számos médiatartalomnak, amely bennünket 
elér, mi egy társadalom polgárai vagyunk és szükségünk van 
tárgyilagosan, időben és átfogóan megismerni ezt a társadalmat. 
Nemcsak a hivatalos média és a csatornáik által érkeznek hozzánk 
az információk, hanem különböző személyes, személyre szabott 
csatornákról és profilokról a közösségi oldalakon (blogok, YouTube, 
Facebook, Instagram, Twitter). Azzal, hogy megválasztjuk, kit 
szeretnénk „követni a hálózaton”, ki lesz a barátunk vagy a követőnk, 

ezzel együtt kiválasztjuk az információk és tartalmak forrását is, 
megteremtjük saját mikromédia környezetünket teremtünk, mert 
más emberek eszméi, gondolatai és benyomásai hatnak ránk a minket 
körülvevő valóságról. 

Így mindannyian, a tweetekkel, a Facebook állapottal, a 
videótartalommal a Youtube-on és más, tartalmak megosztására 
szolgáló platformokon, még a „hálón” lévő hírportálokon a 
megjegyzéseinkkel is, megoszthatjuk a valóság saját megélését, saját 
véleményünket és hozzáállásunkat az eseményekhez és ez valójában 
hírt teremt, amelynek kisebb vagy nagyobb közönsége lesz.

Ezért ma a közönségről nemcsak, mint a médiatartalom fogyasztóiról 
beszélünk, hanem mint aktív polgárokról, egyénekről, akiknek 
szükségük, vágyuk és lehetőségük van médiaüzenetet közvetíteni.  

4. osztály 2 tanítási óra

„A technológiával, a közösségi oldalakkal és a polgári újságírással minden kő, amit eddig még 
nem mozdítottak meg, megmozdítható, megvilágítható és bemutatható a televízióban!”

Elzie Lee Granderson, újságíró

AKTÍV POLGÁRSÁG
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Az aktív polgárok fontos és hasznos hozzájárulást jelenthetnek a 
médiavállalatok, a hagyományos média munkájához, de működhetnek 
saját csatornáikon és online platformjaikon belül is, melyek ingyenesek.  

A közszolgálati médiának, mint pl. a BBC, saját fejlett szerkesztősége 
van erre a célra, amely kizárólag olyan tartalmak válogatásával 
foglalkozik, amit a közönség küld be nekik. Ezek a tartalmak azután 
különböző műsorok alapjául szolgálnak. Ezért mondják, hogy ma az 
információközvetítés demokratikusabb és nyitottabb, mint valaha, mert 
mindannyiunknak vannak eszközei és csatornái, hogy médiatartalmat 
készítsünk és küldjünk.   

Ezek az új lehetőségek a közönség, vagyis az aktív polgárok számára új 
kötelezettségeket és felelősséget is jelentenek. A legnagyobb kihívás az 
egyensúly megtalálása az objektív és a szubjektív tudósítás között egy 
aktuális esemény beszámolójánál.

Nagyon gyakran megtörténik, hogy egy esemény a személyes blog 
szerzőjének szemszögéből egészen más, mint ugyanaz az esemény 
egy médiavállalat szemszögéből. Így az igazság kérdése is relatív, és a 
közönség számára még nehezebb feladat megérteni a történéseket 
maga körül, és eldönteni, kinek fog hinni. 

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Szociológia és polgárjog (4. osztály, téma: Polgári társadalom)

 Polgári nevelés (4. osztály, téma: Az információ világa)

 Történelem (4. osztály, téma: Új évszázad) 

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Aktívan rendszerezi a tudást; átlátja a tananyag struktúráját, aktívan 
szelektálja az ismertet az ismeretlentől, a fontosat a lényegtelentől; 
képes összefoglalni és kifejteni az alapvető eszméket.

  A kommunikáció során pozitív, építő és vitathatatlan módon fejezi ki 
a szemléletmódját, gondolatait, érzéseit, értékeit és identitását, hogy 
elérje a céljait és tágítsa megértését a világról, más emberekről és 
közösségekről.

  Képes összehasonlítani az adatok különböző forrásait és módjait, 
felméri a megbízhatóságukat és felismeri a hibák lehetséges okait. 

___ Célok

  A polgári részvétel formáinak megismerése a XXI. században.

  A tanulók tudatosságának erősítése az aktív polgárság fontosságáról.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Felismerni és felsorolni a közönség lehetőségeit és szerepét a 
korszerű médiakörnyezetben. 

  Kritikusan és alátámasztottan felsorolni a közönség/polgárok által 
készített tartalmak minőségeit.  

  Megmagyarázni a különbségeket a professzionális médiatartalom és 
a közönség által készített tartalom között.

  Megkülönböztetni azokat a médiatartalmakat, melyeket a polgárok/
közönség el tud készíteni.
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___ Tevékenységek

Ebben a tanítási egységben a különböző módok használata által 
a tanulók képesek lesznek a tartalmak értő olvasására és kritikai 
megértésére, melyeket a közönség készít az aktív polgárság 
szerepében. Ez mellett a tanulókat serkenti a hálón töltött 
tevékenységük átgondolására, amelyek kapcsolódnak a médiatartalmak 
készítésének folyamatához, és a saját szerepük megértéséhez a 
különböző tartalmak megosztásában. A tanulók viták, munkalapok és 
gyakorlatok által képesek lesznek az információk kritikus szűrésére, 
melyekhez a személyes profilok és a hálón lévő csatornák által jutnak.  

Ennek a tanítási egységnek a célja, hogy a lehetőségek felé irányítsa 
a tanulókat, melyekkel médiatartalmakat tudnak készíteni azokkal 
az eszközökkel, amelyek ma elérhetőek – a mobiltelefonoktól a 
különböző ingyenes videó-, montázs- és audioszoftverekig. A tartalmak 
különböző formában történő átadásának megismerésével a hálón, a 
tanulók képesek lesznek kritikusan szemlélni az aktív polgárok/egyének 
tartalmai és a médiaintézmények tartalmai közötti viszonyt.    

A tanulók megismerkednek az etikus hozzáállással az információátadás 
folyamataiban, ugyanúgy a személyes szemléletmód, a benyomások és 
megjegyzések felismerésének stratégiájával, és szét tudják választani a 
bizonyított, megbízható tényektől. 

E tanítási egységnél a feltüntetett munkalapok alapján dolgozunk, 
kiválasztott tartalmak olvasásával vagy az óra tervezésénél, 
kérdésekkel, amelyek útmutatóként szolgálnak a vezetett 
beszélgetéseknél a tanulókkal. 

A tanítási egység bevezetőjében használhatjuk A médiába vetett 
bizalom csökkenésével kapcsolatos kutatás adatait: 8 https://reutersin-
stitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.
pdf.

Szerte a világon az aktuális vizsgálatok azt mutatják, hogy a média 
megbízhatósága sokat esett az emberek szemében, mert a médiát, 
mint intézményt élik meg, ami a politika, a különböző gazdasági 
nagyhatalmak  közvetlen befolyása alatt áll, és olyan intézmények 
befolyásolják, melyek elsődleges célja  a nyereség, nem a közönség 
érdeke. Jobban hiszünk az egyéneknek, barátoknak, a közvetlen 
környezetünknek és a családunknak.

Továbbá, a vizsgálatok kimutatták, hogy a fiatal közönség jobbára a 
közösségi oldalakon tájékozódik, az aktuális eseményekről többet 
tud meg az influenszerektől, bloggerektől és szerzőktől a Twitteren, 
Facebookon, mint a médiától. Ezért fontos megértenünk az aktív 
polgárok erősítését a médiaalkotás kontextusában, a befolyásukat 
a mi véleményünkre, ugyanakkor kritikusan kell gondolkodnunk a 
tartalmakról az objektivitás, pontosság és elfogultság szemszögéből, 
amelyek ezeken a csatornákon keresztül hozzánk jutnak.  

» » » BEVEZETŐ MOTIVÁCIÓ – ELŐKÉSZÍTÉS A VITÁRA

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
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Tudjátok, ki osztotta meg Bin Laden letartóztatásának a hírét először? 

A hírt, hogy Osama Bin Ladent megölték, a Twitteren osztották meg. 

Ugyanis azon az estén, amikor Bin Ladent megölték, a 33 éves 
programozó, Sohaib Athar Pakisztánból a saját Twitter profilján ezt írta: 
„Helikopterek köröznek Abbottabad felett, ez szokatlan ebben az időben.” 

Abban a pillanatban nem volt tudatában, hogy ő az első személy, aki 
bejelentette a világ legkeresettebb terroristájának halálát. Rövidesen az 
otthonát erős robbanás rázta meg, és ő folytatta a tweeteket, sejtelme 
sem volt róla, hogy csak 2 km-re tőle az amerikai speciális katonai alakulat 
éppen betört Bin Laden rejtekhelyére. Sohaib Athar hajnali négy óráig 
közvetítette az eseményeket, továbbra sem sejtve, hogy mi történik a 
váratlan események mögött, melyek felbolygatták a várost. 

Hajnalban, amikor az amerikai tévéhálózat, a CNN megerősítette Bin Laden 
megölését, Athar rájött, hogy gyakorlatilag élőben tweetelt abban az 
időben az egyik legnagyobb katonai bevetésről.  

Ettől az eseménytől kezdve a legnagyobb médiahálózatok riporterei 
és újságírói a Twitteren követni kezdték, kérték, hogy szóljon hozzá az 
eseményekhez, tanúskodjon, mondjon és véleményt. Ő szemtanú, de 
egyben egy polgár – újságíró, aki megosztotta a közönséggel szerte a 
világon a legfontosabb hírt azokban a napokban. 

Kezdjük a tanulókkal a beszélgetést ezekkel a kérdésekkel: 

Mit jelenthettek a közönség számára Sohaib Athar tweetjei abban a 
pillanatban? Mik az előnyei és a hátrányai annak, hogy így tudjuk meg a 
híreket? Ha ennek a pakisztáni fiúnak a helyében lennétek, mi lenne a 
fontos, mire figyelnétek a tweetelés közben ezekről az eseményekről? 

» » » A PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

A beszélgetés célja, hogy a tanulók megértsék a lehetséges korlátokat, 
de az aktív polgárok előnyeit is a médiaáramlásban, felismerjék, hogy 
a mi szemléletmódunk hogyan tud hatni az események megélésében, 
megkülönböztessék az egyének stílusát a hivatásos újságírók stílusától, 
felismerjék a különbséget az információk gyűjtésének módjában és a 
források megbízhatóságában. 

Ezt a vitát kibővíthetjük a következő kérdésekkel: Hogyan írnátok körül 
a XXI. század újságíróját? Mik a feladatai? Hol fordul hozzánk? Kinek 
hisztek ma, ha a hírekről van szó? Vajon ma fontosabb, hogy gyorsan 
megtudjuk az információt, vagy hogy az az információ, ami eljut 
hozzánk, pontos legyen? Van-e olyan egyén a közösségi oldalakon, akit 
azért követtek, hogy híreket tudjatok meg?  Megosztjátok-e ezeket a 
híreket? Ellenőrzitek a tartalmukat, vagy feltétel nélkül hisztek nekik? 
Hogyan ellenőrzitek? Mik a tények? Hogyan ismeritek fel az igazságot? 

A beszélgetés alatt a tanulók megismerkednek az aktív polgárok által 
készített tartalmak jelenlétével, a polgári újságírás koncepciójával, 
továbbá a kötelességgel, hogy ezek a tartalmak is tiszteljék az 
újságírás etikus és szakmai elveit. További cél, hogy kritikusan 
gondolják át a saját médiaszokásaikat, helyesen álljanak a hivatalos 
média információihoz, továbbá a személyes online csatornákhoz, és 
hogy legyenek tudatában az aktív polgárok által készített tartalmak 
befolyásával.  

Megjegyzés: Fontos kihangsúlyozni a tanulóknak, hogy nem csak 
politikai tartalmú hírekről van szó, épp ellenkezőleg, a legszélesebb 
kiterjedésű információkról, amelyek az ő korosztályuknak fontosak. 



Az aktív polgárok fogalma a legszélesebb körű tartalomhoz 
kapcsolódik – az egyszerű hozzászólásoktól, melyeket a hálón 
hagyunk mások által készített tartalmaknál, az önálló, komplex 
tartalmakig, melyeket magunk fogunk továbbítani a hálón, a saját 
csatornánkon keresztül. Minden ilyen tevékenység hatással van 
a megértésünkre és felfogásunkra a minket körülvevő világról. 
A különféle tartalmak „online” kommentálása a közönség 
tevékenységének legegyszerűbb formája és reakciója egy bizonyos 
eseményről szóló hírre. Többségünk osztott már meg gondolatokat, 
véleményt valamilyen hírről, amit a hálón olvastunk, és még ha nem is 
szeretünk hozzászólni, általában a „hozzászólások” részben szeretjük 
elolvasni azt, amit mások írnak. 

A közönség hozzászólása az eseményekhez fontos lehet az építő és 
hasznos viták fejlesztésében, de sokszor a hozzászólások negatívak, 
sértők és vitatottak. 

Amikor a hozzászólás célja az egyén vagy egy csoport lekicsinylése, 
megbántása vagy becsmérlése, továbbá, ha a hozzászólás konfliktus 
szítására szolgál, akkor trollkodásról beszélünk. Hogy elkerüljük 
a trollokat, vagyis azokat az embereket, akik szándékosan bántó 
és negatív hozzászólásokat írnak, sok internetes portál letiltotta 
a hozzászólás opciót, míg mások a moderálás különböző formáit, 
szerkesztést alkalmaznak a hozzászólások szűrésénél.  

Megjegyzés: A trollkodás különbözik a cyber erőszaktól, amely 
kizárólag csak egy emberre irányul. 

A tanulókkal válasszunk ki egy legtöbb hozzászólással rendelkező hírt 
az egyik napilap oldaláról: Blic, Kurir, Danas, Politika. 

1. számú gyakorlat

Az aktív polgárság elemzése

Megjegyzés: Ha a legtöbb hozzászólással rendelkező hír a politikából 
vagy a zenei világból van, akkor alternatívaként választhatnak hírt 
a Kultúra vagy a Társadalom rovatból, hogy elkerüljük a politikai 
párbeszédet az órán, vagy a sértő hozzászólásokat, melyek általában a 
szórakozás híreihez kapcsolódnak. 

Olvassátok el a hírt és utána a hozzászólásokat.

Kezdjék a beszélgetést ezekkel a kérdésekkel: A hozzászólások segítik-e 
a hír témájának jobb megértését? A hozzászólások serkentik-e a 
minőségi, nyitott és indokolt párbeszédet? 

Felismeritek-e azokat a hozzászólásokat, melyeket trollkodásként 
tudnánk jellemezni?A kiválasztott portálon léteznek-e érthető 
útmutatók a hozzászólóknak a hozzászólás tartalmáról?  Az a tény, 
hogy általában a legtöbb hozzászólás becenévvel vagy álnévvel íródik, 
segíti-e a közönség, mint a tartalom, a hozzászólás szerzőjének kisebb 
vagy nagyobb felelősségét? 

A gyakorlat második részében kérjük meg a tanulókat, hogy írjanak 
egy hozzászólást az olvasott hírhez, amely a kritikus, alátámasztott és 
nyitott párbeszéd serkentésével összhangban van. 

Azután meg kell magyarázniuk a hozzászólásuk tartalmát. Irányítsuk 
ezt kérdésekkel: Mit tudnának meg belőle a hozzászólás olvasói? 
Miért így alakítottátok? Mit tudtatok meg a társaitok, a többi tanuló 
hozzászólásaiból?

A gyakorlat utolsó része, ha a tanteremben van internetkapcsolat, hogy 
a tanulók kiválasztott, kielemzett hozzászólásait megosztjuk a hírnél. 
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Ebben a gyakorlatban a tanulókat serkentjük az önálló tartalom 
készítésére, amely a média által terjesztett hírt ki tudná egészíteni.

Ebben a gyakorlatban magunk választhatunk ki egy hírt, amely a munka 
pillanatában aktuális, vagy a folytatásban lévő hírt használják fel a 
munkához.

Szerbia, 2019 júniusa.

 „A szerbiai városokat sújtó hatalmas mennyiségű csapadék és 
időjárási katasztrófa, a polgárok mindennapi életét fenyegető 
következménnyel járhat. A folyók áradása mellett, az újságírók nagy 
mennyiségű vízről is beszámoltak, ami az utakra ömlött, leállítva a 
forgalmat. A víz számos autót rongált meg, de a földszinti lakásokat 
is elöntötte, a terepen még folyik a károk felbecslése. A polgárokat 
és ingatlanjaikat is veszélyeztetik az erős széllökések miatt kidőlt fák, 
melynek hulló ágai kárt okoznak az ingatlanokban, főleg az üvegben és 
a karosszériában. Az áramszolgáltatás is megszakadt néhány külvárosi 
településen, de az illetékesek már dolgoznak a hibák mielőbbi javításán. 
Kérjük a lakosságot, hogy jelentkezzenek a lakóhelyükről audio- és 
videóanyagokkal, melyekkel be tudnánk mutatni az eseményeket az 
időjárási viszontagságokról.”

A tanulók feladata, hogy hármas-négyes csoportokban olyan 
tartalmakat találjanak ki, melyekkel illusztrálni tudják a fenti hírt.  
Hangsúlyozzuk ki a tanulóknak, hogy a tartalmak nem kelthetnek 
pánikot, nem tartalmazhatnak hamis információt a polgárok 
veszélyeztetettségének mértékéről. 

Szintén fontos, hogy az anyag készítésekor nem sérthetik meg a 
magánéletét és integritását a környezetükben lévő egyéneknek.

2. számú gyakorlat

Kritikai alkotás

Milyen tartalmi forma lenne a legmeghatározóbb, mint a hír 
illusztrációja: fotó, videó, audio vagy szöveg? Próbáljatok kitalálni 
példákat mindegyik kategóriához. 

A tartalom mely részeire fontos odafigyelni? Hogyan készítenétek 
el ezeket a tartalmakat? Milyen készüléket használnátok? Miért 
fontos, hogy a közönség lássa a tudósítást a ti szemszögetekből is az 
eseményekről?  Ha a készített anyagban látszanak más személyek is, 
mire kell odafigyelni? 
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Fel kell hívni a tanulók figyelmét arra, hogy amikor a közösségi oldalakat 
használjuk a tartalmak megosztására, amelyeket mi készítettünk 
a körülöttünk lévő eseményekről, és amikor véleményezünk 
valamilyen tartalmat a hálón, a mi véleményünk, a tartalmunk vagy 
a hozzászólásunk hangneme, az adatok, melyeket megosztunk, 
médiatartalmak lesznek, melyek hatnak mások véleményére, akik azt 
látják, legyenek azok a barátaink, vagy ismeretlenek.

Amikor többek leszünk a közönségnél, amikor prosumerek leszünk, 
nagyobb a felelősségünk, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy 
milyen tartalmakat osztunk meg. 

E tanítási egység végén a tanulóknak meg kell érteniük, hogy az 
aktív közönség ma fontos része a médiakommunikációnak, mert a 
történetek, melyekből a hírek keletkeznek, megvilágíthatóak egy másik 
szemszögből is, további rálátást biztosítanak a témában, és sokszor 
olyan tartalmat adhatnak, ami az újságírók számára nem elérhető, mert 
nem voltak a helyszínen.

Ezért fontos, hogy a közönség és a prosumerek szerepében is 
elsajátítsuk a médiatartalom készítésének az alapvető elveit, amik 
a közjót szolgálják – a pontosságot, a megbízhatóságot, a tények 
alátámasztását, mások elfogadását és tiszteletét. 

» » » KÖVETKEZTETÉSEK

A tanulók feladata, hogy hármas csoportokban, a két tanítási óra 
között feldolgozzanak egy témát, amit saját maguk választanak ki, 
mint polgár-újságírók, és „felszereljék” a megfelelő elemekkel, majd 
megjelentessék blog formájában. Mindkét oldalát be kell mutatniuk 
a történetnek, vagyis a jövőbeli olvasóknak be kell mutatniuk a 
kiválasztott problémát minden szemszögből. A történet írásához a 
kutatás minden formáját használhatják, a hálón elérhető forrásoktól 
a közvetlen beszélgetésekig.

A téma kiválasztása

A tanulóknak javasoljuk, hogy a téma a közvetlen környezetükből 
legyen, az iskolából vagy egy kis közösségből, ahová tartoznak 
(sport, hobbi, szórakozási lehetőségek a kortársaik számára, vezető 
diáktárs vagy tanár, aki érdekes számukra stb.), így már előre jól 
ismerik, értik és tovább tudják kutatni és bemutatni a szélesebb 
közönségnek. A téma lehet szélesebb körű, szórakozás, oktatás, 
egészség és ökológia, de fontos, hogy a témát helyi szinten 
dolgozzák fel. 

HÁZI FELADAT



Források

Emlékeztessük a tanulókat, hogy a történetnek választ kell adnia öt 
kulcskérdésre: Ki? Mit?, Hol?, Mikor? Hogyan? Ezeket a kérdéseket 
bele kell építeniük a kutatási riportjaikba. Szintén fontos, hogy a 
riportokat a téma alapos kutatása és megértése után készítsék.  

Kísérő multimédiás tartalom

A tanulók választhatnak, milyen audio-, videó- és fotótartalmakkal 
építik fel és gazdagítják a történetüket. Mit szeretne kapni a 
közönség a szöveghez, amiről írunk? Mobiltelefonnal felvehetik a 
riportot, és a beszélgetés integrális verzióját a szöveghez illeszthetik, 
ami a riport részleteit tartalmazza.

A tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy minden audio- vagy 
videófelvételhez kell a személy beleegyezése.

A személyt informálni kell arról, hogyan használjuk fel a felvételt. A 
képek és más átvett anyagoknál is szükséges a beleegyezés, vagyis a 
felhasználási engedély oktatási célokra. 

Végül, amikor a történet kész, a tanulók bemutatják a társaiknak az 
órán. 
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felismeri és felsorolja a 
közönség lehetőségeit 
és szerepét a korszerű 
médiakörnyezetben

Kritikusan és 
alátámasztottan felsorolja 
a közönség/polgárok 
által készített tartalmak 
minőségeit

Megmagyarázza 
a különbségeket 
a professzionális 
médiatartalom és a 
közönség által készített 
tartalom között

Megkülönbözteti azokat 
a médiatartalmakat, 
melyeket a polgárok/
közönség el tud készíteni 

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Bevezetés a témába

A szólásszabadság és a közérdekű információkhoz való hozzáférés 
joga alapvető polgári jog, fő jelentőségű a demokrácia létrehozásához 
és megőrzéséhez a polgári társadalomban. Az információ szabadsága 
szószerkezetet akkor használjuk, amikor a közérdekű információkhoz 
való hozzáférésről beszélünk, ez a jog minden polgárt megillet.

A közérdekű információ a polgárok tulajdona és joguk van 
zavartalanul hozzáférni. 

1. és 2. osztály 2 tanítási óra

AZ INFORMÁCIÓKHOZ 
VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Az információszabadságot a polgárok számára az információ 
hordozóinak kell biztosítania: média, internet, archívumok, könyvtárak 
stb. Az információk hordozóinak alapvető funkciói: nyitott hozzáférés 
az információk forrásaihoz (származási, faji, nemzeti, vallási és más 
korlátozás nélkül), a polgárok személyiségjogainak védelme a tartalmak 
használatánál, különféle információforrásokhoz való hozzáférés, az 
információk gyűjtése és megőrzése a jövőbeli generációk számára. 



391 >>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Polgári nevelés (2. osztály, téma: Jogok fajtái és a jogok közötti viszony)

  Szerb nyelv és irodalom (1. osztály, téma: A nyelv helye az ember 
életében)

  Nyelv, média és kultúra (2. osztály, témák: Közérdekű információk; RTS 
– Szerbiai közszolgálati televízió)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelős részvétel a demokratikus társadalomban 
  Az adatkezelés kompetenciája
  Kommunikáció
  Együttműködés

___ Célok

  A média és más információhordozók funkcióinak megismerése.

  A tudatosság növelése a polgárok jogairól az információk 
hozzáféréséhez.

___ Tevékenységek

» » » KUTATÓMUNKA

1. Újságcikkek kutatása 

A média lehetővé teszi, hogy megtudjuk, mi történik a közvetlen 
környezetünkön túl. A média és az információhordozók figyelme a 
polgárokra irányul. Ugyanakkor ezt azt jelenti, hogy a polgároknak 
meghatározott elvárásaik vannak feléjük.  Az internet, a levéltári 
és a könyvtári forrásokat használva, vizsgáljatok meg az idei évben 
megjelent öt újságcikket, amelyek nemzetközi témákkal foglalkoztak, 
és öt újságcikket, melyek hazai témákkal foglalkoztak. A kiválasztott 
cikkekben vizsgáljátok meg az olvasók elsődleges elvárásainak 
megvalósulását:

  az információk rendszerezése – a kaotikus információk 
rendszerezése érthető, világos módon;

  hitelesség – az információforrás egyértelmű megjelölése, ami segíti a 
polgárokat, hogy felmérjék a pontosságukat;

  közérdek – az újságírók részvétele a közügyek kérdéseinek 
tanulmányozásában;

  függetlenség – az újságírók objektivitása és pártatlansága, mindkét 
oldal nyilatkozatának bemutatásával;

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Megmagyarázni a média és más információhordozók funkcióit, 
melyek az információhoz való hozzáférésre vonatkoznak.

  Azonosítani a feltételeket, hogy a média és más információhordozók 
be tudják tölteni a funkciójukat.

  Megmagyarázni az információkhoz való hozzáférés jelentőségét a 
polgári társadalomban.
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  teret ad a nyilvános kritikának és a probléma megoldásának – több 
csatornát összekapcsol a kommunikációban a polgárokkal (e-mail, 
üzenetek, nyilvános fórum, felmérések stb.);

  felelősség – rámutatás minden releváns szereplő felelősségére 
(hatóságok, intézmények, testületek és egyének);

  időszerűség – a polgárok jogainak szem előtt tartása, hogy időben 
megtudják az információkat, egyes elemeinek kiemelése vagy 
elhanyagolása nélkül;

  egyensúly a személyes adatvédelem és a mindent tudni vágyás 
között – a polgárok elvárásai, hogy az újságírók egyensúlyt 
teremtsenek az adatvédelem és az átláthatósághoz való jog között.

Mutassátok be azokat a cikkeket, melyek a legtöbb elvárásnak 
megfeleltek, és azokat is, amelyek nem feleltek meg a ti 
elvárásaitoknak. Hasonlítsátok össze a szövegek témáit és 
összegezzétek.

2. Statisztikai adatok kutatása 

Vizsgáljátok meg a statisztikai adatokat a Szerb Köztársaságban: Hány 
háztartásban van televízió? Hány háztartásban van internetkapcsolat? 
Mutassátok be a kutatás eredményét. Milyen módon hat az egyén 
technikai felszereltsége és gazdasági ereje lehetőségeire, hogy 
hozzájusson az információhoz? 

3. Az információ érzékelése 

Nézzék meg közösen Hans és Ola Rosling a „Hogyan ne legyünk tu-
datlanok a világról” című videóanyagát: 8 https://www.youtube.com/
watch?v=Sm5xF-UYgdg&amp;t=14s

Beszéljék meg a benyomásaikat. Összegezzék, mely elemek hatnak 
a polgárok információkhoz való hozzáféréséhez és az információk 
megértéséhez. 

Fejtsék ki, miért fontos az információkhoz való hozzáférés a polgári 
társadalom számára. 

4. Adatbázis

Serkentsék a tanulókat, hogy megvizsgálják, Szerbia mely 
intézményeiben őrzik ezeket a példányokat: 

1. a könyvek első kiadásait;

2. a napilapokat;

3. a dokumentum- és játékfilmeket;

4. a közszolgálati TV műsorait.

Irányítsák figyelmüket a könyvtárak fontosságára és a médiaműveltség 
fejlesztésének lehetőségére.

Patrick Joyce teoretikus írta a XX. század végén: 
„A szabad társadalom alapja a nyitott archívum, a nyitott könyvtárak”.
Mit gondoltok erről?
Miben mutatkozik meg az információhoz való hozzáférés szabadsága?  

https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg&amp;t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg&amp;t=14s
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KIS FOGALOMTÁR

A könyvtár a közösség információkhoz való 
hozzáférésének forrása, lehetővé teszi, hogy 
informálódjanak és művelődjenek. A könyvtárak a 
lehetőségeikkel és a tevékenységeikkel elsősorban az 
adatokkal való munka kompetenciáját fejlesztik.  Ezért 
úgy vélik, hogy a könyvtáraknak ma fontos szerepük van 
a média- és információs műveltség fejlesztésében.

A könyvtárak a polgárok média-és információs 
műveltségének fejlődését egy sor tevékenységgel 
segíthetik elő: a médiatartalmak készítésébe való 
bevonással, a kreatív önkifejezés serkentésével, közös 
mesedélután szervezésével (angol nyelven: storytelling), 
nyilvános konzultációkkal és vitákkal közérdekű 
kérdésekről, információk terjesztésével különböző 
módozatok segítségével az új információs technológia 
lehetőségei szerint stb. 
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Megmagyarázza a média és más 
információhordozók funkcióit, 
melyek az információhoz való 
hozzáférésre vonatkoznak

Azonosítja a feltételeket, hogy a 
média és más információhordozók 
be tudják tölteni a funkciójukat

Megmagyarázza az információkhoz 
való hozzáférés jelentőségét a 
polgári társadalomban

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Bevezetés a témába

A szabad véleménynyilvánítás a közlés és a véleménycsere szabadságát 
jelenti, a következményektől való félelem nélkül – fenyegetések és 
büntetőeljárások nélkül. A médiaműveltség elsődleges célja a szabad 
véleménynyilvánítás joga. A szólásszabadságot jelenti, a kutatást, az 
információk fogadását és továbbítását közvetlenül vagy a médián 
keresztül. Hogy a szabad véleménynyilvánítás nyilvános és közös legyen, 
szükséges a szabad sajtó jelenléte. A véleménynyilvánítás szabadságának 
egyik legnagyobb humanisztikus értéke az, hogy arra ösztönzi az 
állampolgárokat, hogy őszinte összetartozás érzetet alakítsanak ki, és 
tudatában legyenek a közösségükhöz és az egész társadalomhoz való 
hozzájárulás lehetőségének tudatosításához.

A szabad véleménynyilvánítás az átlagos polgárok számára biztosítja a 
lehetőséget, hogy társadalmi témákkal foglalkozzanak, és hogy aktívan 

részt vegyenek a polgári társadalomban. Ha az információhoz való 
hozzáférés csak egy kisebb csoportnak biztosított, vagyis az elit 
csoportok tagjainak, a polgárok képessége, hogy döntsenek, hogy 
felmérjék a saját és mások döntéseit és az információkat, jelentősen 
csökken, és ezzel csökken a lehetőségük is a médiaműveltség elérésére 
és fejlesztésére. 

A szabad véleménynyilvánítás korlátozása csak abban az esetben 
engedélyezett, ha feltétlenül szükséges mások szabadságának 
megóvásához.

A szabad véleménynyilvánítás korlátozásának egyik példája a törvény, 
mely tiltja a gyűlöletkeltést. Fontos a szabad véleménynyilvánítás 
korlátozásának pontos meghatározása, hogy ne történjen visszaélés.

2. és 3. osztály 2 tanítási óra

Az információ a világ megértésének kulcsa, a képességünk, hogy megtaláljuk 
benne a helyünket és az erőnket, hogy a források előnyét kihasználjuk, melyek 

a rendelkezésünkre állnak.

„A jogok uralmának eszköztára”, UNESCO

A SZABAD 
VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Polgári nevelés (2. osztály, téma: Jogok fajtái és a jogok közötti 
viszony)

  Szerb nyelv és irodalom (2. osztály, téma: Újságírói funkcionális 
stílus, 3. osztály, téma: Petar Kosić: A borz a bíróság előtt)

  Nyelv, média és kultúra (2. osztály, téma: Közérdekű információk)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelős részvétel a demokratikus társadalomban 

  Adatkezelés kompetenciája

  Kommunikáció

  Együttműködé

___ Célok

  A tudás bővítése a szerkesztőségi önálló médiáról.

  A tudatosság erősítése a szabad véleménynyilvánításról a médiában.

  Tudásszerzés a médiapluralizmusról.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozása után a tanulók képesek lesznek:

  Felsorolni a szerkesztői függetlenség mutatóit a médiában.

  Megmagyarázni a médiapluralizmus értelmét és jelentőségét.

  Megmagyarázni a médiaszabadság fontosságát a polgárok 
szólásszabadságában. 

» » » KUTATÓMUNKA

1. A média szerkesztői függetlensége

Válasszatok öt elektronikus médiumot és öt újságkiadást, és mérjétek 
fel, mily módokon (nem) bizonyított a szerkesztői függetlenség a 
kiválasztott médiában. Soroljátok fel a szerkesztői függetlenség 
mutatóit.  Az internetet és a könyvtári forrásokat használva, vizsgáljátok 
meg a legnagyobb médiaházak tulajdonosi viszonyait. 

Hogyan hathat a média tulajdonosi viszonya az információ hozzáférésre 
és a szabad véleménynyilvánításra? 

2. Médiapluralizmus

A médiapluralizmus a modern társadalom olyan jelensége, amely 
magában foglalja a különböző médiahordozók (sajtó, online média stb.), 
a területi (helyi, regionális, nemzeti) és különböző politikai nézőpontok 
kereszteződését.  A médiapluralizmus értékes a társadalom számára 
a saját helyzete felmérésére, a polgárok kritikai gondolkodásáról és a 
demokratikus folyamatok erősítésére.

Az állampolgárok számára jobb hozzáférést biztosít az információkhoz 
és a különféle forrásokból származó információkhoz, ezzel több 
feltételt biztosít a médiaműveltség fejlesztéséhez.  

Válasszatok ki három-öt hírügynökséget vagy tévés hálózatot, 
melyeknek különböző tulajdonosaik vannak. Elemezzétek ki a 
tartalmakhoz való hozzáállásukat, melyeket más (rivális) adók játszanak. 

Figyelmesen elemezzétek a nézettségi grafikonokat a  NÉZETTSÉGI 
STATISZTIKA munkalapon. 

___ Tevékenységek

A szerkesztőségi önállóság a szakmai szabadságot jelenti, melyet a 
szerkesztők kapnak, hogy szerkesztői döntéseket hozzanak, a médium 
tulajdonosától függetlenül. 
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Vizsgáljátok meg a megjelenített statisztikai adatokat. Mit mutatnak a 
grafikonok? Milyen következtetést vonhatunk le az átlagos nézőszámot 
bemutató ábráról? Kinek fontos az átlagos televíziós nézettség és 
miért? Ki határozta meg a nézettséget? Van összefüggés a televíziós 
nézettség és a médiapiacon elfoglalt részesedés között?

3. Szabályozó testület

Állapítsátok meg a REM hatáskörét (Elektronikus médiát szabályozó 
testület). Az internet segítségével vizsgáljátok meg, milyen módon 
működik a REM.  Olvassátok el a Szabályzatot az emberi jogokról 
a médiaszolgáltatások területén és határozzátok meg, hogyan 
szabályozza ez a szabályzat a szabad véleménynyilvánítást.12

4. A szabad véleménynyilvánítás és az újságírók munkájának védelme

Vizsgáljátok meg több újságírói egyesület tevékenységét a Szerb 
Köztársaságban. Állapítsátok meg szerepüket a közéletben és a 
tevékenységük eszközeit. Tanulmányozzátok a nemzetközi szervezetek 
munkáját, melyek a szabad véleménynyilvánítást szorgalmazzák és 
védik az újságírók munkáját (19. szakasz, Az Újságírók Védelmi Bizottsága, 
Európai Tanács stb.) Összegezzetek. Milyen problémákra mutat rá 
a globális társadalomban az olyan szervezetek jelenléte, amelyek a 
szabad véleménynyilvánítást és az újságírók védelmét szorgalmazzák? 

Serkentsük a tanulókat, hogy összegezzenek a következő kérdések 
segítségével: Milyen feltételeknek kell eleget tenni a szabad 
véleménynyilvánításhoz a médiában? Miért olyan lényeges a 
szabad véleménynyilvánítás a médiában? Mely állami testületek és 
szervezetek célja a szabad véleménynyilvánítás erősítése és a közérdek 
megvalósítása a köztájékoztatásban?

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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12  Elérhető a következő linken: http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20

regulativa/Pravilnik%20o%20zastiti%20ljudskih%20prava%20u%20oblasti%20

pruzanja%20medijskih%20usluga.pdf
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http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20zastiti%20ljudskih%20prava%20u%20oblasti%20pruzanja%20medijskih%20usluga.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20zastiti%20ljudskih%20prava%20u%20oblasti%20pruzanja%20medijskih%20usluga.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20zastiti%20ljudskih%20prava%20u%20oblasti%20pruzanja%20medijskih%20usluga.pdf
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felsorolja a szerkesztői 
függetlenség mutatóit a médiában

Megmagyarázza a 
médiapluralizmus értelmét és 
jelentőségét

Megmagyarázza a médiaszabadság 
fontosságát a polgárok 
szólásszabadságában

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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Munkalap_ Nézettségi statisztika15
 �Vizsgáljátok meg a megjelenített statisztikai adatokat.

 �Mit mutatnak a grafikonok? Milyen következtetést vonhatunk le az átlagos nézőszámot bemutató ábráról? 
Kinek fontos az átlagos televíziós nézettség és miért? Ki határozta meg a nézettséget?

 �Van összefüggés a televíziós nézettség és a médiapiacon elfoglalt részesedés között?

 �Vonjatok le következtetéseket.

Átlagos nézettség 
(Rating)

Részesedés a nézettségben 
(Share)
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A TV-műsorok nézettségének grafikus ábrázolása

Forrás: NIELSEN (Nielsen Audience Measurement), elérhető a: www.rts.rs honlapon
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___ Bevezetés a témába

A média fontos szerepet játszik abban, hogy az ember hogyan érzékeli 
a külvilágot. A politika, mint a közéletet szervező és irányító rendszer, 
amelynek feladata az állampolgárok érdekének képviselete, a médián 
keresztül gyakorol hatást az emberekre. A média közvetítőként 
funkcionál a politika és a polgárok között, eszköz, mely által különböző 
politikai csoportok és egyének konkrét céllal létrehozott üzeneteket 
közvetíthetnek a polgárok felé. 

A média alapvető funkciói: tájékoztat, oktat, kulturális és szórakoztató 
tartalmakat közvetít. A politika és média kölcsönhatását a hírműsorokban 
jelen lévő politikai tartalmak elemzésével lehet leginkább megérteni. A 
politika és a média viszonyában azok tájékoztató jellege a domináns. A 
társadalom tagjainak politikai eszméit jelentősen befolyásolja a politikai 
tartalmak médián keresztüli közvetítése.

A média egyrészt azon polgárok felé irányul, akik érdeklődést 
tanúsítanak a politika iránt, másrészt pedig azon politikai csoportokat 
és egyéneket célozza, akik érdeklődést tanúsítanak a média képviselete 
iránt. Ezért mondhatjuk, hogy a média közvetítői szerepet játszik a 
politika és a nyilvánosság között. A média és politika viszonyában 
a média informatív funkciója a politikai események és történések 
elemzését, megfigyelését és az azokhoz való kritikus hozzáállást jelenti.

A média azon felül, hogy a különböző politikai csoportoktól és 
egyénektől származó információkat közvetíti, elemzi és megfigyeli, 
illetve kommentálja azt.  Azt, ahogyan egy bizonyos médium a politikai 
eseményekről és tényezőkről szóló információt szervezi, kiválasztja és 
közvetíti, szerkesztési politikának nevezzük. 

4. osztály 2 tanítási óra

A MÉDIA ÉS A 
POLITIKA VISZONYA
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Polgári nevelés (4. osztály, téma: Média és politika)

  Szerb nyelv és irodalom (2. osztály, téma: Dragoslav Mihailović: Mikor 
virágzott a tök, 4. osztály, téma: Dušan Kovačević: Balkáni kém)

  Szociológia és polgárjog (4. osztály, téma: A demokrácia és hatalom 
mechanizmusa; Politika)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban

 Az adatkezelés kompetenciája

 Kommunikáció

 Együttműködés

___ Célok

  A média és politika viszonyának ismerete.

  A politikai kampányok stratégiájának ismerete. 

  A politika és média kölcsönhatásának ismerete.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozását követően a tanulók képesek lesznek:

  elmagyarázni a politika és média kölcsönhatását,
 felsorolni a média alapfunkcióit,
  felismerni a média és politika viszonyában rejlő informatív funkció 

dominanciáját,
  felismerni egy adott médium analitikus, megfigyelő és kritikus 

véleményezését a politikai eseményekről.  

» » » KUTATÓI FELADATOK

1. Analizálás, megfigyelés és kritikus elemzés

Válasszák ki az elemezni kívánt médiatartalmat, amelynek témája egy 
nyilvános esemény. Megközelítésüknek képviselnie kell egy bizonyos 
politikai csoport hozzáállását az eseményhez, azaz a politikai nézőpont 
médiában történő bemutatását vagy azt, aki a politikai döntés 
hordozója.

2. Manipulációs stratégia – A közvélemény befolyásolása

A polgárok médián keresztüli manipulációja folyamán néha a 
befolyásolás technikáját alkalmazzák. Ez a kifejezés a propaganda 
manipulatív technikáinak együttesét jelenti a médiában, amelyeket 
azért alkalmaznak, hogy meggyőzzék a polgárokat egy bizonyos 
eszme, politikai eljárás, személyiség stb. igazáról és hitelességéről. 
Ezen technika alkalmazásának célja, hogy bizonyos személyiségek és 
események a médián keresztül sokkal jobbnak vagy sokkal rosszabbnak 
tűnjenek, mint amilyenek valójában. 

A közvélemény befolyásolásával kapcsolatos eljárások közül néhány:

  a médiában közzéteendő tények kiválasztása;

  manipuláció a hír megjelenési időpontjának meghatározásakor;

  rossz hír bemutatása a jó hír mellett, amelyet a rossz hír leplezésére és 
jelentőségének lebecsülésére szolgáló erőforrásként tartanak fenn;

  a figyelem elterelése a fontosról az irrelevánsra;

  a kevésbé fontos pozitív hírek jelentőségének eltúlzása annak 
érdekében, hogy a polgárok figyelmen kívül hagyják a valódi 
probléma jelentőségét;

  a polgárok érzelmeire való ráhatás a csodálat, együttérzés és 
bizalomérzet kiváltása révén;

___ Aktivitások
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  nem létező „ismert forrásokra” való hivatkozás (angolul: off the record);
  a „probléma - reakció – megoldás” módszer alkalmazása, mellyel 

a lakosság figyelmét egy tervezett problémára irányítják, és a 
nyilvánosságot öntudatlanul megakadályozzák az érvelésben és 
a lázadásban (pl. a médiában égető problémaként mutatják be a 
közút egy szakaszának megépítését, mellyel elterelik a figyelmet a 
korrupció és a gazdasági bűnözés növekvő problémájáról; az útszakasz 
megépítésével kapcsolatos probléma megoldása és annak dicsőítése a 
médiában minimalizálja a korrupció és a bűnözés valódi problémájának 
erejét).

Vizsgálják meg a politikai események és politikusok megjelenését 
a médiában. Találjon példát a közvélemény befolyásolásának 
jelenségére. Miért nem ismerik fel az emberek, hogy befolyásolják 
őket? Mely kérdések feltárásával fedezhetjük fel a befolyásolást? Írják 
le a kérdéseket egy vastagabb papírra, amelyet ki kell függeszteni az 
osztályteremben. Mi a hír forrása? Melyik médiatulajdonos publikálta 
a hírt? Miért tette közzé az adott forrás a hírt? Hogyan kerülnek 
bemutatásra a hírek? Hogyan mutatják be ugyanazokat a híreket más 
források? Miért jelent meg ekkor a hír? A közzététel időpontja távol áll-e 
az esemény bekövetkezésének időpontjától? Mely események történtek 
ugyanekkor, és miért nem közvetítették azokat, vagy miért hagyták 
figyelmen kívül a róluk szóló híreket?

3. Médiaprodukció

Rögzítsenek egy 7–10 percig tartó rádióműsort, mely által bemutatják 
az adott eseményhez kapcsolódó politikai információk elemzését 
a médiában. Mutassanak be egy adott személyt, társadalmi vagy 
természeti jelenséget és kontextust. Használjanak hanghatásokat 
és háttérzenét. Az audiovizuális média felhasználható a befogadó 
együttérzésének vagy empátia hiányának kiváltására. Amikor 
megpróbáljuk kiváltani a befogadó együttérzését, olyan zenét állítunk 

össze, amely összhangban van a beszélő hangszínével és a beszéd 
tartalmával (a vizuális bemutatásban elsősorban a képpel kell 
összhangot teremteni). Ellenkező esetben, amikor az empátia hiányát 
kívánjuk kiváltani, olyan zenét és más hanghatásokat választunk, 
amelyek ellentmondanak a bemutatottaknak.

4. Esettanulmány

Nézzék meg együtt a következő videót – Greta Thunberg beszéde az 
ENSZ 2019-es konferenciáján: 

8 https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg

Elemezzék együtt nyilvános beszédét. Figyeljék meg testbeszédét, 
hangszínét, beszédritmusát és a szüneteket. A média segítségével 
vizsgálják meg, hogyan reagáltak a vezető politikai erők – Oroszország 
és az Egyesült Államok - elnökei a nyilvánossághoz intézett beszédére. 
Mennyire igazolja hitelességét a média által róla kialakított kép? 
Magyarázzák el a média és a politika kapcsolatát Greta Thunberg 
beszédének példáján. Nézzék meg a javasolt videót, amelyben az 
egész beszéd bemutatásra kerül, majd keressenek az interneten egyéb 
videó változatokat Greta Thunberg beszédéről. Hasonlítsák össze a 
tartalmukat, elemezzék őket, fedezzék fel, hogy a beszéd mely részei 
vannak kiemelve, és melyeket hanyagolják az egyéb videóanyagokban.

Ügyeljenek a másodlagos (feldolgozott) videótartalmat kísérő 
hangeffektusokra. Értékeljék a közvetítők szándékait. Vonják le a 
következtetést. 

Bátorítsák a tanulókat arra, hogy soroljanak fel egy-egy kulcsszót, 
amely a média és a politika kapcsolatát jellemzi. Hallgassák meg 
a tanulók válaszait. Kérjék meg őket, hogy magyarázzák el a 
kulcsszavakat, és vonjanak le következtetéseket.

» » » KÖVETKEZTETÉSEK

https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg


Válasszanak egy szerbiai hírközlő televíziós csatornát, 
és találjanak három olyan médiatartalmat, amely 
alátámasztja a média elemző, megfigyelő és kritikai 
jellegét egy politikai csoport vagy egyének bemutatása 
folyamán. A választott példákban mennyire érezhető a 
politikai valóság módosítása a civil társadalomban? Mi 
a szerkesztési politikája annak a médiumnak, amelynek 
tartalmát kiemelték? Mi alapján vontak le következtetést 
az említett médium szerkesztési politikájáról?

HÁZI FELADAT 
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

El tudja magyarázni 
a politika és média 
kölcsönhatását

Felsorolja a média 
alapfunkcióit

Felismeri a média és 
politika viszonyában 
rejlő informatív funkció 
dominanciáját

Felismeri egy adott médium 
analitikus, megfigyelő és 
kritikus véleményezését a 
politikai eseményekről

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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___ Bevezetés a témába

A kormány, a politikusok és a civil szervezetek reklámstratégiákat 
alkalmaznak, ezáltal népszerűsítik saját politikai programjaikat, valamint 
igyekeznek kialakítani/javítani a nyilvánosság által róluk alkotott képet. 
Számos országban a helyi magáninfrastruktúra nem elegendő az összes 
médiaszereplő kiszolgálására. Ezért a médiaházaknak, esetenként 
a kormánynak külföldi reklámcégeket kell alkalmazniuk a választási 
kampányok tervezésére és lebonyolítására.

2, 3. és 4. osztály 2 iskolai óra

POLITIKAI KAMPÁNYOK

Ugyanakkor azok a nemzetközi vállalatok és szervezetek, amelyek 
helyi közönséget akarnak szerezni, a helyi médiából vásárolnak 
hirdetési felületet, amelyet különféle termékek, illetve a jelenlegi 
helyi politikusok ötleteinek reklámozására használnak fel. A média 
egyeduralma és az uralkodó politikai elit általi közvetett ellenőrzés 
komoly veszélyt jelent a média sokszínűségére és a pluralizmusra.
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___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Polgári nevelés (4. osztály, téma: Média és politika)

  Szerb nyelv és irodalom (2. osztály, téma: Branislav Nušić: 
Népképviselő)

  Szociológia és polgárjog (4. osztály, téma: Politika, Többpártrendszer, 
Választások)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban

 Az adatkezelés kompetenciája

 Kommunikáció

 Együttműködés

___ Célok

  A politikai és választási hirdetésekkel kapcsolatos ismeretek bővítése

  Betekintés a politikai hirdetések jelentőségébe és lehetőségeibe. 
Bevezetés a választási hirdetéseket szabályozó testület munkájába

  A politikai kampányok stratégiáinak megismerése

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozását követően a tanulók képesek lesznek:

  Felsorolni a média képviseletének jellemzőit a politikai választási 
kampányban 

 Bemutatni a manipulatív stratégiákat a politikai hirdetésekben
 Alapelemeire bontani a médiaüzeneteket egy politikai kampányban. 

» » » KUTATÁSI FELADATOK

1. Kutatói feladat: Politikai kampányok

Válasszanak ki és gyűjtsenek össze öt-tíz olyan médiatartalmat, 
amelynek célja a Szerb Köztársaság politikai választásainak reklámozása 
(politikai hirdetések, újságcikkek, videótartalmak stb.).

Miért érdeklik a polgárokat a politikai hirdetések? Elemezzék a 
választott médiatartalmat! Figyeljék meg az üzenet küldőinek 
szándékát, megszólításmódját, testtartását, a ruhájának színét és a 
körülötte lévő embereket! Magyarázzák el, hogy a politikai hirdetés 
formája/tervezése miként közvetíti a hirdető elképzeléseit? Melyik 
módszert alkalmazzák leggyakrabban a politikai hirdetések és miért?

Hogyan járult hozzá a szlogen, a logó, a grafika, a képek, a videók a 
politikai kampány céljának eléréséhez? Megjegyzés: javasolt a következő 
videótartalom bemutatása: Kennedy és Nixon televíziós vitája.

Elemezzék a politikai jelöltek non-verbális kommunikációját a mellékelt 
videótartalomban, és vonjanak le következtetéseket. Vizsgálják meg, 
hogy a rádióhallgatók, akik csak hangban követték a médiatartalmat, 
hogyan reagáltak ugyanezen televíziós vitára!

8 https://www.youtube.com/watch?v=gbrcRKqLSRw

2. Kutatói feladat: Manipulációs stratégiák

Noam Chomsky amerikai nyelvész és író tíz manipulációs stratégiát 
különböztet meg a tömegtájékoztatásban. Azonosítsák a manipulációs 
stratégiákat az alábbi választási kampányokban:

___ Aktivitások

A tanulók a tevékenységeket 5–7 tagú csoportokban végzik. A kutatási 
feladatokat az előző órán kapják meg. 

https://www.youtube.com/watch?v=gbrcRKqLSRw
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  figyelemelterelés – a figyelmet a fontos kérdésekről a jelentéktelen 
kérdésekre terelik;

  kreált probléma kihangsúlyozása – stratégia, amelyet „probléma-
válasz-megoldásnak” is neveznek. Ez egy olyan probléma tervezett 
létrehozását jelenti, amelyre a nyilvánosság várhatóan reagálni fog. 
Célja, hogy hamis hitet teremtsen a polgárok nagyobb szabadságával 
kapcsolatban, annak érdekében, hogy a polgárok könnyebben 
elfogadják saját szabadságuk korlátozását (például erőszak kiváltására 
a nyilvánosság ösztönzése arra, hogy reagáljon, s arra megoldást 
találjon, holott a megoldás már adott);

  fokozatos változás – a változás bevezetése kisebb változások 
fokozatos bevezetésével, hogy a közvélemény azt hihesse, hogy 
semmi sem változik radikálisan;

  késleltetés – korai bejelentéssel a nyilvánosság felkészítése a 
népszerűtlen változásokra, ami azt a benyomást kelti, hogy a változás 
elfogadható, mivel már régóta bejelentették;

  gyermeknyelv használata – a gyermekek számára is érthető 
kifejezésekkel történő megszólítás annak érdekében, hogy elkerüljék 
a polgárok körében a kritikus gondolkodás és a felelősségvállalás 
képességének aktiválását;

  a polgárok érzelmeire való ráhatás – érzelmi impulzusok használata a 
médiában (félelem, düh, szorongás, szánalom stb.) az ésszerű érvelés 
elfojtása érdekében;

  bűntudatkeltés – a polgárok meggyőzése arról, hogy kizárólag ők 
felelősek a személyes kudarcokért, valamint a szakmai és személyes 
lehetőségek elmulasztásáért;

  a tudatlanság dicsőítése – a polgárok meggyőzése arról, hogy 
társadalmilag a középszerűség az önmegvalósítás legmegfelelőbb 
módja, azt az illúziót teremtve, hogy a vulgaritást, a primitív 
viselkedést és a butaságot a jelenlegi történelmi pillanatban értéknek 

tekintendő;

  a kultúrával, a művészetekkel és az oktatással szembeni ellenállás 
implicit ösztönzése;

  a társadalom alacsonyabb és marginalizáltabb rétegéből származó 
polgárok képzésének tendenciózus elkerülése a képzett és képzetlen 
polgárok közötti nagyobb szakadék létrehozása érdekében, 
megakadályozva ezzel a képzett polgárok számának növekedését;

  az ismeretekkel való visszaélés – egyrészt lehetővé teszi az uralkodó 
elit számára a nyilvánosság számára fontos információhoz való 
hozzáférést, másrészt megakadályozza a lakosság hozzáférését az 
információhoz.

3. Kutatói feladat: Közéleti szereplők

Vizsgálják meg, mely közéleti személyiségekkel foglalkoznak a politikai 
kampányok és hirdetések! Mutassák be, a polgárok hogyan vélekednek a 
kiemelt személyekről!

Mérjék fel, hogy mely szakma különösen népszerű a politikai kampányok 
médiahirdetéseiben! Vonjanak le következtetéseket!

4. Kutatói feladat: Fényképelemzés

A fényképek és videófelvételek fontos információt nyújtanak az üzenet 
feladójának szándékairól. A nagyon közeli, a szemet vagy csak az arcot 
bemutató felvételek hatása agresszió és kényelmetlenség érzet, míg egy 
közepesen közeli kép, felvétel a személy egész felső testéről vagy két-
három emberről azt az érzetet kelti, hogy közelebb állunk az illetőkhöz.

A felvétel perspektívája (az úgynevezett látószög) pedig befolyásolhatja 
a médiaüzenet jelentését: az alsó látószög (amikor a kamera alulról 
„néz”) azt a benyomást kelti, hogy az alany nagyobb, mint amekkora, 
vagyis az alany nagyobb hatalmának benyomását kelti. Az egyenlőség 
benyomása akkor érhető el, ha a kamera az alany szemmagasságában 



helyezkedik el. Így az alany úgy néz ki, mintha ugyanolyan magasságban 
lenne, mint a megfigyelő. Ez az úgynevezett „normál nézet” fokozza az 
alannyal való azonosulás lehetőségét.

A felső látószög (az úgynevezett „madárperspektíva”) azt a fényképezési 
szöget jelenti, ahonnan a kamera lefelé néz, így azt a benyomást kelti, 
hogy az alany gyenge, alacsonyabb rendű.

Válasszanak tíz-tizenöt fényképet hazai és külföldi politikusokról, és 
elemezzék, milyen szögből készítették a felvételeket! Vitassák meg 
következtetéseiket!

Bátorítsák a tanulókat a korábbi munkák elemzésére és értékelésére.

Mi a politikai kampány alapvető célja? Mi a média szerepe egy politikai 
kampányban? Mi alapján választottak ki bizonyos médiumokat egy 
politikai kampány népszerűsítésére? Mely politikai kampányokat 
tartják sikeresnek? Tükrözik-e a politikai kampányok az őszinte 
meggyőződéseket és a médián keresztül a nyilvánossághoz intézett 
spontán megszólításokat? Miért nem? Ki készít politikai kampányokat?

» » » KÖVETKEZTETÉSEK
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Felsorolja a média képviseletének 
jellemzőit a politikai választási 
kampányban

Bemutatja a manipulatív 
stratégiákat a politikai 
hirdetésekben 

Alapelemeire bontja a 
médiaüzeneteket egy politikai 
kampányban

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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3. és 4. osztály 2 iskolai óra

___ Bevezetés a témába

A média a társadalom intézménye, amely nemzeti és nemzetközi 
törvények kel összhangban működik, egy bizonyos típusú terméket 
– médiatartalmat állít elő, és a médiapolitika tárgyát képezi. A 
médiapolitika részletesebben foglalkozik azon szabályokkal, amelyek 
szerint a gyártók megtervezik a médiatartalmakat, illetve forgalmazzák 
azokat a fogyasztók - a közönség számára. A médiapolitikát nemzeti 
szinten határozzák meg. Országos szinten szabályozza a média 
munkáját, és összhangban kell lennie a nemzetközileg elfogadott 
elvekkel és szabályokkal. Az állam médiapolitikája a médiában 
érintettek – a közönség, a piac (hirdetők és a médiaipar) és a politika 
(jogalkotó) – közötti tárgyalások eredménye.

A médiapolitika meghatározza a médiatartalom piacra bocsátásának 

céljait és eszközeit, melynek elsődleges szempontja gyakran az 
ellentmondó érdekek és elvárások összeegyeztetése.

Ezek az érdekek lehetnek:

  magán kontra nyilvános érdekek;
  gazdasági kontra társadalmi és kulturális érdekek;
  nemzetközi kontra nemzeti érdekek.

A médiapolitika célja a médiapiac fejlesztése az állam társadalmi, 
politikai és kulturális céljainak megfelelően, a technikai és technológiai 
innovációk elfogadása, a közönség fejlesztése, a sokszínűség 
ösztönzése, valamint egyértelmű adminisztratív és ellenőrzési eljárások 
meghatározása a média működési folyamatában. A tömegmédia, 

„A demokratikus civilizáció csak akkor menti meg önmagát, ha a képek nyelvét a 
kritikai reflexió ösztönzésévé változtatja, és nem hipnózisra használja.”

Umberto Eco, olasz író

A KORMÁNY HATÁSA A 
POLITIKA ÉS A MÉDIA 

VISZONYÁRA
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függetlenül attól, hogy hagyományosról vagy digitálisról beszélünk, 
befolyásolja a társadalomról alkotott felfogásunkat és az abban való 
részvételt.

Az információ megbízhatóságának felmérése érdekében ismerni kell 
annak eredetét, illetve tudni kell, hogy kitől áramlik. Ezt követően 
vetődnek fel a médiumok tulajdonjogi kérdései. A médium tulajdonosa 
közvetlen hatással lehet az újságírók munkájának ellenőrzésére, 
szerkesztési politikájuk meghatározására, személyes vagy gazdasági 
érdeke lehet, melyet a médiatartalmak révén elégít ki. A piac 
médiapolitikája ügyel arra, hogy a személyes érdek vagy a gazdasági és 
politikai érdek soha ne írja felül a közérdeket, ám fontos, hogy kritikus 
közönségként megértsük a politika, a tulajdonjog és a médiatartalom 
előállítása közötti lehetséges kapcsolatokat.

A médiumok tulajdonjogi adatainak átláthatónak és nyilvánosan 
hozzáférhetőnek kell lenniük, és szerepelniük kell a Gazdasági 
Nyilvántartások Ügynökségének nyilvántartásában. A közérdekű 
tájékoztatásról és médiáról szóló törvényünk értelmében a médiumok 
kötelesek a médiatartalom közzétevőjéről információt szolgáltatni 
honlapjukon vagy nyomtatott kiadásában.

Amennyiben ezen rendeletet nem tartják tiszteletben, pénzbírságot 
kell fizetniük.

___ Tantárgyközi kapcsolatok

  Polgári nevelés (4. osztály, téma: Az információ világa)

  Informatika és számítástechnika (3. osztály, téma: Az adatok 
statisztikai feldolgozása)

   Szociológia és polgárjog (4. osztály, téma: Magán- és köztulajdon)

___ Tantárgyközi kompetenciák

  Felelősségteljes részvétel a demokratikus társadalomban
 Az adatfeldolgozás kompetenciája
 Kommunikáció
 Együttműködés

___ Célok

  Bevezetés a média finanszírozásának különféle formáiba.

  A tulajdonjogi viszonyok hatásának megértése a média munkájára, 
valamint a médiapolitika meghatározása fontosságának megértése, 
amely figyelembe veszi a piac gazdasági, politikai és kulturális 
igényeit, valamint a közönség igényeit.

  Azon képességek fejlesztése, melyek a személyes és társadalmi 
haszonhoz legjobban hozzájáruló politikai ötletek és programok 
megválasztására irányulnak.

  Mások jogainak tiszteletben tartására való nevelés.

___ Kimeneti követelmények

A tanítási egység feldolgozását követően a tanulók képesek lesznek:

  Elmagyarázni a médiapolitika jelentését, és leírni annak hatását a 
médiapiac fejlődésére.

  Elmagyarázni a médiatulajdon kifejezés jelentését, és 
megkülönböztetni a médiatulajdon különféle formáit.

  Felsorolni a média piacra gyakorolt konglomerációs hatásának pozitív 
és negatív következményeit.

   Felsorolni a civil szektor médiumainak sajátosságait a közszolgálati 
médiaszolgáltatással és a kereskedelmi médiával szemben.
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A Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai szerint mintegy 7 
millió ember él hazánkban. 916 nyomtatott kiadvány (napi, heti és havi), 
326 rádió, 227 televízió, 736 internetes portál közvetít médiatartalmat 
a lakosság felé.

Összesen 2248 bejegyzett médium van Szerbiában.

A legolvasottabb napilapok az Informer napilap 102 000 példánnyal, a 
Večernje novosti 49 000 példánnyal, valamint a Blic 47 000 példánnyal.

A lakosság 72%-a televíziót néz, a lakosság 57%-a pedig rádiót hallgat. A 
szerbiai háztartások 72%-ának van internet-hozzáférése.

A leglátogatottabb internetes portálok a Blic (948 000 látogató), a Kurir 
(913 000 látogató), az Espresso és a Telegraf (327 000 látogató)13.

Az összes felsorolt médium magántulajdonban van, alapvető és 

___ Aktivitások

A tanítási egység célja lehetőséget biztosítani a tanulóknak arra, hogy 
átfogóan gondolkodjanak a médiáról, mint olyan piacról, amelyre az 
állam által megszabott jogszabályok és politika vonatkozik, és hogy 
a médiapiac fejlődése azon felül, hogy kihatással van a gazdaságra, 
befolyásolja a társadalomban elfogadott kulturális, társadalmi 
és politikai értékeket. A hazai médiapiacot szemléltető anyagok 
elemzésén keresztül a tanulóknak meg kell ismerkedniük annak 
különböző szegmenseivel, és meg kell érteniük a médiatulajdon 
ismeretének fontosságát és a tulajdonjoggal járó veszélyeket. Ezt 
a tematikus egységet munkalapok, szöveges anyagok, kutatások, 
valamint a gyakorlati feladatok során felvetett kérdések segítségével 
megvalósított vita révén dolgozzuk fel.

elsődleges motívumuk a kereset megteremtése és a profitszerzés. 
Mindezen médiumok létét, működését és tartalmának szerkesztését a 
médiapolitika által megszabott törvények szabályozzák.

Kérjék meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, vajon a 
napjainkban elterjedt számos médium szükségszerűen nyújt-e kiváló 
minőségű médiatartalmat! Vajon ők, mint befogadók, úgy gondolják-e, 
hogy hozzáférnek a számukra fontos és érdekes tartalmakhoz, valamint 
az elérhető médiatartalmak kielégítik-e a különböző társadalmi 
csoportokat és azok eltérő érdekeltségét?

Végül, a médiatulajdon kérdésével kapcsolatosan ösztönözzék a 
tanulókat arra, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan harcolnak a 
különböző médiumok azért, hogy megteremtsék bevételüket, valamint 
hogy a köztük kialakult verseny miként készteti azokat arra, hogy 
olcsóbb tartalmakat állítsanak elő költségeik csökkentése érdekében, 
így növelve hosszú távon a nyereségüket! Más szóval, a piacon lévő 
számos médium hosszú távon eredményezheti a gyengébb minőségű 
tartalom megjelenését, a szórakoztató tartalmak dominanciáját a 
tájékoztató, az oktatási és a kulturális tartalmakkal szemben, valamint a 
kisebbségi befogadók igényeinek elhanyagolását.



Ez a gyakorlati feladat arra ösztönzi a hallgatókat, hogy vegyenek 
részt a média tulajdonjogával és a médiapolitikával kapcsolatos 
eszmecserében és vitában.

Alakítsanak ki két csoportot a tanulók között!

Az egyik csoport tagjai képviselik a jogalkotót, aki előírja azokat a 
szabványokat, melyeknek a médiumoknak meg kell felelniük ahhoz, 
hogy engedélyt kapjanak a tartalmak közvetítésére.

A második csoport egy olyan médiumot képvisel, amelynek célja a 
lehető legmagasabb számú közönség, nézettség elérése. A kérdések 
megválaszolásával a két csoport felismeri a közérdek és a gazdasági 
érdek közötti különbséget.

A „Jogalkotó” csoport kérdései

Ha ti jogalkotói pozícióban lennétek, milyen típusú programokat 
látnátok elő a közönség politikai, kulturális és társadalmi érdekeinek 
kielégítésére? Milyen típusú tartalmat kell kínálnia a médiának ahhoz, 
hogy megfeleljen azon követelménynek, mely szerint a programoknak 
sokféléknek kell lenniük? A közönség mely rétegét céloznátok meg, 
vagyis a közönség mely rétegeinek kell elégedetteknek lenniük a 
média kínálattal? (Segíthetnek a tanulóknak abban, hogy figyelmüket 
a kisebbségi csoportok sokszínűségére terelik – a nemzeti, szexuális, 
vallási és egyéb identitások kérdésére.)

1. számú gyakorlat

Médiapolitika és a média tulajdonjoga

Milyen funkciója és feladatai vannak a médiának a közérdekek 
kielégítése érdekében?

A „Magántulajdonban lévő kereskedelmi médium” kérdései

Mit gondoltok, milyen tartalom vonzza a legnagyobb közönséget, 
illetve a legtöbb hirdetőt? A közönség mely rétege számít a 
legjelentősebb pénzügyi potenciállal rendelkező rétegnek? Mely 
réteg az, melynek tagjai a hirdetők számára a legvonzóbbak, mint 
potenciális ügyfelek vagy fogyasztók? A diákok számára segítség 
lehet az, ha a közönségre az életkor, a fogyasztói képességek, a 
munkastílus, a lakóhely – városi vagy vidéki stb. szempontjából 
gondolnak. A médiatartalom mely jellemzőit tartjátok a befogadók 
szempontjából legvonzóbbnak? 

Amikor mindkét csoport megválaszolja a kérdéseket, segítsék 
a tanulókat abban, hogy vonjanak le következtetéseket: a 
magánmédiumok tulajdonosai elsősorban a szórakoztató- és 
sporttartalmakban látják a profit lehetőségét, ám ez az információs, 
oktatási és kulturális tartalom elhanyagolását és minőségének 
romlását jelenti.

Ugyanakkor fontos, hogy a magánmédiumok által közvetített 
tartalmak előállítását is törvények szabályozzák, a közérdeket kell 
szolgálniuk, nem pedig csak az egyén, a tulajdonos érdekét. 
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Ennek a gyakorlati feladatnak a célja, hogy ismertessük a tanulókkal 
a horizontális és vertikális tulajdonjog fogalmát, valamint a média 
tulajdonjog különböző formáit.

Szemléltessük a hallgatóknak a médiatulajdon koncentrációját az 
Egyesült Államokban.

Mit észleltek a bemutatott képeken?14 

Hány médiacsoport rendelkezik különféle médiumokkal, 
médiacsatornákkal vagy médiaterjesztőkkel? A médiacsoportok/
konglomerátumok a médiaipar egyetlen ágára vagy többre 
koncentrálnak? Mit jelent ez a közönség számára, és mit a tulajdonos 
számára?

A médiaipar mely típusait különböztetjük meg?

A vita után foglalja össze a válaszokat. A bemutatott kép a média 
konglomerátumok létrejöttét, a médiapiac bővülését illusztrálja. 
Szemlélteti, hogy a médiatulajdonosok különféle médiaágazatokban 
birtokolnak vállalatokat – rádió, televízió, film, könyvek, tájékoztató 
és szórakoztató csatornák. Ily módon egy és ugyanaz a tulajdonos 
sokkal nagyobb közönségkörre terjeszti ki a befolyását, és növeli a 
jövedelemtermelés lehetőségeit.

A médiapiac konglomerációja azt jelenti, hogy a lakosság kisebbségi 
csoportjainak igényeit gyakran elhanyagolják, figyelmen kívül hagyják, 
így az eseményekről és a valóságról alkotott benyomásunkat egyre 
egységesebbé teszik.

2. számú gyakorlat

Vízszintes és vertikális média tulajdonjog

A gyakorlatot megismételheti a szerb médiapiac példáján – az 
alábbiakban bemutatjuk azokat az adatokat, amelyek összefoglalják a 
média vertikális és horizontális integrációját Szerbiában.

A bemutatott adatok alapján meg tudjátok állapítani, kik a média 
tulajdonosai Szerbiában? Van-e valamilyen hasonlóság az azonos 
tulajdonoshoz tartozó médiumok között? Felismeritek-e a közös 
elemeket a tartalom minőségével, a szerkesztési politikával, az általuk 
népszerűsített értékekkel és a tartalmuk domináns funkciójával 
kapcsolatban? Mit tudnátok ajánlani a bemutatott példák alapján a 
tulajdonosoknak a médiapiac bővítése érdekében? Az ennyire telített 
médiapiac milyen minőségű tájékoztatást nyújt a közönség számára?
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A Szerb Köztársaság Elektronikus médiáról szóló törvénye15 72. 
szakasza szabályozza a civil szektor médiumainak létrehozását és 
működtetését.

Az említett szakaszban olvashatók a következő sorok: „A civil 
szektor médiaszolgáltatása különböző társadalmi csoportok (etnikai 
kisebbségek, fiatalok, idősek, fogyatékkal élők stb.) és szervezetek 
sajátos érdekeinek kielégítésére szolgál, nem pedig haszonszerzés 
céljából.

Az ezen szakasz 1. bekezdésében említett médiaszolgáltató lehet 
egyesület, szervezet, alapítvány, egyházi és vallási közösség.

Az ezen szakasz 1. bekezdésében említett médiaszolgáltatásra 
vonatkozó engedélyt díjfizetési kötelezettség nélkül kell kiadni.

Az ezen szakasz 1. bekezdésében említett médiaszolgáltatás 
támogatására a törvénynek megfelelően pénzeszközök biztosíthatók 
a projektek társfinanszírozására szánt állami alapokból, valamint 
adományokból, az állampolgárok hozzájárulásaiból, szponzoroktól és 
egyéb bevételi forrásokból.”

A tanulókkal tervezett beszélgetést az alábbi kérdésekkel kezdjék: 

Felismeritek-e a civil szektor médiumainak tulajdonjogi sajátosságait? 
Melyek a civil szektor médiumainak jövedelemtermelési sajátosságai?

A meglévő szabályozások szerint a civil szektor médiumainak milyen 
pénzügyi kötelezettségei vannak?

3. számú gyakorlat

A civil szektor médiumai

Mit gondoltok, a civil szektor médiumainak miért jár könnyítés és kiváltság 
a különböző díjak fizetése kapcsán? Szerintetek a civil szektor médiumai 
által közvetített programok kereskedelmi és pénzügyi szempontból nagy 
potenciállal bírnak? Milyen haszon származik a civil szektor médiumaiból, 
ha azok nem profitálnak? Ismertek-e olyan médiumot, amely szerintetek a 
civil szektorhoz tartozik?

Munkalap  A CIVIL SZEKTOR MÉDIUMAI. 
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A gyakorlati feladatok elvégzését követően a tanulókkal arra 
a következtetésre kell jutnunk, hogy a média tulajdonjogának 
ismerete elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy megértsük azok 
szerkesztési politikáját, valamint hogy fel tudjuk mérni a hozzánk 
érkező tartalmak és információ minőségének megbízhatóságát. 
Ezenkívül a tanulóknak le kell vonniuk azt a következtetést, hogy a 
magántulajdonban lévő médiumok, annak ellenére, hogy előnyben 
részesítik a szórakoztató tartalmat, mint jövedelmezőbbet és 
vonzóbbat a szélesebb közönség számára, kötelesek betartani 
azon jogszabályi rendelkezéseket, amelyek előírják a közérdekű 
feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségeket.

A magánmédiával szemben megkülönböztethetünk állami 
tulajdonban lévő médiát és a civil szektor médiáját.

Az állami tulajdonban lévő médiumok, a „Szerbiai Rádió és 
Televízió” és a „Vajdasági Rádió és Televízió” műsorai felelősséggel 
tartoznak minden díjfizető szerbiai polgár felé, aki lehetővé teszi 
a médiumok mindennapi munkáját és működését. Kötelességük 
kielégíteni Szerbia összes polgára igényeit, az általuk közvetített 
programoknak egységes arányban kell magukban foglalniuk 
tájékoztatási, oktatási, kulturális és szórakoztató tartalmakat.

A civil szektorhoz tartozó, valamint a köztulajdonban lévő 
média célja nem a profitszerzés, hanem a kisebbségi csoportok 
igényeinek kielégítése.

Az említett médiumok, függetlenül tulajdonjogi hovatartozásuktól, 
hozzájárulnak a sokszínű és dinamikus médiapiac kialakulásához és 
fejlődéséhez.

» » »  KÖVETKEZTETÉSEK
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Az elemzett gyakorlati példák alapján osszák fel a 
tanulókat két csoportra – az egyik csoport lesz a 
médiapiac konglomerációja mellett, a másik pedig ellene.

Hét napon át érveket, tényeket és adatokat kell 
összegyűjteniük, majd a következő órán be kell azokat 
mutatniuk osztálytársaiknak az adott lehetőségek 
segítségével.

.

HÁZI FELADAT 13  A fent említett adatok mind a 2019-ben kiadott tanulmányból származnak (Media 
Sustainability Index 2019, IREX).

14  Az 1. számú kép a következő  linkről tölthető le: https://bryantarchway.com/is-there-
an-american-media-monopoly/. A 2–5. számú képek a Szerbiai médiatulajdon-figyelő  
(Media Ownership Monitor: Serbia) kutatásból származnak, s letölthetők: https://
serbia.mom-rsf.org/rs/  linkről.

15  Mindez elérhető az alábbi linken: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_
elektronskim_medijima.html

https://bryantarchway.com/is-there-an-american-media-monopoly/
https://bryantarchway.com/is-there-an-american-media-monopoly/
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_elektronskim_medijima.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_elektronskim_medijima.html
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» » » JAVASOLT ESZKÖZ A DIÁKOK MUNKÁJÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A tanuló 
családneve 
és utóneve

Elmagyarázza a 
médiapolitika jelentését, 
és leírja annak hatását a 
médiapiac fejlődésére

Elmagyarázza a 
médiatulajdon 
kifejezés jelentését, 
és megkülönbözteti a 
médiatulajdon különféle 
formáit

Felsorolja a média piacra 
gyakorolt konglomerációs 
hatásának pozitív és 
negatív következményeit

Felsorolja a civil szektor 
médiumainak sajátosságait 
a közszolgálati 
médiaszolgáltatással és 
a kereskedelmi médiával 
szemben

* Az osztályzatok beírhatók számszerűen, karakterekkel (plusz/mínusz) vagy hangulatjelekkel (boldog/szomorú).
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Munkalap_ A média hatása a politika 
és a média kapcsolatára

16

A MÉDIA 
KONSZOLIDÁCIÓJA 

1. számú kép

 3 jelentős társaság 
tulajdonában van: 

NBC

 Universal Pictures 

Focus Features

COMCAST

Fox 

Wall Street Journal

New York Post

NEWS CORP

ABC

ESPN

Pixar

DISNEY 

MTV

 Nickelodeon 

Paramount Pictures

VIACOM

CNN

HBO

Time

TIME WARNER 

CBS

Showtime

Smithsonian 
Channel

CBS

Ez a hat vállalat: 

A média 90%-a 

2012.

1983.

6 médiaóriás ellenőrzi az 
elképesztő 90%-át 
mindannak, amit olvasunk, 
nézünk vagy hallgatunk

A médiaterületnek 
ugyanez a 90%-a 50 
vállalat tulajdonában volt 

 3 jelentős társaság 
tulajdonában van: 

 3 jelentős társaság 
tulajdonában van:  

 3 jelentős társaság 
tulajdonában van:  

 3 jelentős társaság 
tulajdonában van:  

 3 jelentős társaság 
tulajdonában van: 
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SZERBIA 
MÉDIATULAJDON-
FIGYELŐ 

FÜGGŐLEGES 
MÉDIAKONCENTRÁCIÓ
A tulajdon koncentrációja a különböző médiaszektorokban 
– TV, rádió, nyomtatott sajtó, internet

A 8 LEGNAGYOBB RÉSZESEDÉSSEL BÍRÓ MÉDIUM A KÖZÖNSÉG ARÁNYÁBAN

AZ ÁLLAM ÉS A KÖZSZOLGÁLATI 
MÉDIASZOLGÁLTATÁS

PINK MEDIA GROUP KOPERNIKUS CORPORATION

S MEDIA TEAM MAXIM MEDIA GROUP ADRIA MEDIA GROUPRINGIER AXEL SPRINGER INSAJDER TIM

19,24% 12,51% 5,13%+ + = 36,88%

Források: IPSOS, Nielsen közönségmérés: TV, újság, rádió, 2018

rts.rs
novosti.rs
politika.rs

15,88% 1,01%

rts.rs
novosti.rs
politika.rs

+ = 16,89% 13,99% 5,92%+ = 19,91%

B92.rs
prva.rs

smedia.rs

9% 9,74% 12,22%

blic.rs
nin.rs

7,45%

kurir.rs

10,45%

informer.rs

További információért látogasson el a serbia.mom-rsf.org honlapra  

A MÉDIAKÖZÖNSÉG 
SZOKÁSAI

89,6%
Televízió

60,6%
Újságok

57,42%
Rádió

2. számú kép
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MAGAS KONCENTRÁCIÓ A 
SZERBIAI RÁDIÓPIACON 

4A 4 LEGNAGYOBB 
TULAJDONOS

52,3%
összes 
rádióhallgató

RADIO S

HIT RADIO 

TDI

PLAY RADIO 

RTS RADIO

 S MEDIA TEAM

MAXIM MEDIA 
GROUP

KOPERNIKUS 
CORPORATION

KÖZSZOLGÁLATI 
MÉDIASZOLGÁL-

TATÁS

15,8%

17,1%

10,4%

9%

Források: IPSOS közönségmérés: rádióhallgatók, 2018 További információért látogasson el a serbia.mom-rsf.org honlapra 

3. számú kép

SZERBIA 
MÉDIATULAJDON-
FIGYELŐ 
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AZ ÚJSÁGPIAC NAGYMÉRTÉKBEN 
KONCENTRÁLÓDIK 

20,37% 17,42% 20,86% 12,43%

RINGIER AXEL SPRINGER: 
BLIC 16,21%, NIN 4,16%

INSAJDER TIM: 
INFORMER 17,42%

ÁLLAMI: 
VEČERNJE NOVOSTI  13,42%, 

POLITIKA 7,44%

ADRIA MEDIA GROUP: 
KURIR 12,43%

4LEGNAGYOBB 
TULAJDONOS

71,8%
az olvasóközönség 

További információért látogasson el a serbia.mom-rsf.org honlapra Források: IPSOS közönségmérés, 2017. január-március 

4. számú kép

SZERBIA 
MÉDIATULAJDON-
FIGYELŐ 

A
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A TELEVÍZIÓS PIAC NAGYMÉRTÉKBEN 
KONCENTRÁLÓDIK  

4LEGNAGYOBB 
TULAJDONOS

63,3% 
a televíziós 
közönség 

KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁS:
RTS1: 19,25%, RTS2: 1,94%, RTV1: 0,43%

PINK MEDIA GROUP: 
PINK TV: 16, 54%, PINK 2: 0,92%, 
PINK 3: 0,38% 

KOPERNIKUS CORPORATION: 
О2: 4,68% PRVA TV: 11,04% 

HAPPY TV 

21,62%

17,84%

15,72%

8,15%

5. számú kép

Források: IPSOS televíziós közönségmérés, 2018 További információért látogasson el a serbia.mom-rsf.org honlapra 

SZERBIA 
MÉDIATULAJDON-
FIGYELŐ 

A

-a
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Munkalap_ A civil szektor médiumai17
A feladatotok olyan civil szektor megtervezése, amely egy adott kisebbségi közönségcsoport igényeinek 
kielégítésére összpontosít.

A médium lehet helyi vagy regionális tévécsatorna vagy rádió, nyomtatott kiadvány vagy online portál, 
amely integrálja az említett médiát.

Célcsoport – ismertessétek az e csoportnak szánt 
médium indításának szükségességét

A médiatartalom terjesztésének módja

A civil szektor által kínált médiatartalom fajtája

Intézmények, szervezetek vagy más partnerek, 
amelyek érdekeltek lennének a civil szektor médiuma 
elindításának támogatásában és segítésében

A jövedelemszerzés további módjai



 >>

* A megadott meghatározások és fogalmak A tömegtájékoztatásról és médiáról szóló törvényből, Az 

elektronikus médiáról szóló törvényből, A közmédia-szolgáltatásokról szóló törvényből, Az elektronikus 

kommunikációról szóló törvényből, valamint az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az UNESCO 

nemzetközi dokumentumaiból származnak.
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Aa
Alfanumerikus műveltség 

Az írás, az olvasás és a számolás képessége.

Аudiovizuális médiaszolgáltatás

Audiovizuális műsortartalom elektronikus kommunikációs 

hálózatokon keresztüli szolgáltatása korlátlan számú felhasználó 

számára – televíziós műsorok közvetítése, igény szerinti 

audiovizuális médiaszolgáltatások, valamint audiovizuális 

formában történő kereskedelmi kommunikáció. 

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokat uniós szinten szabályozó fő 

jogi eszköz, amelyet az egyes tagállamok nemzeti jogszabályai 

megalkotásakor alkalmaznak.

A civil szektor médiumai 

Ezek nonprofit szervezetek, és felelősséggel tartoznak a 

közösség iránt, amely szolgálatában működnek. Tartalmukat a 

közösség tagjai hozzák létre. A civil szektor médiumai független 

a kormánytól, a kereskedelmi és vallási intézményektől, 

valamint a politikai pártoktól. Külön csoportot alkotnak a 

médiaszektorban a kereskedelmi és közmédiumok mellett.

A média pluralizmusa

Számos fogalmat foglal magában, pl. a tulajdonjog sokféleségét, 

az információforrások sokféleségét és az elérhető tartalmak 

sokféleségét jelenti. Politikai szempontból a média pluralizmusa szinte 

kizárólag a tulajdonjog pluralizmusára utal. A média pluralizmusa 

azonban magában foglal minden olyan intézkedést, amely lehetővé 

teszi az állampolgárok számára, hogy hozzáférjenek különféle 

információforrásokhoz, véleményekhez, tájékoztatáshoz stb. annak 

érdekében, hogy véleményt formálhassanak bármely domináns 

hatalom szükségtelen befolyásolása nélkül.

A véleménynyilvánítás szabadsága 

A közérdekű tájékoztatás és média területén a nemzetközi 

normáknak megfelelő törvények, valamint a Szerb Köztársaság 

Alkotmánya leírják az alapvető emberi jogokat. A „véleménynyilvánítás 

szabadsága” kifejezés gyakran említett az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatának 19. és 18. szakaszában. Az Európai Unióról szóló 

szerződés kimondja, hogy az Uniónak tiszteletben kell tartania 

azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európa Tanács az emberi 

jogok és alapvető szabadság védelméről szóló egyezménye biztosít, 

különösen a véleménynyilvánítás szabadságához való jogról szóló 10. 

szakasz rendeletét. Az EU Alapjogi Chartája a véleménynyilvánítás és 

tájékoztatás szabadságáról szóló 11. szakasza leírja ugyanezen jogokat, 

valamint szavatolja a média szabadságát és pluralizmusát.  
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Bb
Behaviorális hirdetések az interneten 
(angol nyelven: Online Behavioral Advertising – ОВА) 

Nyomkövető sütiket tartalmaznak. Ezért az EU adatvédelmi 

törvényeivel összhangban az ilyen hirdetések csak felhasználói 

beleegyezéssel engedélyezettek. A Kommunikációs Hálózatok, 

Tartalmak és Technológia Főigazgatóságának (DC Connect) 

döntő szerepe van az érdekelt felek reklámozásra vonatkozó 

önszabályozási javaslatainak értékelésében. A javaslatoknak 

átláthatóknak és a megfelelőségen alapulóknak kell 

lenniük, valamint hatékonyan megvalósítható felhasználói 

mechanizmusokat kell szorgalmazniuk. Az érintettek között 

vannak a hirdetői szövetségek, az IKT-ipar és -szövetségek, 

valamint a fogyasztók képviselői.

Cscs
Csatlakoztatott TV 
(angol nyelven: Connected TV)

Internethez csatlakoztatható eszközök. Tágabb értelemben a 

kifejezés olyan technikai megoldásokra utal, amelyek közelebb 

hozzák a lineáris televíziózást és az internet világát (pl. internet-

kapcsolattal rendelkező televíziók, set-top boxok, amelyek 

OTT (angol nyelve: over the top) audiovizuális tartalmakat 

közvetítenek, táblagépeken vagy okostelefonokon keresztül 

nyújtott audiovizuális szolgáltatások).
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Dd
Digitális műveltség 

Az információs műveltség alkalmazásának képessége digitális 

környezetben.

Digitális (nem lineáris) média

Internetes médiaszolgáltatást nyújtó média.  A nem lineáris 

média magában foglalja az igény szerinti audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat. A tágabb értelemben vett digitális média 

magában foglalja a videó platformokat, a közösségi médiát 

(közösségi hálózatokat), weboldalakat, videójátékokat, online 

kiadványokat és más, az interneten létrehozott és megosztott 

tartalmakat.

Digitális egészségügyi műveltség

Az elektronikus forrásokból származó egészségügyi információ 

keresésének, sikeres hozzáférésének, megértésének és 

értékelésének képessége, mely által bővül azon lehetőségek 

száma, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember megoldjon 

egy adott egészségügyi problémát.

Ee
Elektronikus médium

Csatorna, amely a rádió és a televízió műsortartalmát, valamint 

az elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül igény szerint 

elérhető műsortartalmakat közvetíti.

Elektronikus üzenet (E-mail)

Nyilvános kommunikációs hálózaton keresztül küldött szöveges 

üzenet, hang- vagy képfelvétel, amely addig tárolható a címzett 

hálózatán vagy végberendezésén, amíg a címzett azt nem nyitja 

meg.

Előfizető

Az a magán- vagy jogi személy, aki a nyilvánosan elérhető 

elektronikus hírközlési szolgáltatások üzemeltetőjével 

szerződést kötött a szolgáltatások igénybevételéről.
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F f
Felhasználó

Magán- vagy jogi személy, aki nyilvánosan elérhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel.

Felfüggesztett televíziózás (angol nyelven: Catch-up TV) 

Igény szerinti szolgáltatás, amely lehetővé teszi a TV-műsorok 

lejátszását vagy késleltetett megtekintését (interneten, 

kábel TV-n, DSL hálózaton, FTTH-n, műholdas adáson, TNT-n, 

mobiltelefonon keresztül).

Hh
Hagyományos (lineáris) médiumok

Sajtó, rádió, televízió.

Harmonizált szabvány

Európai szabvány, melyet az Európai Bizottság igényére az 

Európai Szabványügyi Bizottsághoz hagyott jóvá. A szabvány 

megoldásokat kínál a jogi rendelkezések betartására. A 

harmonizált szabványoknak való megfelelés feltételezi a 

jogszabályok követelményeinek betartását. A harmonizált 

szabványok alkalmazása önkéntes.

Hozzáadott értékű szolgáltatás

Szolgáltatás, amely a kommunikáció továbbításához vagy a 

költségek kiszámításához és megfizettetéséhez szükséges 

adatfeldolgozáson kívül a forgalmi adatoktól eltérő helyadatok 

feldolgozását foglalja magában.

Hirdetések

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 

(angol nyelven: AVMSD) a televíziós reklámot díjfizetéssel 

vagy bizonyos ellenszolgáltatással járó hirdetményként 

határozza meg. A hirdetéseket a magán- vagy közvállalkozások 

kereskedelmi, üzleti vagy kézműipari céllal alkalmazzák, ezáltal 

is áruba bocsátva termékeiket és szolgáltatásaikat..
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Igény szerinti videószolgáltatás 
(angol nyelven: Video on demand – VOD)

Olyan rendszer, amely lehetővé teszi a nézők számára, hogy az 

általuk meghatározott időpontra megrendeljék és nézhessék a 

műsort. A videót igényelheti set-top boxon, számítógépen vagy más 

eszközön keresztül. A szolgáltatás lehetővé teszi a program valós 

időben vagy bármikor történő megtekintését egy eszközre, például 

számítógépre történő letöltéssel. Az igény szerinti videószolgáltatás 

igénylésekor a néző a műsorok számának megfelelően fizet a 

szolgáltatásért. Az igény szerinti szolgáltatás egyéb formája 

például az „Igény szerinti előfizetéses videószolgáltatás” (angol 

nyelven: Subscription video on demand SVOD) – a felhasználók havi 

díjat fizetnek a katalógus eléréséért. Ezen szolgáltatások egyre 

népszerűbbek a nézők körében.

Információs műveltség

Az információ felkutatásának, felismerésének, értékelésének 

képessége, mely által kritikusan tudunk mérlegelni és hatékonyan 

tudjuk felhasználni a szükséges információt. 

Internet

Globális elektronikus kommunikációs rendszer, amely számos 

számítógépes hálózatból és eszközből áll, amelyek közös 

kommunikációs protokollok által cserélnek adatokat egymás között.

Internetes platformok

A keresőprogramok, a közösségi média, az elektronikus 

kereskedelmi platformok, az alkalmazásboltok és az ár-

összehasonlító webhelyek egyre fontosabb szerepet 

játszanak a társadalmi és gazdasági életben. Lehetővé teszik 

a fogyasztók számára az „online” információ elérését, a 

vállalkozók pedig kiaknázhatják az e-kereskedelem előnyeit. Az 

internetes platformok közös jellemzője, hogy az információs 

és kommunikációs technológiák használata által megkönnyítik 

a felhasználók közötti interakciót (ideértve a kereskedelmi 

tranzakciókat is), begyűjtik és felhasználják az interakciókra 

vonatkozó adatokat, valamint azokat a hálózati hatásokat, 

amelyek a hálózat használatát vonzóvá és értékessé teszik a 

felhasználók számára.

Interoperabilitás   

Két vagy több rendszer vagy alrendszer adatcseréje és az 

adatok felhasználásának jelensége.

I i
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Kapuőrzés

Internetes közvetítő, amely kritikusan befolyásolja az információ- és 

médiatartalmak fogadásának és megosztásának módját a digitális 

környezetben.

Kiberbiztonság

A kiberbiztonság általában azokra az óvintézkedésekre és cselekvésekre 

utal, amelyek rendelkezésre állnak a kiberterület polgári és katonai 

védelme érdekében. A kiberbiztonság célja a hálózatok és az 

infrastruktúra elérhetőségének és integritásának, valamint a bennük lévő 

információk titkosságának megőrzése.

Kommunikáció 

Információcsere vagy információ továbbítása számos személy között a 

nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások révén, kivéve 

az elektronikus hírközlő hálózatokon sugárzott közszolgáltatás részeként 

továbbított információt, amely nem köthető egy adott előfizetőhöz, 

felhasználóhoz vagy címzetthez.

Kommunikációs hálózat  

Elektronikus kommunikációs hálózat, amelyet részben vagy teljes 

egészében nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtására használnak, és lehetővé teszi az adatok átvitelét a hálózat 

végpontjai között. 

Кк

Közfelület

Fizikai vagy logikai kapcsolat két vagy több eszköz, ugyanazon 

eszköz részei, vagy átviteli közeg között, amelyet funkcionális és 

egyéb jellemzők határoznak meg.

Közszolgálati médiaszolgáltatás (Közmédia)

A közmédia törvény által létrehozott, független és autonóm 

jogi szubjektum, amely alaptevékenységének teljesítésével a 

közérdeket szolgálja a nyilvános tájékoztatás területén. Általános 

és átfogó médiaszolgáltatást nyújt, amely magában foglalja 

az információs, oktatási, kulturális és szórakoztató tartalmak 

közvetítését a társadalom minden rétege felé.

Könyvtári műveltség  

A könyvtári forrásművek tanulás céljából történő felhasználásának 

képessége.

Közösségi média 

A Web 2.0 ideológiáján és technológiáján alapuló internetes 

alkalmazások csoportja, amely lehetővé teszi felhasználói tartalmak 

létrehozását és cseréjét. Mobil- és internet-alapú technológiát 

alkalmaz olyan rendkívül interaktív platformok létrehozására, 

amelyeken keresztül az egyének és a közösségek megosztják, 

létrehozzák, módosítják és megvitatják a felhasználók által 

létrehozott tartalmat.
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Közvetítési kötelezettség 

Az a kötelezettség, mely szerint némely televíziós és 

rádiócsatornákat bizonyos hálózatokon keresztül kell 

közvetíteni. Bizonyos műsorok, különösen a helyi és regionális 

rádió- és televízióműsorok univerzális elérhetőségének igénye, 

valamint a kínálat nyilvánosságának és pluralizmusának 

szükségessége a közmédia szolgáltatók és kereskedelmi 

műsorszolgáltatók hasznát szolgálja.

Külön kérésre történő audiovizuális médiaszolgáltatás
(nem lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás)

Az audiovizuális médiaszolgáltató által sugárzott programok 

katalógusából választott műsorok közvetítése a felhasználó 

kérésére megszabott időszakban.

L l
Letiltás

A letiltás jelentheti a hozzáférés megnehezítését, vagy egyes 

szolgáltatások vagy weboldalak közvetlen korlátozását az 

interneten.
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Мм
Magatartási kódexek az „egészségtelen” ételek és italok 
gyermekműsorokban történő reklámozása ellen

Az AVMSD (Audiovisual Media Services Directive) arra 

kötelezi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy rendeljék el a 

médiaszolgáltatók számára az „egészségtelen” ételek és italok 

gyermekprogramokban történő reklámozását szabályozó 

magatartási kódexek kidolgozását. Az önszabályozási 

gyakorlatokat uniós szinten népszerűsítették a táplálkozással, a 

fizikai aktivitással és az egészséggel kapcsolatos uniós cselekvési 

platformon keresztül.

Média

Az információ közlésére alkalmazott fizikai objektumok 

összessége, például rádió, televízió, film stb., melyek a 

kommunikációt/tömeges kommunikációt szolgálják. A média 

megbízható információforrás, amelynek tartalmát az újságírói 

értékek által meghatározott szerkesztői folyamat biztosítja. A 

média a hagyományos és digitális médiumok összességét jelenti.

Médiaműveltség

A média alkalmazásának képessége, mely által megértjük 

és kritikusan tudjuk értékelni a média és a médiatartalom 

különféle aspektusait, valamint képesek vagyunk kommunikáció 

létrehozására különféle kontextusokban. A médiaműveltség 

rendkívül fontos tulajdonság az aktív polgárok számára a mai 

információs társadalomban. Ez alapvető készség, nemcsak a 

fiatalabb generációk számára, hanem a felnőttek és idősebb 

emberek, szülők, tanárok és médiaszakemberek számára 

egyaránt.

Médiaszolgáltató 

Az a magán- vagy jogi személy, aki szerkesztői felelősséggel 

tartozik az audiovizuális tartalom, az audiovizuális 

médiaszolgáltatások vagy a rádiós médiaszolgáltatás 

audiotartalmának kiválasztásáért, illetve aki meghatározza a 

tartalomszerkesztés módját.

Médiaszolgáltatás

A médiaszolgáltatás lehet audiovizuális és rádiós 

médiaszolgáltatás.

Médiatartalom

A közönséghez (felhasználókhoz) eljuttatott információ.

Médiatartalmakat közvetítő elektronikus 
kommunikációs hálózat

Az elektronikus hírközlés területén előírt szabályozások 

szerint működő elektronikus kommunikációs hálózat, amelyet 

médiatartalmak terjesztésére használnak.
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Médiatartalmat terjesztő elektronikus kommunikációs 
hálózat üzemeltetője

A médiatartalom terjesztése céljából működő elektronikus 

kommunikációs szolgáltatást nyújtó hálózat üzemeltetésére 

felhatalmazott személy.

Mobiltelevízió (angol nyelven: M-television)

Audiovizuális tartalmak közvetítése mobilkészülékeken 

keresztül. Az effajta közvetítés különféle formákat ölthet. 

Általuk lehetőség adódik az élő televíziózásra, a műsoridő 

változtatására, valamint a személyre szabott szolgáltatások 

igénylésre. A mobiltelevíziós szolgáltatások továbbítása 

különböző hálózatokon keresztül történhet, ideértve a 

mobilhálózatokat, a belföldi televíziós hálózatokat, a műholdas 

hálózatokat és az internetet. Megkülönböztetünk egycsatornás 

mobiltelevíziós szolgáltatásokat („egy az egyben”) és 

műsorszórási szolgáltatásokat („több az egyben”). 

Multiplex

Az a technika, amely által több digitális TV-csatorna sugárzását 

csoportosítják úgy, hogy egyazon jel/frekvencia több TV-

csatornát közvetít.

Multiplex operátor

Az a személy, aki elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt vagy 

felhatalmazással rendelkezik médiatartalmak és egyéb adatok 

multiplexelésére az elektronikus hírközlés területére vonatkozó 

előírások értelmében.Műsortartalom

A műsort leíró információk, gondolatok és vélemények, hang 

formájú szerzői művek, valamint hanggal vagy anélkül vetített 

mozgóképek, melyek a nyilvánosság számára bemutatják az 

elektronikus médián keresztül elérhető tartalmat. Célja a 

tájékoztatás, szórakozás, oktatás stb.

Műsorszórási szolgáltatások

Az AVMSD létrehozását megelőzően minden olyan audiovizuális 

médiaszolgáltatást, amelyet ingyenes vagy fizetős, kódolt 

vagy nem kódolt programként közvetítettek a nyilvánosság 

felé, műsorszórási szolgáltatásként határoztak meg. Az 

egyedi kérésre biztosított kommunikációs szolgáltatásokat, 

melyeket térítés ellenében, elektronikus úton és a szolgáltatás 

igénylőjének egyedi kérésére szolgáltattak, az információs 

társadalom szolgáltatásainak tekintették. Az AVMSD kiterjed a 

televíziós műsorszórási szolgáltatás ilyen egyedi igény szerinti 

„audiovizuális médiaszolgáltatásra” is. 
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Nagy adatmennyiség (angol nyelven: Big data)

A jelenségnek 3 fő tényezője van – mennyiség, változatosság 

és sebesség (angol nyelven: Volume, Variety and Velocity). Ezen 

tényezők napjainkban történő változása rámutat arra, hogy a 

hagyományos adatkezelés, mint elemzési technológia egyre 

nagyobb kihívásokkal néz szembe:

•  folyamatosan növekszik az összegyűjtött és tárolt adatok 

mennyisége,

•  ezen adatok a felépítés és a formátum tekintetében egyre 

sokszínűbbek (pl. hasonlítsuk össze az Excel táblázatokat a 

YouTube-on közzétett videókkal),

•  a sebesség változása (egyre több adat halmozódik fel a Web 

2.0 lehetőségeinek köszönhetően).

Nn Оо
Okos városok

A város intelligenssé válik az IKT-infrastruktúra és -alkalmazások 

stratégiai használata révén. Az okos városok közvetlen 

és közvetett előnyökkel szolgálnak polgáraik számára. 

Ezek az előnyök a következők: fenntarthatóbb és zöldebb 

város létrehozása kevesebb energiafogyasztással és több 

megújuló forrásokból előállított energiával, a közlekedés 

és általában a közszolgáltatások hatékonyságának javítása, 

felelősségteljesebb, a polgárokkal szemben elkötelezettebb, 

jobb és hatékonyabb városigazgatás létrehozása, megfizethető 

egészségügyi ellátás biztosítása, valamint a városi inklúzió 

elősegítése. E városi területek lehetővé teszik a fenntartható 

gazdasági fejlődést és a magas életszínvonal fenntartását, és 

számos kulcsfontosságú terület tekintetében kimagaslóak: 

gazdaság, mobilitás, környezet, emberek, élet és kormányzat. A 

kiválóság az említett kulcsfontosságú területek tekintetében az 

erős humántőke, a társadalmi tőke és/vagy az IKT-infrastruktúra 

révén érhető el.

Operátor

Az a személy, aki elektronikus hírközlési tevékenység 

folytatására jogosult.
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Operátor kiválasztása

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználó 

számára, hogy kapcsolatot létesítsen a nyilvánosan elérhető 

telefonszolgáltatásokon belül kiválasztva egy olyan 

szolgáltatót, amely közvetít a kapcsolatok létrehozásában. Az 

operátorok kiválasztása előre beprogramozható vagy elérhető 

az operátorhoz rendelt előtag (számkód) kiválasztásával, vagy 

egyéb technikai eljárás alkalmazásával.

Ss
Sütik

A sütik rövid szöveges adatbázisok, amelyeket egy weboldal 

a felhasználó számítógépén tárol. A sütiket általában 

személyre szabott élmény biztosítására és a felhasználói 

profil megjegyzésére használják, melyek által nem szükséges 

az ismételt bejelentkezés. Harmadik felek (például a hirdetői 

hálózatok) is helyezhetnek el sütiket a végfelhasználói 

eszközökön, és felhasználhatják azokat a felhasználók nyomon 

követésére az adott harmadik félhez kapcsolódó különféle 

webhelyek használatakor.

Az adatvédelemre vonatkozó uniós jogszabályok 

megkövetelik a felhasználók beleegyezését a cookie-k 

tárolásához végberendezéseikben (számítógépek, laptopok, 

okostelefonok), vagy a cookie-k által gyűjtött információkhoz 

való hozzáféréshez.
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Szsz
Számítógépes ismeretek

A számítógépen való munkavégzéshez szükséges készségek 

összessége.

Személyi adatok

Az EK/95/46 Irányelv 2. szakaszának a) pontja szerint a 

személyi adatok az alábbiakat foglalják magukban: „Bármely, 

az egyénre vonatkozó információ, amely alapján azonosítható. 

Azonosított személy az, akit közvetlenül vagy közvetve lehet 

azonosítani egy azonosító szám vagy egy vagy több fizikai, 

fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi 

identitásra jellemző tényező alapján”. (4/2007. Vélemény). A 29. 

szakaszban felsorolt adatok védelméért felelős munkacsoport 

az alábbiakat állítja a személyes adatok fogalmáról:

Az érintettek munkájával kapcsolatos személyes adatok 

is személyesek/egyéniek, így azokat is az erre vonatkozó 

adatvédelmi jogszabályok védik, amelyek célja az egyén 

magánéletének és integritásának védelme.

Szerkesztői felelősség

A program tartalmának kiválasztása és szerkesztése feletti 

ellenőrzés felelőssége függetlenül attól, hogy az időrendi séma 

szerinti bemutatási sorrendről van-e szó, vagy katalógus 

alapján igényelt tartalom közvetítéséről, hacsak a jogszabály 

másként nem rendelkezik.

Szerzői jog

A szerzői jog kizárólagos jogot biztosít a mű (pl. zenemű) 

szerzőjének az adott mű használatának engedélyezésére 

vagy megtiltására. A használat különösen a reprodukcióra, 

terjesztésre vagy a nyilvánossággal való kommunikációra 

vonatkozik. 

Szülői felügyelet

Automatizált eszközök, amelyek segítenek a szülőknek 

megvédeni gyermekeiket, és korlátozásokat szabnak 

az eszközök és szolgáltatások használatára. Ezek a 

következők lehetnek: figyelmeztetés a szülők számára, 

amikor gyermekük készüléke elhagyja az iskolát, az 

autó sebességének korlátozása egy bizonyos maximális 

sebességre, a gyermek által az internethez csatlakoztatott 

eszközön nézett tartalmak szabályozása, a gyermek által 

használt készülékek használati idejének korlátozása.
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ÚÚUu
Univerzális szolgáltatás

Bizonyos hatókörű és minőségű alapvető elektronikus 

kommunikációs szolgáltatások összessége, amelyek 

megfizethető áron elérhetőek mindenki számára a Szerb 

Köztársaság területén.

Új hirdetési technikák

Az elmúlt években olyan új hirdetési technikák jelentek meg, 

mint az interaktív reklám, az osztott képernyős és virtuális 

reklám. Az AVMSD elismeri az új reklámtechnikák sajátosságait, 

kijelentve, hogy az elkülönítés elve nem akadályozhatja az új 

hirdetési technikák alkalmazását.

ALAPVETŐ MÉDIAFOGALMAK SZÓTÁRA 
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Ww
Web 2.0

Az érintett technológia fokozatos fejlesztésére utal (angol 

nyelven: World Wide Web), amely lehetővé teszi a felhasználó 

számára, hogy passzív címzettje helyett részese legyen és 

közvetlenül hozzájáruljon az információk előállításához. 

Végfelhasználó

Az a felhasználó, aki nem végez elektronikus kommunikációs 

tevékenységet.

Videójátékok

Elektronikus platformokon, például személyi számítógépeken 

és videojáték-konzolokon játszott interakciós és vizuális 

visszajelzéseket tartalmazó játékok. Különféle műfajú és típusú 

videojátékok léteznek (offline/online, egyjátékos/többjátékos).

Virtuális hirdetés

A virtuális hirdetés virtuális technikák alkalmazását jelenti a 

reklámok beszúrására a sportesemények közvetítése során, 

pl. a sportpályákat körülvevő hirdetőtáblák cseréjét vagy 

újak beszúrását. A virtuális reklám fejlesztése kérdéseket vet 

fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet összeegyeztetni 

a jogtulajdonosok és a nézők érdekeit az audiovizuális mű 

integritásának fenntartásával és a rejtett reklámok betiltásával. 

Ezt a kérdést egy olyan nyilatkozat taglalja, amely tartalmazza a 

reklámozásra vonatkozó rendelkezések bizonyos szempontjait.

V v
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