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A médiaműveltség 
felfedezése

A mondanivaló megosztásának 
elsajátítása az emberi lét művészete. 
Egy szimbólumokban gazdag kultúrában 
felnőve a gyerekek és a fiatalok óriási 
kihívással szembesülnek, amikor át kell 
rostálniuk az általuk nap mint nap kapott 
rengeteg összetett üzenetet. 
A gyerekek oly sok minden közül 
választhatnak – a könyvek, a televízió, 
a videojátékok, a zene, a filmek, 
az internet és a közösségi média egyaránt 
a rendelkezésükre állnak. A mindennapi 
életben, barátaink és családunk körében 
mindannyian küzdünk néha azzal, 
hogy megfelelően fejezzük ki magunkat. 
Felelős kommunikátorként el kell 
fogadnunk a másokkal meglévő 
kapcsolatainkat, valamint azt a szerepet, 
amelyet a tömegkultúra, a digitális 
technológia és a tömegmédia 
az életünkben betölt.

A könyv osztálytermi pedagógusoknak, 
iskolaigazgatóknak, szülőknek, iskolai 
könyvtári médiaszakembereknek, más 
érintett szakembereknek, kutatóknak, 
szabadúszó médiaművészeknek 
és diákoknak szól. 

Mert fontos, hogy jól döntsön!
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A magyar kiadás elé

Az alábbi táblázat a könyv forgatása során segít eligazodni az amerikai alap- és 
középfokú oktatásban iskolatípus, évfolyam és korosztály szerint.

 
Az alap- és középfokú oktatás iskolatípus, évfolyam és korosztály szerint az Egyesült Államokban

Évfolyam Életkor Iskolatípus  

iskolai 
előkészítő 

évf.

5 kindergarten (K) K-2 oktatás
az iskolai 
előkészítő 
évfolyamtól  
az általános 
iskola második 
évfolyamáig

K-3 oktatás
az iskolai 
előkészítő 
évfolyamtól  
az általános 
iskola harmadik 
évfolyamáig

K-6 oktatás
az iskolai 
előkészítő 
évfolyamtól az 
általános iskola  
6. évfolyamáig

K-12 oktatás
iskolai előkészítő 
évfolyam, 
általános iskolai 
és középiskolai 
oktatás

 1 . 6–10 elementary / 
primary school 
(általános iskola) 2 .

 3 .  

 4 .   

 5 .   

 6 . 11–13 middle school   

 7 .    

 8 .    

 9 . 14–17 secondary /  
high school 
(középiskola)

   

10 .    

11 .    

12 .    





Előszó

E könyv megírásával az volt a célunk, hogy megosszuk mindazt a tanulási tapasz-
talatot, amelyet általános iskolai diákokkal és tanáraikkal szereztünk a Powerful 
Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) projekt keretében. Felmerülhet az olvasóban 
a kérdés, vajon mit is jelent valójában az, hogy valakinek erős hangja van. Netán a 
szónoklattanról szól ez a könyv? Arról, hogyan lehetne jobb a világ, ha a gyerekek 
– valamint tágabb értelemben mindenki – képesek lennének arra, hogy a nyelv és 
más szimbólumrendszerek segítségével hatékonyan fejezzék ki magukat, szólítsák 
meg a családjukat, társaikat, szomszédaikat és a globális társadalom tagjait?

Ami azt illeti, ez a könyv csakugyan segít olyan, a foglalkozások keretében vé-
gezhető tevékenységeket kidolgozni, amelyek jobb szónokokká teszik a diákokat. 
Fontosabb azonban, hogy ez a könyv a műveltségről szól, a szó legtágabb és legát-
fogóbb értelmében: a műveltségről mint a mondanivaló szimbólumok révén tör-
ténő megosztásáról. Manapság az emberek a szimbólumok széles körét használják 
a kommunikációhoz, ideértve a képeket, a nyelvet, a hangot és a multimédiát. Az 
„erős gyerekhangok” kifejezés metafora tehát, annak a metaforája, hogy a gyere-
keket és a fiatalokat e szimbólumok hatékony használatára inspiráljuk, hogy elkö-
telezett és aktív tanulókká, hallgatókká, vezetőkké és polgárokká váljanak.

A mondanivaló megosztásának elsajátítása az emberi lét művészete. Egy szim-
bólumokban gazdag kultúrában felnőve a gyerekek és a fiatalok óriási kihívással 
szembesülnek, amikor át kell rostálniuk az általuk nap mint nap kapott rengeteg 
összetett üzenetet. A gyerekek oly sok minden közül választhatnak – a könyvek, 
a televízió, a videojátékok, a zene, a filmek, az internet és a közösségi média egy-
aránt a rendelkezésükre állnak. A mindennapi életben, barátaink és családunk kö-
rében mindannyian küzdünk néha azzal, hogy megfelelően fejezzük ki magunkat. 
Felelős kommunikátorként el kell fogadnunk a másokkal meglévő kapcsolatainkat, 
valamint azt a szerepet, amelyet a tömegkultúra, a digitális technológia és a tö-
megmédia az életünkben betölt.

A könyv osztálytermi pedagógusoknak, iskolaigazgatóknak, szülőknek, iskolai 
könyvtári médiaszakembereknek, más érintett szakembereknek, kutatóknak, sza-
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badúszó médiaművészeknek és diákoknak szól. Olyanoknak, akik – hozzánk ha-
sonlóan – jobbá akarják tenni a városi oktatást. Olyanoknak, akik értékelik a gye-
rekeket a civil vezetőkkel, művészekkel, írókkal, médiakészítőkkel és közösségi 
aktivistákkal összehozó kreatív projekteket. Olyanoknak, akiket – ha hozzánk ha-
sonlóak – vonzanak az olyan együttműködések, amelyek különféle intézményeken 
átívelően, különféle szakmai ismeretekkel rendelkező emberek között teremtenek 
kapcsolatot.

Olyanoknak, akik egyszerűen szeretik a gyerekeket, és immerzív, gyakorlati ta-
pasztalatok nyújtásával kívánják támogatni a fejlődésüket, amelyek segítenek nekik 
az osztályterem és a kortárs kultúra között kapcsolatot teremtő kritikai gondolko-
dási képesség kifejlesztésében. Olyanoknak, akik kíváncsiak arra, hogyan hasz-
nálható fel a gyerekek digitális technológiák, tömegmédia és tömegkultúra iránti 
érdeklődése a tanulás kreatív és kollaboratív játék révén történő segítésére, akár 
formális környezetben (például K-6 oktatási intézményekben), akár informális 
környezetben (például nyári táborokban vagy tanítás utáni programok keretében). 
Olyanoknak, akiknek átfogóbb kérdéseik vannak annak következményeiről, ha a 
tömegmédia és a tömegkultúra világát összekapcsoljuk a tanulás és tanítás gya-
korlatával.

Természetesen nem tudjuk mindenre a választ. Mindazonáltal e könyvben meg-
osztjuk a felfedezés folyamatát, amelyen keresztülmentünk, bemutatva, amit a kis-
gyerekekkel és oktatóikkal végzett munkából tanultunk. Általános iskolai oktatók 
százainak segítettünk abban, hogy „a médiát tanítsák” a diákjaiknak. A könyv to-
vábbi részében különféle gyakorlati stratégiákat ismerhetünk meg, amelyek révén 
erősíthetjük a gyerekek ama képességét, hogy saját véleményt formáljanak, nyelvi 
és technológiai eszközök segítségével hatékonyan kommunikáljanak, valamint erős 
hangjuk révén javítsák az életminőséget a családjukban, az iskolájukban, a közös-
ségükben és a világban.



Köszönetnyilvánítás

Ez a könyv nagyon sok ember ismereteire és gondolataira épül, akiktől a Powerful 
Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) projekt megvalósítása során tanultunk. Szeret-
nénk köszönetet mondani Laurada Byersnek, Anna Hadgisnek, Akosowa Watts-
nak, Salome El-Thomasnak, Drew Smith-nek és John Landisnek a tehetségéért és 
a hozzájárulásáért, akik mindannyian a Russell Byers Charter School munkatársai. 
Hálásak vagyunk továbbá annak a számos oktatónak, művésznek és médiaszakem-
bernek a kreatív energiáért, akik részt vettek a programban. Mindannyian nagy-
ban formálták a gondolkodásunkat az e könyvben bemutatott munkát illetően.
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A szerzők

Renee Hobbs az ország egyik vezető szaktekintélye a digitális- és médiaművelt-
ség oktatásának területén. Vezetésével jött létre egy a médiaműveltség területén 
dolgozó oktatók és tudósok munkáját támogató online újság és országos szervezet. 
A Media Education Lab médiaoktatási laboratóriumnál (www.mediaeducationlab.
com) videókat, weboldalakat, digitális játékokat és multimédia-tananyagokat készít 
a K-12 oktatásban dolgozó oktatók számára. Szakmai fejlesztő programokat nyújt 
oktatók számára az Egyesült Államok tankerületeiben és a nagyvilágban, kutatá-
sait pedig több mint 50 tudományos és szakkönyvben, valamint folyóiratban pub-
likálta. A Rhode Island-i Egyetem Harrington Kommunikáció és Média Fakultá-
sának alapító igazgatója. Renee előszeretettel osztja meg gondolatait és ismeri meg 
másokét a Twitteren – online követhető a @reneehobbs címen.

 
David Cooper Moore a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) program-
igazgatója. Médiagyártási kurzusokat tart a Temple University Média és Kommu-
nikáció Fakultásán, ezenkívül médiaműveltségi projekteken és műveken dolgozott 
a PBS Teachersszel, a Center for Social Mediával, a Drug Free PA-jel és a Girl 
Scouts of Americával olyan témákban, mint a digitális állampolgárság és az állam-
polgári felelősségtudat, a közegészségügy, valamint a „fair use” (tisztességes hasz-
nálat) a K-12 oktatásában. A Media Education Lab médiaoktatási laboratóriumnál 
David videókat és stúdiumokat készített a PBS Elections 2008 tananyaghoz (Access, 
Analyze, Act: A Blueprint for 21st Century Civic Engagement). Oktatási, médiával 
kapcsolatos és technológiai kérdésekről blogol a DavidCooperMoore.com-on, vala-
mint jelen van a Twitteren is (@dcoopermoore).

http://www.mediaeducationlab.com
http://www.mediaeducationlab.com
http://DavidCooperMoore.com
http://DavidCooperMoore.com




Bevezetés

Azért írtuk meg ezt a könyvet, mert felismertük, hogy a műveltség, a média és a 
technológia területén a gyerekek minden életkorban képesek alapvető fontosságú 
kompetenciákat elsajátítani. Reményeink szerint tapasztalataink megosztásával 
arra inspiráljuk az olvasót, hogy átadja ezeket a gondolatokat a saját közösségében 
élő gyerekeknek és tanároknak.

Hogyan hoztuk létre ezt a könyvet?

Ez a könyv a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) kezdeményezés része, 
melyet Renee Hobbs és Laurada Byers hívott életre, akik együtt dolgoztak egy 
egyetem és egy iskola közötti partnerségi programban, melyben a Russell Byers 
Charter School (Philadelphia) és a Temple University Media Education Lab média-
oktatási laboratóriuma vett részt. A könyv társszerzője, David Cooper Moore ta-
nárként kezdett dolgozni a programban, majd egyre nagyobb jelentőségű feladato-
kat vállalt mint programvezető, tanárképző, tananyagfejlesztő és kutató. A program 
a Wyncote Foundation, az Otto and Phoebe Haas Charitable Trusts és a Verizon 
Foundation alapítvány támogatásával valósult meg. Különösen hálásak vagyunk 
David Haas nagylelkű támogatásáért, amellyel lehetővé tette a projektet. A National 
Writing Projecttel (NWP) kiépített partnerség segített a program hatókörének re-
gionális és országos kiterjesztésében, és az NWP tanáraival és vezetőivel (köztük 
Elyse Eidman-Aadahllal, Paul Oh-val, Sam Reed III-vel, Troy Hicksszel, Danielle 
Nicole DeVoss-szal és Christina Cantrill-lel) közösen vettünk részt a tanulási fo-
lyamatban.

 
A program a következő részekből épült fel:
1 .  Nyári tanulási program. 5–13 éves gyerekek egy egy hónapos nyári programon 

vettek részt, amely során a médiával, a tömegkultúrával és a digitális technológiá-
val kapcsolatos játékokat játszottak, illetve előbbiekről tanultak. 2009 és 2010 



16 A médiaműveltség felfedezése

nyarán több mint 150 gyerek vett részt a programban. Megismerték a média-
üzenetek különféle céljait (tájékoztatás, szórakoztatás és meggyőzés). Kritikai 
elemzést végeztek a médiaműfajok széles körén, ideértve a híreket, a reklámot, 
a drámát, a videoklipet, a dokumentumfilmet, a valóságtelevíziót és az online 
médiát. A gyerekek Flip márkájú videokamerákkal (melyeket FlipCamnek hí-
vunk a könyvben) több száz videót, egyszerű wiki szoftverrel pedig weboldala-
kat készítettek. Magabiztosabbá váltak a digitális technológia tanulási eszközként 
való használatában, és fesztelenebbé a gondolataik kifejezésében és a csapat-
munkában.

2 .  Tanárfejlesztés. Egy ötéves időszak alatt különféle szakmai fejlesztő programo-
kat kínáltunk tanárok részére. Több mint 150 iskolavezető, általános iskolai pe-
dagógus, iskolai könyvtári szakember, technológiaoktató, művész, közösségi 
aktivista, médiaszakember és szülő vett részt programok széles körében, me-
lyek révén ismereteket szereztek arról, hogyan használhatják a digitális médiát, 
a tömegmédiát és a tömegkultúrát arra, hogy kapcsolatot teremtsenek az osz-
tályterem és a gyerek – mint médiahasználó – mindennapi élete között.

3 .  Iskolai mentorálás. A tanárfejlesztésnek egy úttörő megközelítését alkalmazva 
– amelyet vállvetve támogatásnak hívunk – a médiaműveltség és a technológia-
integráció területén szakértelemmel bíró személyeket vontunk be, akik közvet-
lenül az osztályteremben dolgoztak egy-egy tanárral, illetve a tantestület egy 
kisebb csoportjával, támogatást nyújtva egy-egy speciális oktatási egységhez 
vagy médiakészítési projekthez.

4 .  Szülők bevonása. Ha a szülőknek lehetőségük nyílik más szülőktől tanulni, 
 akkor elmélyítik az ama kifejezett és hallgatólagos választások iránti érzékeny-
ségüket, amelyek nap mint nap előfordulnak a zenét, a tévéműsorokat, a híreket 
és aktuális eseményeket, a filmeket, a videojátékokat, az internetet és a közös-
ségi médiát illetően. Ezeken a műhelyfoglalkozásokon és vitacsoportokban a 
családok körüljárták az otthoni média- és technológiahasználatot.

5 .  Multimédia-tananyagfejlesztés. Osztálytermi pedagógusokkal és nyári tanulási 
programok oktatóival együttműködve különféle óraterveket dolgoztunk ki, 
amelyek számos tanulási eredményt aktiválnak. Ezek az órák a kisdiákok széles 
köre esetében hatékonyak, „alacsony felszereltségű” és „csúcstechnológiás” 
osztálytermekben egyaránt. Az óratervek az egyes fejezetek végén, illetve a 
honlapunkon, a www.powerfulvoicesforkids.com-on is megtalálhatók.

6 .  Kutatás és értékelés. A gyerekek otthoni és iskolai média- és technológiahasz-
nálatának megismerését célzó megfigyelés, adatgyűjtés és interjúk révén fel-
tártuk a tanárok digitális és médiaműveltségre vonatkozó motivációit, valamint 
megvizsgáltuk, hogy a gyerekeknek a szerzőről, a közönségről és a célról alko-
tott fogalma hogyan alakítja olvasásértésüket és tanulmányi előmenetelüket.
 

Ebben a könyvben a mindezek révén szerzett tapasztalatainkról mesélünk. Elmond-
juk, mit tanultunk abból, hogy oktatóknak és osztálytermi pedagógusoknak segí-

http://www.powerfulvoicesforkids.com
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tettünk rájönni, hogyan fejleszthetik a gyerekek kritikai gondolkodását, kreativitá-
sát, együttműködési és kommunikációs készségét azokra az összetett üzenetekre 
reagálva, amelyek a híreken és aktuális eseményeken, a reklámokon, a könnyűze-
nén és a videoklipeken, a celebkultúrán, a filmeken és tévéműsorokon, a videojáté-
kokon, az interneten és a közösségi médián keresztül érik el a gyerekeket. Először 
azonban mondanunk kell még pár szót magunkról – a szerzőkről. A következők-
ben röviden elmeséljük a történetünket, bemutatjuk a hátterünket, valamint el-
mondjuk, hogyan jutottunk arra az elhatározásra, hogy közösen megírjuk ezt a 
könyvet.

Renee története: miért készítek oktatási programokat 
a digitális és médiaműveltség területén?

Én úgy tanulok a legkönnyebben, ha csinálok vagy készítek valamit. Kutatólabora-
tóriumom, a Media Education Lab segít kielégíteni arra irányuló érdeklődésemet, 
hogyan javítható a digitális és médiaműveltség oktatásának minősége kutatáson 
és közösségi szolgálaton keresztül. Munkám nagyrészt 7–12 osztályos gyerekek és 
tanárok köré összpontosul. Korábban, az 1990-es években azonban a worcesteri 
(Massachusetts) Norrback Elementary School általános iskolában dolgoztam, ahol 
azt vizsgáltam, hogyan jelenhet meg a médiaműveltség a városi általános iskolai 
oktatásban. Később a Discovery Channel televíziócsatorna és Maryland Állam 
Oktatási Minisztériuma felkért, hogy készítsem el az Assignment: Media Literacy 
(Feladat: médiaműveltség) című, a médiaműveltség integrálására vonatkozó átfogó 
tantervet a K-12 oktatás számára. 2006-ban – a U.S. Office on Women’s Health 
nőegészségügyi hivatal támogatásának hála – létrehozhattam a MyPopStudio krea-
tív online játékkörnyezetet (www.mypopstudio.com), melynek célja a 9–13 éves 
 lányok bevezetése a médiaműveltség koncepciójába. 2007-ben pedig a Powerful 
Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) program lehetővé tette számomra, hogy 
hosszú távú partnerségi kapcsolatot alakítsak ki egy egyetem és egy iskola között, 
olyan partnerséget, amely valódi „win-win” helyzetet teremtett a kutatók, a taná-
rok és a tanulók számára.

Visszatekintve úgy tetszik, pályám nagy részét informális kísérletek sorának 
kidolgozása tette ki: szeretek új programokat és projekteket létrehozni, amelyek a 
tanulást szolgálják. A folyamat, melynek során médiaoktatási programokat indí-
tunk el, valósítunk meg és értékelünk ki a K-12 oktatásban, segít abban, hogy új 
ismeretek felhalmozása révén előmozdítsuk a területet. E konkrét program eseté-
ben arra kerestem lehetőségeket, hogy kisgyerekekkel dolgozzam, valamint mes-
terképzésben részt vevő hallgatókat vonjak be a tanárképzés és tananyagfejlesztés 
folyamatába.

http://www.mypopstudio.com


18 A médiaműveltség felfedezése

A gyakorlati tapasztalatot semmi nem helyettesítheti abban a folyamatban, mely-
nek során új gondolataink támadnak az íráshoz és a kutatáshoz. Philadelphiában 
élve mélyen tudatosult bennem a szegény és kisebbségi gyerekek közvetlen szolgá-
latának valós igénye. Így amikor találkoztam Laurada Byersszel, a Russell Byers 
Charter Schoolt létrehozó, inspiráló vezetővel, arra jutottunk, hogy egy kisgyere-
keknek szóló nyári tanulási program tökéletes alapkő lehet a Powerful Voices for 
Kids (Erős Gyerekhangok) program elindításához. 2009 tavaszán a szülőkhöz for-
dultunk, arra ösztönözve őket, hogy írassák be gyerekeiket a programba. Az órai 
munka keretében végzett tevékenységek felsorolásával hangsúlyoztuk a program 
gyakorlati jellegét, beleértve a film-, zene- és videojáték-készítést, valamint a ta-
nulmányi kirándulásokon való részvételt. Kiemeltük a tanulmányi készségeket, 
köztük a nyelvművészetet, a szövegalkotást, a kutatási és technológiai készsége-
ket, a szónoklattant és az állampolgári ismereteket, az együttműködést és a csapat-
munkát, valamint az egészséget és a táplálkozást.

A Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) program összes tagját felkér-
tük, hogy vezessen online naplót, amelyben reflektív módon ír a tanulási élmény-
ről. 2009 nyarán, a program első hetében a következőt jegyeztem fel:

 
Úgy gondolom, a csapat minden egyes tagja egy gyöngyszem – milyen nagyszerű csopor-
tunk van! A munka terjedelme és minősége viszont egyaránt aggaszt – meglesz majd a 
 helyes egyensúly elemzés és kompozícióalkotás között? Megfelelünk majd a finanszírozó 
kívánalmainak, aki azt hiszi, a reklám és a meggyőzés témáját vizsgáljuk? Túlzottak lenné-
nek az elvárásaim? Túlzás ennyit kérni ettől a fiatalokból álló csoporttól, akik közül a leg-
többen még soha nem találkoztak formálisan a médiaműveltség oktatásával mint kutatási 
témával? Mi lesz az első héten, amikor 25 általános iskolai tanárral zsonglőrködöm majd 
egy szakmai fejlesztő program keretében (tényleg rá kell tudnom majd bízni magam a csa-
patomra a mentorálási folyamat kezelését illetően). Vajon ellenőrzött káosz lesz ebből, vagy 
pusztán káosz?
 

Mint az a módszerrel kapcsolatban az utunk legelején megfogalmazott gondola-
taimból is látszik, valódi kihívásokkal néztem szembe. Az egész vállalkozást mű-
ködésben tartó irányítási gyakorlatok alapvető fontossággal bírtak. Számos megbe-
szélés kellett ahhoz, hogy egyetértésre jussunk a lehetőségeket illetően. Szükségem 
volt arra, hogy eltöltsek némi időt a Russell Byers Charter Schoolban, ahol is ta-
lálkoztam az igazgatóhelyettessel, figyeltem a gyerekeket és a tanáraikat, valamint 
beültem a tantestületi értekezletekre. Iskolai partnereimnek arra volt szükségük, 
hogy jobban megismerjék az egyetemi tantestületként és hallgatókként meglévő 
lehetőségeinket és korlátainkat, valamint hogy megértsék és méltányolják a digi-
tális és médiaműveltség oktatását alátámasztó központi koncepciókat és oktatási 
értékeket. Mesterképzésben részt vevő hallgatóimnak arra volt szükségük, hogy 
megértsék, az akciótanulás magas szintű kreativitást és intenzív összpontosítást 
kíván, amihez önreflexió, bátorság és a kérdésekre való nyitottság jellemezte, erő-
teljes szellem társul.
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Évek óta mindenféle rendű és rangú kommunikációs szakértő és oktatáselméleti 
szakember szorgalmazta, hogy létesüljenek innovatív oktatási programok a gyere-
kek kritikai, médiaelemzési és internettartalom-értékelési képességeinek fejlesz-
tésére, sürgetve, hogy a tanárok kínáljanak kreatív médiakészítési lehetőségeket a 
gyerekeknek, hogy iskolai újságot írhassanak, videókat és weboldalakat készíthes-
senek. Ez elég könnyűnek hangzik. Csakhogy az oktatásszakértők már régen fel-
ismerték, hogy az iskolai reformkezdeményezések kudarcának egyik alapvető oka 
az, hogy a partnerek vonakodnak hosszú időre elköteleződni az együttműködés 
mellett.1 Az egyik szakértő megjegyzi: „Pusztán a tiszteleten alapuló bizalmi vi-
szonyok kialakítása is oly hosszú időbe telik, hogy azt hinni, hogy az iskolai fej-
lesztések vagy a hasznos kutatások gyorsan elvégezhetők, a legjobb esetben is nai-
vitást tükröz.”2

Massachusettsi tankerületekkel, hosszú távú kapcsolat keretei között végzett 
munkám során szerzett tapasztalataim megtanítottak arra, hogy az ilyen progra-
mok nem történnek meg varázsütésre, egyik napról a másikra. Időbe telik, míg a 
tanárok megszerzik az ahhoz szükséges ismereteket és készségeket, hogy értelmes 
párbeszédet tudjanak kezdeményezni a tömegmédiát és a tömegkultúrát illetően, 
míg megtanulják, hogyan kell megszervezni egy egyszerű médiakészítési projektet 
az elejétől a végéig, valamint hogyan kell a médiakultúra és az iskolai kultúra kö-
zötti kapcsolatépítés nehéz terepén navigálni.

Először is, kialakíthatunk-e hosszú távú kapcsolatokat az iskolával úgy, hogy 
mesterképzésben részt vevő hallgatók állandóan változó keretét vetjük be, hogy 
tanárokként és kutatókként tapasztalati tanuláson keresztül „piszkolják be a kezü-
ket”? Másodszor, hozzájárulna-e ugyanakkor ez a folyamat ahhoz, hogy új ismere-
tek szülessenek a területen? Végül, munkánk gyümölcseként fejlődhetnek-e a kis-
gyerekek szociális, intellektuális és érzelmi szükségletei? Az e három prioritással 
való zsonglőrködés szinte lehetetlen feladatnak látszott. Éppen ettől volt nekem 
való ez a projekt.

David története: „kockából” tanár

A médiaműveltséggel deklarált filmmániásként és profi filmkészítőként találkoztam. 
Gyakran elbűvöltek a filmes felszerelések – lencsék, nagy felbontású kamerák fo-
tóállványokkal, Steadicamekkel, homokzsákokkal, kamerakocsikkal, gobókkal és 
szűkítőkkel teli teherautók. (A fura nevű cuccokért teljesen odavoltam.) De csak 
kisgyerekekkel dolgozva jöttem rá arra és vált világossá számomra, hogy a mé-
diagyártás és -elemzés iránti érdeklődésem valójában alapvetőbb műveltségi kész-
ségek egy átfogóbb elemét képezi. Tudtam (vagy azt hittem, hogy tudom), hogy a 
gyerekek egyedülálló ismeretek tárházának birtokában, éleselméjűen ragadnak 
meg olyan témákat, amelyeket a felnőttek gyakran magától értetődőnek vesznek. 
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Azt is tudtam, hogy a médiaviláguk még annál is összetettebb, mint az enyém volt 
a digitális kor hajnalán.

Azt illetően, hogy miért is fontos a digitális és médiaműveltség az általános 
 iskolai osztálytermekben, 2009 nyarán jött el számomra a „megvilágosodás pilla-
nata”. A Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) program egyik új oktató-
jaként izgalommal töltött el, hogy együtt dolgozhatók Renee-vel, olyan új kol-
légákkal, akik továbbléptek, hogy megtalálják saját szerepüket a PK-6 oktatásban, 
valamint egy csodálatos társtanárral, Angela Carterrel. Hatodikos diákokkal dol-
goztunk napi 4 órában, heti öt napon át egy teljes hónapig, és ez volt életem egyik 
legemlékezetesebb tanítási és tanulási élménye. A következőt jegyeztem be az ok-
tatási naplómba (egy terjengős dokumentumba, amelyben részint a megfigyelései-
met, részint pedig az önvallomásaimat rögzítettem), ami az első hét harmadik nap-
ján „kattant be”:

 
A weboldalainkon dolgoztunk. A gyerekek fele kutatómunkát végzett a számítógépterem-
ben Angelával, míg a másik fele webtervezésen dolgozott velem a Glogster weboldalon. 
A kutatók messze produktívabbak voltak, rengeteget tanultak az online forrásokról és arról, 
hogyan használható fel több információs szál egyetlen mondanivaló megfogalmazásához. 
Ezt az órát már kifejezetten médiaműveltség-órának nevezném – azt kértük a gyerekektől, 
hogy írott, vizuális és audioinformációt szintetizáljanak egyetlen mondanivalóvá, amelyet 
először írásban (extra méretű levélpapíron), majd pedig vizuálisan, a weboldalukon juttat-
nak kifejezésre. Összetett üzeneteket kellett megérteniük, majd pedig saját, egyedi üzene-
tükké alakítaniuk, hogy aztán online közöljék a nagyvilággal.
 

A 4. fejezetben látni fogjuk, hogy az „online jelenlét – papíron”, amikor is a kis-
diákok „papír weboldalakat” készítenek, igazából nagyszerű stratégia arra, hogy 
segítsünk a diákoknak a tanulási folyamatra összpontosítani, miközben felfedezik 
a tervezést és az esztétikát.

Hogyan segíthetném a jó tanárokat továbbra is abban, hogy megtalálják a mód-
ját, miként kapcsolhatnák össze az általános iskolai diákok médiavilágát (amely 
éppolyan kusza és bonyolult, mint bármelyik osztályterem) értékes tanulási élmé-
nyekkel? Csak később, már a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) prog-
ramigazgatójaként tanultam meg azt is, mennyire kritikus fontosságú is a tanárok 
tisztelete a gyerekek tanulási módjának megváltoztatása szempontjából. Én nem 
vagyok osztálytermi pedagógus, ennek ellenére tudom, hogy nem a technológiák, 
az iskolák konstrukciója vagy önmagában a finanszírozás az, ami a legmélyreha-
tóbb módon változtatja majd meg a tanulást, hanem az osztálytermi pedagógusok. 
Örömmel látom, hogy némely kutatás máris alátámasztja ezt a megfigyelést, rá-
mutatva, hogy a visszacsatolás, a magas elvárások, a mentorálás, valamint az inst-
ruálásra fordított több idő – melyek mindegyike a pedagógusok erőfeszítését és 
szakértelmét igényli – a hatékony osztálytermi oktatás elengedhetetlen jellemzői.3

Az oktatás fotelszakértőjeként jómagam is gyakran hibáztattam az intézmé-
nyeket, a társadalmi viszonyokat és a szülőket „az oktatás állapotáért”, és csak a 



21 Bevezetés

közvetlenül a kisdiákokkal végzett munka, valamint – ami ugyanilyen fontos – az 
osztálytermi pedagógusok mellett végzett munka során jöttem rá, milyen kuszák, 
bonyolultak és nagy hatásúak is valójában az osztálytermek. Csak remélhetem, 
hogy a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) programmal szerzett ta-
pasztalataink egy részének átadásával segíthetünk másoknak abban, hogy tovább 
tanulják és újratanulják, mit is jelent nagy hatású tanárnak lenni.

A könyv felépítése

A könyv négy részből áll:
Az I. részben bemutatjuk munkánk kontextusát és hátterét, valamint megoszt-

juk, amit a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) kezdeményezésben 
részt vett tanárok számos különféle típusáról megtanultunk. Megtanultuk, hogy 
a tanárok digitális és médiaműveltséget illető szemlélete azoktól a meglévő atti-
tűdjeiktől és meggyőződéseiktől függ, amelyekkel a médiára, a tömegkultúrára, 
a technológiára vonatkozóan, valamint a tanítást és tanulást illető átfogó céljaikra 
vonatkozóan rendelkeznek. Az olvasó lehetőséget kap arra, hogy átgondolja saját 
értékeit és prioritásait, melyekkel mint tanár rendelkezik, és mérlegelje, hogyan 
alakítják ezek az értékek azokat a választásait, amelyeket a digitális és médiamű-
veltségnek a kisdiákokkal való megismertetése során meghoz.

A II. részben a 9–11 éves gyerekekkel végzett munka során gyűjtött tapaszta-
latainkat osztjuk meg, történeteken keresztül mutatva be, hogyan járták körül a 
tanárok és a diákok a legkülönfélébb témákat. Megtudjuk, hogy a kisgyerekek 
 hogyan válhatnak hatékony kommunikátorokká, a kreativitásukat és az együtt-
működési készségüket arra használva, hogy az urbánus közösségekben megjelenő 
valós problémákkal foglalkozzanak – az otthontalansággal és a szemeteléssel. 
A tanárok bemutatják, hogyan segítettek a diákoknak megtapasztalni a szerzőség 
hatalmát, technológiai eszközök széles tárházát vonultatva fel az egyszerűektől a 
bonyolultabbakig – például PowerPoint-prezentációkat, képernyővideókat és videó-
kat készítettek a kisgyerekekkel. Megvizsgáljuk továbbá annak a hatását, hogy a 
diákok a celebkultúráról és a közösségi médiáról tesznek fel kérdéseket, megálla-
pítva, hogy a tanárok ama képessége, hogy kezeljék az osztálytermi párbeszéd ki-
számíthatatlanságát, kulcstényező a hatékony tanulási környezet megteremtésében. 
Végül megvizsgáljuk a gyerekek tömegkultúrát és reklámot illető kritikai gondol-
kodási képességének fejlődését, valamint elmondjuk, mit figyeltünk meg a gyere-
kek aktív gondolkodási képességének a tömegmédiára (például televízió, zene és 
videojátékok) válaszul bekövetkező fejlődésével kapcsolatban.

A III. részben az alsó tagozatos, legkisebb gyerekekkel végzett munka során 
szerzett tapasztalatokat osztjuk meg. Közelebbről megnézzük azokat a tanárokat, 
akik a gyerekek nyelvértésének, valamint más szimbólumrendszerek (például fo-
tók, animáció és dráma) megértésére való képességének fejlesztésén dolgoznak. 
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Megvizsgáljuk a munkánk elméleti alapját: az olyan fogalmak ismerős szövegek-
hez (például tévéműsorokhoz és reklámokhoz) kapcsolt megismerése, mint a szerző, 
a közönség és a cél, fejleszti a gyerekek szövegértési készségét, valamint elősegíti 
tanulmányi előmenetelüket a motiváció és az elkötelezettség fokozása révén, to-
vábbá a kritikai gondolkodási képesség aktiválása révén, amelyet a gyerekek át-
visznek az egyik szimbolikus formáról a másikra.

A IV. részben az általunk használt tanárfejlesztési modellekről elmélkedünk, és 
áttekintjük, mit tanultunk a terepi tesztjükből. A Powerful Voices for Kids (Erős 
Gyerekhangok) program stratégiái arra irányultak, hogy a K-6 oktatásban dolgozó 
tanárok számára kidolgozzuk és megvalósítsuk a digitális és médiaműveltség ok-
tatásának átfogó megközelítését. Az olvasó megismeri a különféle programokat, 
amelyeket nyújtottunk: a one-on-one (egy oktató – egy tanuló) oktatásokat, az 
egyhetes nyári továbbképző tanfolyamokat, valamint az intenzív programokat, me-
lyek keretében egyazon iskola tanárainak kis csoportjai egy teljes tanév során ha-
vonta összegyűltek. A könyv végén lévő „A” forrásanyag az öt kompetencia (in-
formációszerzés, elemzés, kompozícióalkotás, reflexió, cselekvés) mindegyikére 
vonatkozóan tartalmaz egy-egy listát a tanulási célokról, amely kifejezetten úgy 
lett összeállítva, hogy összhangban legyen az alsó és középső tagozatos gyerekek 
fejlődési szükségleteivel. A „B” forrásanyag egy a digitális és médiaműveltség 
 területének szókincséből összeállított, 5–12 éves korú gyerekeknek szánt szósze-
detet tartalmaz. A „C” forrásanyagban pedig a tanárképzők és a tudósok számára 
gyűjtöttünk össze számos olyan koncepciót és elképzelést, amelyek kizárólag 
 ebben a könyvben lelhetők fel, annak eredményeképpen, hogy gyakorlatunk is-
mertetése és az arról való elmélkedés során továbbfejlesztettünk bizonyos elméleti 
elképzeléseket.

Honlapunkon (www.powerfulvoicesforkids.com) – médiaműveltséget oktató és 
tanuló oktatókkal közösen – egy online közösség létrehozásán dolgozunk. Meg-
található itt számos, a könyvben bemutatott oktatási módszereket dokumentáló 
videórészlet is. További óraterveket és forrásanyagokat is kínálunk, valamint be-
mutatunk párat a diákok kreatív munkáiból. A honlapon az oktatók megosztják 
saját gondolataikat arról, hogyan vigyük el a digitális és médiaműveltséget a kis-
diákoknak.

Formális vagy informális tanulási környezetben dolgozó tanár olvasóink köny-
vünk elolvasása és honlapunk meglátogatása után képesek lesznek arra, hogy az 
egyes fejezetek végén lévő óraterveket kipróbálják, és saját diákjaikkal fedezzék 
fel ezeket a tevékenységeket. Tanárképző és tananyag-szakértő olvasóink a könyv 
és a kapcsolódó honlap révén megkapják az ahhoz szükséges eszközöket, hogy le-
vezényeljenek egy tanárfejlesztő programot azzal a céllal, hogy megosszák kol-
légáikkal a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) program gondolatait. 
Kutató, aktivista, művész, médiaszakember és diák olvasóink arra használhatják 
az ebből a könyvből és a honlapról tanultakat, hogy saját közösségükben is megva-
lósítsanak egy Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) programot.

http://www.powerfulvoicesforkids.com
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E könyv megírásával az volt az alapvető célunk, hogy megosszuk egy kutatás 
komplex eredményeit, amelyeket egyelőre magunk is csak részben értünk; azt a 
módszert, amelyet rendetlen aktivitásnak neveztünk el. A Powerful Voices for Kids 
(Erős Gyerekhangok) programot elindító érdekeltekként és változást katalizáló sze-
replőkként valójában meglehetősen korlátoz bennünket a saját perspektívánk. A kis-
diákok médiaoktatása iránt érdeklődő más tudósokhoz és gyakorló szakemberek-
hez hasonlóan (amilyen például Anne Haas Dyson, Lisa Guernsey, Faith Rogow, 
Cyndy Scheibe, Rebecca Hains, Jeff Share, Amy Jussell, Petra Hesse, Janis Kuper-
smidt, Erica Scharrer, Jordi Torrent, Rhys Daunic, Jesse Gainer, Donna Alvermann, 
Margaret Hagood, Glynda Hull, Wendy Ewald, Damiano Felini, Carol Craggs, 
Cary Bazalgette és sokan mások) mi is akképp tanultunk, hogy általános iskolai 
diákokkal végzett gyakorlati munkába bocsátkoztunk. Éppen emiatt esetleg nem 
látjuk olyan tisztán a gondolataink értékét, mint az olvasóink. Kritikai gondolko-
dási és aktív olvasási stratégiája segítségével az olvasónak magának kell meg-
ítélnie e munka jelentőségét (és számos korlátját), saját meglátásaival egészítve ki 
mindazt, aminek az átadására e könyvben törekedtünk. Mindezért hálásak va-
gyunk az olvasónak.
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I. rész

Miért fontos a digitális 
és médiaműveltség?





1. fejezet

Digitális és médiaműveltség

Ebben a fejezetben a következőkről lesz szó:

Digitális és médiaműveltség
–  Mi a digitális és médiaműveltség?
–  Miért kell kiterjesztenünk a műveltség fogalmát az írott, vizuális, audio- 

és interaktív média világának megismerésére az általános iskolai évfolya-
mokban?

Technológiaintegráció
–  Miért segíti a technológiaintegráció a tanulást?
–  Hogyan vonhatja el a figyelmet fontos tanulási gyakorlatoktól az osztály-

teremben?

Az osztályterem és a kultúra összekapcsolása
–  Hogyan használhatják a tanárok a digitális és médiaműveltséget a diákok 

érdeklődésének és odaadásának megnyerésére, valamint a tudás, a kompe-
tenciák és a képességek fejlesztésére?
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Ebédidő volt, Ms. Dominguez második osztályos diákjai éppen végeztek az evés -
sel. Pár perc maradt csevegésre asztalbontás előtt. Három lány kinyitotta fekete-
fehér fogalmazásfüzetét, és laptopot imitált vele, ujjaival „gépelve” a lapokon.

Az egyik kislány, Natalia nekitámasztotta fogalmazásfüzetét a tejesdobozának, 
hogy a füzet felső oldala legyen a „képernyő”. Erre a részre korábban felírta a 
„Facebook” szót, és rajzolt egy közeli képet magáról. A füzet alsó oldalára rajzolt 
egy billentyűzetet, melyen kis négyzetek helyettesítették a billentyűket; megraj-
zolta a betűket, a szóköz-, a return, a shift és az enter billentyűt.

Natalia és a másik két lány a fogalmazásfüzetén „gépelt”, azt mímelve, hogy a 
laptopján dolgozik, miközben cinkos pillantásokat váltottak az asztal felett. Ahogy 
Ms. Dominguez végigpillantott az osztályán, észrevette, mi folyik, és magában 
mosolygott, mert – amiről a gyerekek nem tudtak – saját ebédje közben, a tanári 
asztalnál, mobiltelefonja révén aznap ő is ránézett a Facebook-oldalára.

A média és a technológia közelségében felnőni

Mindannyian – gyerekek és felnőttek egyaránt – úgy növünk fel, hogy sokkal in-
kább hozzáférünk a médiához és a technológiához, mint korábban bárki is az em-
beri történelem során. A kisgyerekek már jóval az óvoda megkezdése előtt órákat 
töltenek a képernyőmédiával. A kétéves kor alatti babák és tipegők kb. fele napon-
ta két órát tévézik. Egy 2011-es országos felmérés szerint majdnem minden harma-
dik babának és tipegőnek van tévéje a hálószobájában, jóllehet 6 évvel korábban ez 
az arány 19% volt.1

Bár gyerekkorban a tévénézés a leggyakoribb képernyős tevékenység, a kisgye-
rekek képernyőidejének negyedét manapság a számítógépek, kézi és konzolos vi-
deojátékok és más interaktív mobileszközök (például mobiltelefonok, iPodok és 
iPad-stílusú táblagépek) használata teszi ki.2 Natalia, az anyukája és a nővére, Sara 
szeretnek Angry Birdsöt játszani a családi mobiltelefon, és megnézni, hogy a csa-
lád többi tagja mit tett fel a Facebookra és a Twitterre.

Kutatók szerint az 5–8 éves gyerekek több mint fele használt már valamilyen 
alkalmazást valamilyen mobileszközön. Natalia számára pedig – sok kisgyerekhez 
hasonlóan – a számítógép-használat a mindennapi élet része: minden ötödik gye-
rek minden nap használ videojátékot vagy számítógépet. A videojátékot vagy szá-
mítógépet használó gyerekek legtöbbje már három és fél évesen elkezdi ezt a fog-
lalatosságot.3

Otthonában, nyugat-Philadelphiában Natalia a nyolcéves kor alatti gyerekek 
azon 75%-ába tartozik, akik nem gyakran néznek olyan ismeretterjesztő gyerek-
műsorokat a PBS közszolgálati televíziócsatornán, mint a Szezám utca vagy a 
Between the Lions. Natalia ehelyett a Toonzai blokkot nézi a philadelphiai CW 
hálózat 57-es csatornáján, amely import japán anime-programokat sugároz (pél-



30 A médiaműveltség felfedezése

dául Yu-Gi-Oh! és Dragon Ball Z Kai). Natalia családja az alacsony jövedelmű 
családok ama 50%-ába tartozik, amelyek nem férnek hozzá kábeltelevízió-, illetve 
műholdas televízió-műsorokhoz. Nataliáéknál szinte mindig megy a tévé, még  akkor 
is, ha nem nézi senki.

Mivel Natalia anyukája sokat dolgozik, ritkán van lehetősége arra, amit néha 
közös nézésnek vagy közös médiafogyasztásnak is neveznek, amikor is a szülők 
vagy a gondozók közreműködése révén a tévéműsorok, filmek, videojátékok vagy 
az internet kifejezetten a gyerekek tanulását szolgáló eszközökként működnek.4 
Natalia és anyukája, Joyce ugyan néznek együtt „rendes” tévéműsorokat (például 
a Good Morning Americát, az Entertainment Tonightot, és az American Idolt), ez 
az együtt töltött idő azonban általában a pihenést és a kikapcsolódást szolgálja. 
Sem Natalia, sem az anyukája nem tekinti ezt a tanulás idejének.

Még mindig viszonylag keveset tudunk arról, hogyan járul hozzá a digitális 
technológia és a szórakoztató média ahhoz, hogy a gyerekek megértsék a politika 
és a társadalom világát.5 A tévé- és filmnézés révén Natalia sokat tanult az őt kö-
rülvevő világról: ismeri a különféle családszerkezeteket, felismeri az elnököt, és 
tudja, milyen munkát végeznek a kórházi és rendvédelmi dolgozók. A Natalia által 
nézett rengeteg mese a szociális kapcsolatokról alkotott képét is formálja, bele-
értve a proszociális viselkedést (amilyen a kedvesség, a nagylelkűség és mások 
segítése) csakúgy, mint az antiszociális viselkedést (amilyen az agresszió, a hazu-
dozás és a másokkal szembeni galádság).

Manapság sem Natalia anyukája, sem a tanárai nem töprengenek túl sokat a 
gyerekek tévézéssel töltött idején; sokkal jobban foglalkoztatja őket a gyerekek in-
ternet- és közösségimédia-használata. Jelenleg épp paradigmaváltáson megyünk 
keresztül, amikor is mindannyian (fiatalok és idősek egyaránt) megtanulunk alkal-
mazkodni a médiában és a kommunikációs technológiában bekövetkező gyors vál-
tozásokhoz.

Amikor a tanárok Ms. Dominguezhez hasonlóan észreveszik, hogy a közösségi 
média, a tömegkultúra és a digitális média mennyiféle módon lép be diákjaik éle-
tébe, esetleg megérzik az ebben rejlő ígéretet és lehetőséget, ugyanakkor azonban 
azt is, hogy milyen mélységesen megbonyolíthatják ezek a dolgok az osztálytermi 
életet. Hogyan használhatná Ms. Dominguez a közösségi hálózatokra vonatkozó 
saját ismereteit (valamint diákjainak a számítógépek, laptopok és mobileszközök 
működésére vonatkozó, bővülő ismereteit) arra, hogy valamilyen módon összekap-
csolja a gazdag digitális médiakultúrát az arra irányuló mindennapi munkájával, 
hogy megtanítsa a diákjainak, hogyan érthetik meg jobban az őket körülvevő vilá-
got, valamint hogyan kommunikálhatnak jobban benne?
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A tanulás, a műveltség és az élet

Az oktatás az ember egészének fejlődését elősegíti: a fejét, a szívét és a lélekét. 
Ahogy a gyerekek nőnek és fejlődnek, az alapvető érzékszervi tapasztalatokat 
gondolatokká, érzésekké és elképzelésekké alakítják át, az egyszerű reakcióktól a 
bonyolultabb és árnyaltabb válaszok felé haladva – a tapasztalatot tettek, képek, 
végül pedig szimbolikus ábrázolás révén „a világról alkotott modellbe” ültetve át.6 
A jelentésalkotás folyamatában való aktív részvételen keresztül a gyerekek kiala-
kítják saját identitásukat mint művelt, szociális, emocionális és morális egyének.

Mit jelent műveltnek lenni? Az emberi történelem túlnyomó részében művelt-
nek lenni annyit tett, mint hatékony beszélőnek és hallgatónak lenni. A retorika 
fogalma több mint 2500 évvel ezelőtt született meg, amint az emberek rájöttek, 
hogy bizonyos beszédmódok eredményesebbek és nagyobb hatásúak a szociális 
erő és befolyás elérésében. Amikor a Gutenberg-forradalom elhozta a nyomtatott 
könyvet a tömegközönségnek, a műveltség fogalma kibővült az olvasás és írás ké-
pességével, melynek teljes elsajátítása sok évnyi gyakorlást igényelt.

Ma az embereknek képesnek kell lenniük arra, hogy különféle formákban meg-
jelenő, szimbólumokból álló üzeneteket „olvassanak” és „írjanak”. A kifejezés és a 
kommunikáció minden egyes műfaja és médiuma megkövetel bizonyos tanult 
kompetenciákat. A képernyőről történő olvasás, a lapról történő olvasás, a billen-
tyűzeten való írás és a ceruzával való írás például mind olyan gyakorlat, amely 
bizonyos készségeket követel meg. Ebben a könyvben megmutatjuk, hogyan lehet 
a tömegmédia, a közösségi média, a tömegkultúra és a digitális média szövegeit 
felhasználni arra, hogy segítsük a gyerekek olvasás-, írás-, beszéd-, hallgatási és 
kommunikációs készségének fejlődését.

 
 

A tömegkultúráról való beszélgetés fejleszti a hallás utáni  
szövegértést
A gyerekek tömegkultúráról és tömegmédiáról folytatott beszélgetése erősen 
kötődik a nyelvi fejlődési, szövegértési és kifejezési készséghez. Angliában 
például a médiaműveltség területén folytatott, több mint 60 álta lános iskolá-
ban végzett gyakorlati munka során tudósok megállapították, hogy a filmné-
zési és -megvitatási tevékenység elősegíti, hogy a diákok széles körű diskur-
zus keretében a beszéd és a megosztás magas szintjét érjék el. A filmet nézve 
a kisgyerekek erősen figyelnek, és képesek megérteni a narratívát, valamint 
megfigyelni a dialógussal és a zenével, a cselekménnyel, a helyszínnel és a 
szereplőkkel kapcsolatos részleteket.7
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A gyerekek erősítik kritikai olvasási stratégiáikat, amikor megtanulnak mind az 
ismerős médiára (például tévéműsorok és zene), mind pedig az ismeretlen médiára 
(például ismeretterjesztő tankönyvek és újságcikkek) alkalmazni olyan fogalma-
kat, mint a közönség, az üzenet, a cél és a nézőpont.

Ismerős vizuális vagy digitális anyagok használata esetén sok, az írott szövegek 
dekódolásával és megértésével még csak ismerkedő gyerek komplex érvelési és 
kifinomult gondolkodási készségről tehet tanúbizonyságot. Különösen az iskolától 
eltávolodott és elidegenedett gyerekek esetében igaz az, hogy ha lehetőséget kap-
nak arra, hogy a tömegmédiához, tömegkultúrához és digitális médiához kapcso-
lódó tevékenységeken keresztül megcsillogtassák ismereteik tárházát és gondolko-
dási képességeiket, akkor a gyerekek be tudják vinni a médiával és a technológiával 
kapcsolatos otthoni tapasztalataikat az osztályterembe. Az ilyen gyakorlatok nem-
csak hogy megnyerőleg és ösztönzőleg hatnak a kisdiákokra, de az ilyen összekap-
csolódások jelentik a valódi tanulás velejét is.

Ma számos kommunikációs kompetencia szükséges ahhoz, hogy az ember 
eredményes legyen a társadalomban. A digitális és médiaműveltség magában fog-
lalja az információszerzésre, az elemzésre, a kompozícióalkotásra, a reflexióra és 
a világban történő cselekvésre való képességet. A digitális és médiaműveltség az 
életkészségek széles és bővülő körét öleli fel. Úgy véljük, elengedhetetlenül szük-
séges, hogy az általános iskolai oktatók segítsenek erősíteni a gyerekek önkifeje-
zési és önképviseleti, érvelési, kritikai gondolkodási és kommunikációs készségét. 
A szociális fejlődés, az önbizalom, a konfliktusmegoldási képesség és a 21. századi 
technológiák használatának társadalmi felelőssége iránti fogékonyság olyan szel-
lemi magatartásformák, amelyek lehetővé teszik a gyerekek boldogulását. A kö-
vetkező felsorolásban áttekintjük azokat a kompetenciákat, amelyek egyre inkább 
felértékelődnek mind az osztálytermen belül, mind pedig azon kívül.

Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok):  
digitális és médiaműveltségi kompetenciák
 

Információszerzés

– Hallgatási készség
– Olvasásértés
– Megfelelő technológiai eszközök használata
– Kérdezés
– Információgyűjtés több forrásból
– Információ felhasználása problémamegoldáshoz
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Elemzés

–  A szimbólumok működésének és használatuk módjának megértése
–  Az üzenetek speciális fajtáinak (műfajainak) felismerése
–  A szerzőségnek, az üzenet céljának, valamint a célközönségnek a megállapítása 

különféle szövegek esetében
–  A minőség és a hitelesség jeleinek felismerése különféle típusú üzenetekben

 
 

 

Kompozícióalkotás

–  Egy egyént megszólító beszéd, valamint hallgatási készség demonstrálása
–  Egy nagy csoportot megszólító beszéd, valamint reagálás a visszacsatolásra
–  Személyes reakció közlése és nézőpont kifejezésre juttatása
–  Üzenetek és szövegek kiválasztása kreatív módon történő felhasználásra, meg-

válaszolásra, remixelésre és kombinálásra
–  Fogalmazás, írás és képalkotás tájékoztatás, meggyőzés és szórakoztatás céljá-

ból
–  Fogalmazás különféle formátumokban és műfajokban, ideértve az e-mailt, a kri-

tikát, a beszámolót, a forgatókönyvet, a dalszöveget, a weboldalt, az ismeretter-
jesztő irodalmat, a regényirodalmat és más irodalmi műfajokat

–  Fogalmazás különféle közönségtípusok számára, ideértve a társakat, családtago-
kat, oktatókat, speciális érdekcsoportokat, állami vezetőket, valamint a nagy nyil-
vánosságot
 

 
 

Reflexió

–  A kapcsolatok felismerése és értékelése, valamint a társadalmilag helyénvaló vi-
selkedés gyakorlása

–  Ötletelés és ötletadás
–  A feladatra koncentrálás és utasítások követése
–  Helyes ítéletalkotás és társadalmi felelősségvállalás a másokkal való kommuni-

káció során
–  Vezetői képesség, integritás és felelősségre vonhatóság gyakorlása
–  Visszacsatolás nyújtása mások számára, mások segítése és tanítása
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Hogyan változott a műveltség?
A műveltség fogalma nem állandó és változatlan. A társadalomban élő embe-
rek változó szükségletein alapszik. Manapság felismerjük, hogy a műveltség 
nem pusztán írni-olvasni tudást takar. Ebben a könyvben olyan tanárokkal 
találkozunk, akik szinte egyidejűleg erősítik mind a „régi műveltségeket”, 
mind pedig az „új műveltségeket”.
 

Retorika Beszéd és hallgatás

Írásbeli műveltség Olvasás és írás

Vizuális műveltség Képtervezés, -értelmezés és kreatív kompozíció

Információs műveltség Az információhoz való hozzáférés, az információ  
visszakeresése, értékelése és felhasználása

 

Cselekvés

–  Részvétel egy kreatív közösségben
–  Gondolatok kifejezése és megosztása másokkal
–  Az emberek közötti különbségekre való odafigyelés és fogékonyság
–  Aktuális események, a közösség és az én összekapcsolása
–  Egy dolog vagy esemény jobbítását célzó ötletek adása
–  Közreműködés egy, a való életből vett, komoly probléma megoldásában

 
 

Ezek pontosan azok a kompetenciák és készségek, amelyek az osztályteremben és 
a társadalomban egyaránt eredményessé teszik az embereket. Továbbá ezek azok a 
kompetenciák is, amelyeket a munkaadók a munkaerőben keresnek. Ezeknek a 
kompetenciáknak és képességeknek az 5–11 éves kisgyerekek is tanúbizonyságát 
tudják adni. Hogyan?

Először is, a gyerekeknek alkalmat kell kapniuk arra, hogy kérdéseket tegye-
nek fel arra vonatkozóan, amit néznek, hallgatnak, látnak és olvasnak. Másodszor, 
a gyerekeknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy fejlesszék kreatív és kollabora-
tív készségüket oly módon, hogy különféle szimbólumrendszereket használnak a 
kommunikációhoz, ideértve a nyelvet, a képet, a hangot és a multimédiát. Az egyre 
komplexebb globális környezetben az embereknek olyan szellemi magatartásfor-
mákra van szükségük, amelyek „új szintre emelik a kommunikációt, a közös jövő-
képet, a kollektív intelligenciát és a közvetlen, következetes cselekvést”.8
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Médiaműveltség A médiából és a tömegkultúrából származó üzenetek 
elemzése, valamint technológiai eszközökkel történő 
kompozícióalkotás

Kritikai műveltség Az üzenetekben és az információban megjelenő  
hatalmi viszonyok felismerése, valamint az ezeknek 
való ellenállás

Számítógépes műveltség A számítógépes technológiák ismerete és hatékony 
használata

Hírműveltség A hírek és aktuális események megértése és értékelése

Digitális műveltség Az internet és a közösségi média társadalmilag felelős 
használata

Technológiaintegráció az általános iskolai  
évfolyamokban

E könyvet írva aggodalommal tölt el bennünket a lehetőség, hogy a digitális média 
és technológia oktatásban történő felhasználásának jelenlegi megközelítése akarat-
lanul is elmélyítheti a társadalmunkban fennálló egyenlőtlenséget. Egyes amerikai 
általános iskolák jól felszerelt iskolai könyvtárral, csillogó-villogó interaktív fehér-
táblákkal, videomonitorokkal, adatprojektorokkal, osztálytermi számítógépekkel, 
valamint jól karbantartott számítógéptermekkel büszkélkednek, melyek mindegyi-
kéhez hozzáértő technikai személyzet és segítőkész iskolai könyvtárosok nyújtanak 
segítséget. Más általános iskolákban (különösen a nagyvárosi és vidéki iskolákban) 
azonban gyakran elavultak, rosszul karbantartottak a technológiai erőforrások, és 
keveset használják őket. Az is előfordul, hogy egyszerűen nem is állnak rendelke-
zésre.

Sajnálatos módon sok amerikai általános iskolának nincs főállású iskolai könyv-
tárosa, illetve műszaki szakembere. Általánosságban elmondható, hogy a techno-
lógiaintegráció szempontjából az általános iskolák alsó tagozata az utolsó a fon-
tossági sorban, a nagy és kis tankerületekben egyaránt. A középiskolák kapják a 
technológiai erőforrások oroszlánrészét, őket pedig az általános iskolák felső tago-
zata követi.9

De nem a technológiához való hozzáférésbeli különbségek jelentik az egyedüli 
problémát. A technológia használatában való jártasság szintjében mutatkozó kü-
lönbségeket nagyban befolyásolja az iskolázottság és a társadalmi osztály. Néhány 
gyerek már az óvoda megkezdésekor be tud kapcsolni egy számítógépet, meg tud 
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keresni programokat, használni tudja az internetet és különféle alkalmazásokat, 
míg mások egeret vagy trackpadet sem használtak soha.

A családi hatásoknak egyértelműen hatalmas szerepe van. Hargittai Eszter szo-
ciológus internethasználók körében végzett kutatást, mely az emberek technoló-
giahasználati készségének szintje közötti különbségek megértésére irányult. Mint 
kiderült, az emberek általánosságban úgy érzik, hogy készségeik a szükségleteik-
nek megfelelők. Legtöbbünk előtt ismeretlen a jártasabb és a kevésbé jártas fel-
használók között meglévő különbségek nagyságrendje, mivel jellemzően önállóan 
használjuk az internetet, és kevés alkalmunk van megfigyelni, ahogy mások rutin-
feladatokat végeznek. Amikor azonban a karrierre és az álláskeresésre kerül a sor, 
az internethasználati készségbeli különbségek valódi jelentőséget nyerhetnek.10

„Se veled, se nélküled” kapcsolatunk a tömegmédiával, 
a tömegkultúrával és a technológiával

Az általános iskolai oktatók már régóta vegyes érzelmekkel viseltetnek a média és 
a technológiai eszközök kisdiákok körében való használata iránt. A képernyőalapú 
médiatevékenységek máris roppant domináns részei a gyerekek iskolán kívüli éle-
tének; sok amerikai gyerek több mint napi 8 órát tölt tévézéssel, videojátékokkal, 
zenehallgatással és internetezéssel. Számos weboldallal találkozhatunk, amelyek 
sikere a gyerekek figyelmétől függ.

És bár sok olyan tartalom van, amely a kisgyerekek javát szolgálja, bőven van 
olyan is, amellyel kapcsolatban azt kívánjuk, bárcsak ne látták volna. Amikor a 
kisfiúk a kung-fu rajzfilmekben látott agresszív mozdulatokat utánozzák, a kislá-
nyok pedig szexi táncot lejtenek, miközben profán dalszövegeket énekelnek, ame-
lyeket nem is értenek, sokan a fejünket fogjuk. Együttérzünk a szülők és tanárok 
garmadájával, akik arra törekszenek, hogy a gyerekek fizikai, érzelmi, szociális és 
intellektuális növekedését és fejlődését elősegítő alternatívát nyújtsanak a televízió-
val, a videojátékokkal és a tömegmédiával szemben. Renee maga is olyan szülő, 
aki korlátokat szabott saját gyerekei média- és technológiahasználatának, biztosí-
tandó, hogy gyerekei a szabadban is, valamint művészeti és kreatív tevékenysé-
gekkel, illetve drámajátékkal is töltsenek időt. Mindezek miatt megértjük azoknak 
az oktatóknak az érzéseit, akik figyelmen kívül hagyják a tömegkultúrának a kis-
gyerekek életében betöltött szerepét.

Csakhogy akár tetszik, akár nem, a médiakultúra a kultúránk része. Nem mene-
külhetünk előle. Éppen ezért azokkal a szülőkkel is szimpatizálunk, akik maradék-
talanul kiveszik a részüket a médiakultúrából, és a médiakultúrát aktívan használó 
gyerekeket nevelnek. Valójában az Egyesült Államok általános iskolai tanárainak 
több mint harmada azonosul a média és a technológia különféle fajtáinak (ideértve 
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a videókat, a személyi számítógépeket, az interaktív projektorokat és fehértáblákat, 
a DVD-lejátszókat, valamint az oktatási technológia egyéb formáit is) rendszeres 
– azaz legalább heti egyszeri – használatával az oktatásban. Nagyjából további 
egyharmaduk legalább havonta egyszer használja ezeket az eszközöket, harmaduk 
pedig szinte soha vagy egyáltalán nem használja őket.11

Hasonlóan, a számítógépes játékok oktatásban történő alkalmazásáról kialakult 
általános felfogás azt vagy időpocsékolásnak vagy ártatlan szórakozásnak, vagy 
pedig az oktatást majdan átformáló, nagy hatású új erőforrásnak tartja. Az 1980-as 
évek óta, amikor a The Oregon Trail, a Math Blaster és más programok először 
kereskedelmi forgalomba kerültek, néhány oktató használ ugyan számítógépes já-
tékokat tanítási eszközként, ezek a tevékenységek azonban nem mindig épültek be 
az „egészosztályos” tanítás szövetébe. Az iskolai könyvtárosok és osztálytermi pe-
dagógusok manapság is összegyűjtik különféle, általában ingyenes online ismeret-
terjesztő játékok linkjeit a gyerekek számára számítógépes használatra, anélkül, 
hogy a tevékenységet beleszőnék a mindennapi osztálytermi gyakorlatba.

Néhány általános iskolai oktató megtalálja a módját, hogyan építse be teljeskö-
rűen a játékokat oly módon, ami túlmutat az önálló drill-and-practice (begyakor-
lás és alkalmazás) használaton. Általában a speciális szakértelemmel és jártasság-
gal rendelkező tanárok járnak sikerrel e téren. Egy innovatív iskola, a Quest to 
Learn például rendszerszemléletű gondolkodást tanít felső tagozatos diákoknak, 
a digitális és médiaműveltség koncepcióinak alkalmazásával. A játék itt tanulási 
környezet, a gyerekek pedig e környezet felfedezésével gyakorolják a „mondani-
való dekódolását, megalkotását, manipulálását és felfedését”.12

A következő fejezetekben szó lesz arról, hogy a különféle médiaalkotási tevé-
kenységek hogyan indíthatják a kisgyerekeket arra, hogy saját maguk is tartal-
mat készítsenek, és megtapasztalják a multimédia-szerzőség erejét. E könyvben 
azonban a technológia „tyű, a mindenit!” megközelítését és a „veszély, veszély!” 
hozzáállást egyaránt el kívánjuk kerülni. Ehelyett köztes álláspontot foglalunk el. 
Tiszteletben tartjuk az eltérő indíttatásokat, amelyekkel a tanárok a média és a 
technológia kisdiákok tanításában való használatát (vagy mellőzését) illetően ren-
delkeznek.

Egy dolog biztos: ez a könyv nem pusztán a számítógépek, a technológia és a 
játékok oktatásban betöltött szerepéről vagy menő technológiai eszközök használa-
táról szól. Őszintén szólva nem gondoljuk, hogy a média és a technológia önmagá-
ban képes lenne az oktatás átalakítására. Sokkal inkább a formális és informális 
műveltségoktatás egy dimenziójaként tekintünk a médiaelemzésre és a kreatív mé-
diakészítésre. Ebben a könyvben megmutatjuk, hogy a műveltségoktatás egy új 
megközelítése hogyan alakíthatja át a tanítást és a tanulást. A tömegmédia, a tö-
megkultúra és a technológia olyan erőforrások, amelyek, ha jól használják őket, 
hozzájárulnak a tanulmányi előmenetelt segítő kritikai gondolkodás, együttműkö-
dés, kommunikáció és kreativitás fejlődéséhez.
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Motiváció: az osztályterem és a kultúra  
összekapcsolása

Nem meglepő, hogy a digitális média és technológia eszközeinek használata meg-
nyeri és motiválja a kisdiákokat. Sok oktató emlékszik még azokra az időkre, ami-
kor a tévéállvány begördítése elég volt ahhoz, hogy izgatott, boldog hangok har-
sanjanak fel. Manapság sok gyerek élvezi az interaktív fehértáblák, klikkerek és 
egyéb új technológiák használatának lehetőségét. Egyes kutatók azonban a techno-
lógia iskolai használatáról szólva megállapították, hogy az újdonság varázsa idővel 
megkophat.13

A legjobb oktatók nem pusztán a technológiahasználat kedvéért használják a 
technológiát, hanem diákjaik valódi szükségleteinek kielégítésére használják a mé-
diát és a technológiát.

Az egyik ok, amiért a technológia motiválhatja és ösztönözheti a diákokat a ta-
nulásra, az, hogy a digitális média, a tömegmédia és a tömegkultúra segít a gyere-
keknek kapcsolatot teremteni az osztályterem és a megszokott, mindennapi otthoni 
tapasztalataik között. A felnőttek és a gyerekek egyaránt szeretnek közösségi mé-
diáról, online játékokról, hírességekről, zenészekről, színészekről, könyvekről és 
filmekről, hírekről és aktuális eseményekről beszélgetni. A televízióra való utalá-
sok gyakran uralják a gyerekek informális szociális interakcióit, játékait és tréfáit 
a játszótéren és az ebédlőben, mivel a gyerekek műsorinformációkat, hírességeket 
és médiatörténéseket használnak társalgási témaként a társak informális bevoná-
sához.14

Nagyfokú motivációt és elkötelezettséget ébreszt a diákokban, ha lehetőséget 
kapnak arra, hogy saját érdeklődési körüket (ideértve a tömegkultúrát és a digitális 
médiát illető, kialakulóban lévő ízlésüket és preferenciáikat is) tanáraikkal és tár-
saikkal folytatott, gazdag és összetett beszélgetések során vitassák meg. Mint azt a 
könyvben látni fogjuk, a társalgás a triviálistól és felszínestől a komplex és mé-
lyenszántó irányába megy el, ha a gyerekek és a diákok miért és hogyan kérdése-
ket tesznek fel az általunk nézett, hallgatott, játszott, látott és olvasott dolgokkal 
kapcsolatban.

Ha a tanárok lehetővé teszik és elősegítik a tömegmédiáról és a tömegkultúráról 
folytatott komoly társalgást az osztályteremben, ezek a beszélgetések gyakran el-
mélyültebbek (és kiszámíthatatlanabbak), mint azok a viszonylag egyszerű beszél-
getések, amelyeket a gyerekek az iskolai olvasmányok tartalmára reagálva folytat-
nak.

Egy osztályban a kutatók például azt találták, hogy a reklámról beszélgetve a 
gyerekek spontán kritikákat fogalmaztak meg a rassz, a gyermekkor és a társadalmi 
osztály megjelenítésére vonatkozóan, még ha a tanagyag nem is vetette fel ezt a 
megközelítést.15 A kutatóknak az volt a véleménye, hogy a gyerekek tömegkultúrá-
jának az oktatási intézményekben történő felhasználása a gyerekek identitásának 
és az általuk becsben tartott dolgoknak az elismerését nyújthatja a gyerekek szá-
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Miért fontos a digitális és médiaműveltség? 
A változás elmélete
Alapok
 1.  A gyerekek úgy nőnek fel, hogy sokkal inkább hozzáférnek a médiához 

és a technológiához, mint korábban bárki is az emberi történelem során.

 2.  Az új kommunikációs technológiák fejlődése során bekövetkező változá-
sok várhatóan nagy iramban folytatódnak.

 3.  Az embereknek ma aktív, élethosszig tartó tanulást kell folytatniuk ahhoz, 
hogy új eszközöket és erőforrásokat használhassanak mindennapos sze-
mélyes, szociális, kulturális és állampolgári tevékenységeik végzéséhez.

 4.  A digitális média esélyteremtő lehetőségeket nyújt az embereknek arra, 
hogy kapcsolatba lépjenek másokkal, és megosszák a gondolataikat, a for-
mális és informális tanulás dinamikus új formáit űzzék, kifejezésre 
 juttassák kreativitásukat, valamint a digitális média és technológia esz-
közeinek használatával állampolgárokként közreműködjenek a demok-
ráciában.

 5.  A digitális korral valós és potenciális veszélyek is járnak, ideértve az 
erőszakos, ártalmas vagy megbotránkoztató tartalmakat; a manipulatív 
reklámot; az igazságnak nem megfelelő információt (beleértve a szexuális/ 
rasszista/gyűlöletkeltő anyagokat); az idegenekkel való érintkezést, a ma-
gánélet sérelmét, az internetes zaklatás különféle formáit; az illegális le-
töltést, a szerencsejátékot, a számítógépes kalózkodást stb.

 6.  A szellemi tulajdon tisztelete és a jó hírnév védelme fontos az olyan 
időkben, amikor a tulajdonjogról, szerzőségről, magánéletről és társadal-
mi helyénvalóságról alkotott fogalmaink gyors változásával szembesü-
lünk.

 7.  Éppen ezért a kortárs médiakultúra negatív aspektusai elleni védekezés, 
valamint a digitális média és technológia által kínált önérvényesítési po-
tenciál kihasználása érdekében az életkészségek konstellációjára van 
szükség.

mára, ami növeli az önbecsülésüket, és a tanulásban való nagyobb fokú részvételre 
motiválja őket.16 Anne Haas Dyson például azt vizsgálta, hogyan keverik a gyere-
kek futballjátékosok képeit, könnyűzenei számokat, filmrészleteket és rajzfilmeket, 
mind személyes narratíváikban, mind hosszabb írásműveikben felhasználva azo-
kat.17 Az ilyen oktatási gyakorlatok lekötik a diákokat, és elmélyítik a képességü-
ket, hogy maradéktalanul részt vegyenek a tanulási folyamatban.
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Elmélet
 8.  A digitális és médiaműveltség magában foglalja a következő kompeten-

ciákat:  
Információszerzés: Felelős választások meghozása és információszer-
zés anyagok megkeresése és feltalálása, valamint információ és gondola-
tok megértése révén.  
Elemzés: Különféle formájú üzenetek megértése szöveg- és kontextus-
elemzés révén, a szerző, a cél és a nézőpont megállapítása, valamint a tar -
talom minőségének és hitelességének értékelése.  
Alkotás: Tartalomalkotás különféle formákban autentikus célokra, a nyelv, 
képek, hang, valamint új digitális eszközök és technológiák felhasználá-
sával.  
Reflexió: A saját magatartás és kommunikációs viselkedés mérlegelése 
társadalmi felelősség és etikai elvek alkalmazásával.  
Cselekvés: Szociális cselekvés egyéni, illetve kollaboratív munka révén, 
mely ismeretek megosztására és problémák megoldására irányul a csa-
ládban, a munkahelyen, a közösségben, az országban és a világban.

 9.  Az emberek a nyelv által (írott és beszélt formában), képek, hangok, 
zene, grafika és interaktivitás révén osztják meg a mondanivalót.

10.  A szövegek számos formában érkeznek. A kifejezés és a kommunikáció 
minden egyes műfaja és médiuma megkövetel bizonyos tanult kompe-
tenciákat. A képernyőről történő olvasás, a lapról történő olvasás, a bil-
lentyűzeten való írás és a ceruzával való írás például mind olyan gyakor-
lat, amely bizonyos készségeket követel meg.

11.  A tömegmédia és tömegkultúra szövegei, amelyek a gyerekek otthoni ta-
pasztalatait új gondolatokkal és információval kapcsolják össze, növelik 
az iskola jelentőségét a gyerekek szemében.

12.  A szöveg- és kontextuselemzés fogalmainak (mint a közönség, a cél és a 
nézőpont) megismerése elősegíti az olvasási stratégiák fejlődését. A tömeg-
média, tömegkultúra és digitális média szövegeinek kritikai elemzése 
erősíti a műveltség kialakulását, különösen azok körében, akik nem szíve-
sen olvasnak.

13 .  Amikor a tanulók technológiai eszközöket használnak üzenetek komponálá-
sára és létrehozására, multimodális műveltségi kompetenciákat aktiválnak.
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14.  Ismerős média (a tömegmédia és a tömegkultúra szövegeit is ide értve) 
használata esetén az írott szimbólumok dekódolásával éppen csak ismer-
kedő kisgyerekek szövegértési, kritikai gondolkodási, valamint szöveg- 
és kontextuselemzési készségről tehetnek tanúbizonyságot.

15.  A kritikai elemzés gyakorlata és a digitális média szövegeivel, eszközei-
vel és technológiáival történő kompozícióalkotás elmélyíti az intellektuá-
lis kíváncsiságot, és elősegíti az élethosszig tartó tanulást.



42 A médiaműveltség felfedezése

ÓRAVÁZLAT: Mi van a kereten belül és kívül?

A lecke ismertetése
A legfiatalabb diákok tanulhatnak a keretről – arról a speciális négyszögről, 
amelyet a televízió képernyőjének szélei alkotnak. A diákok megtanulják, hogy 
amikor a médiakészítők üzeneteket alkotnak, akkor választásokon alapuló dön-
téseket hoznak, és szándékosan úgy használják a keretet, hogy bizonyos dolgo-
kat megmutassanak, míg másokat kihagynak.

Célok
A diákok
–  megértik, hogy minden médiaüzenet választásokon alapuló döntéseket tar-

talmaz,
–  használják a képzelőerejüket és következtetnek,
–  készítenek egy informális videót, amelyben szándékosan szerepeltetnek, il-

letve amelyből szándékosan kihagynak különféle eseményeket.

Szókincs
 Kamera
 Monitor
 Keret
 Látható
 Figyelem
 Képzelőerő

Erőforrások és anyagok
–  Egy televízió vagy projektor, amely elég nagy ahhoz, hogy az egész csoport 

egyszerre nézhesse
–  Egy kamera, amely képes élőképet megjeleníteni a televízión vagy projekto-

ron
–  Egy háromlábú állvány
–  A szobafestők által használt öntapadó szalag
 
A Mister Rogers’ Neighborhood című műsor „Work: Go Behind the Scenes” 
(Munka: lessünk a színfalak mögé!) című epizódja, amely a műsor egyik epizód-
jának készítését mutatja be. Állítsuk be a videót úgy, hogy a műsoridő-vissza-
számláló 28:00-át mutasson.
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Órai munka
 

Információszerzés

–  Ültessük a diákokat a padlóra. Kapcsoljuk be a kamerát úgy, hogy a diákok 
saját magukat lássák a képernyőn, és várjuk meg, míg a diákok kikuncogják 
magukat, és hozzászoknak ahhoz, hogy saját magukat látják a televízióban.

–  Kapcsoljuk ki a kamerát, és irányítsuk magunkra a diákok figyelmét. Mu-
tassunk rá, hogy a televízió képernyője egy négyszög. Ezt a négyszöget ke-
retnek hívjuk. A televízió megmutatja nekünk, ami a kereten belül van, de 
nem tudja megmutatni azt, ami a kereten kívül van.

–  Kérjünk meg minden egyes diákot, hogy mondjon egyvalakit vagy egyvala-
mit, akit vagy amit a kereten belül látott, majd kérjünk meg minden egyes 
diákot, hogy mondjon egyvalakit vagy egyvalamit, aki vagy ami kimaradt .

 
 

 

Elemzés

–  Kérjünk meg pár diákot, hogy mondja el, mi a kedvenc tévéműsora. Mond-
juk el a diákoknak, hogy meg szeretnénk osztani velük egy olyan tévémű-
sort, amelyet az idősebb emberek közül sokan néztek gyerekkorukban.

–  Játsszuk le a Mister Rogers epizódot a főcímdal végéig, ott állítva meg a le-
játszást, ahol Mr. Rogers befejezi cipőfűzőjének megkötését.

–  A kimerevített képet nézve kérjük meg a diákokat, hogy mondják el, mit 
látnak a kereten belül. Vezessük rá a diákokat, hogy vegyék észre a hátteret, 
valamint magát Mr. Rogerst is.

–  Kérjük meg a diákokat, hogy használják a képzelőerejüket: „Szerintetek mi 
az, ami kimaradt, mert a kereten kívül van?”

–  Folytassuk a videó lejátszását. Egy rövid bemutatkozás után Mr. Rogers 
megmutatja, hogy ez a „tévéház” egy óriási tévéstúdió része. Állítsuk meg a 
videót azután, hogy Mr. Rogers ismét leül és előveszi a kottát.

–  Kérdezzük meg a diákokat: „Például milyen dolgokat láthattunk a kereten 
kívül, amelyeket korábban nem? Meglepőnek találtátok bármelyiket?”
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Kompozícióalkotás

–  Sorakoztassuk fel a diákokat a szalagcsíkok mentén, és mutassunk rá, hogy 
a csík egyik oldalán állva benne lesznek a keretben, míg a másik oldalon 
állva kí vül lesznek azon.

–  Játsszunk egy menet „Simon mondja” játékot a kerettel: „Simon mondja: 
Tedd be a keretbe csak a kezedet!”, „Simon mondja: Tedd be a keretbe csak 
a lábadat!” Elénekelhetjük/eljátszhatjuk a „Hokey Pokey” dalt is, betéve a 
keretbe, majd kivéve onnan a kezünket, lábunkat stb. Rögzítsük ezeket a te-
vékenységeket, és később, értékelésképpen nézzük át őket.

 
 

 

Reflexió

–  Beszéljük meg: Mit vettek észre a diákok azzal kapcsolatban, hogy mi volt a 
kereten belül és kívül, amikor a játékot játszottuk?

 
 

 

Cselekvés

–  Magyarázzuk el, hogy minden tévéműsort választásokon alapuló döntéseket 
hozó emberek készítenek. Amikor a diákok készítenek üzenetet, akkor ők ma-
guk hozzák ezeket a döntéseket. Amikor könyvet olvasnak vagy tévét néz-
nek, megfigyelhetik a többi szerző választásait.

Forrás: John Landis munkája.
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2. fejezet

A digitális és médiaműveltség oktatására 
irányuló motivációk

Ebben a fejezetben a következőkről lesz szó:

Mi motiválja a tanárokat?
–  Miért építik be a tanárok a digitális médiát, a tömegmédiát és a tömegkul-

túrát az osztálytermi oktatásba?

A diákok menő eszközök és a média segítségével történő bevonása
–  Hogyan építik be a tanárok a digitális technológiát és a gyerekek tömeg-

kultúráját az oktatási gyakorlataikba?

A diákok hangjának felerősítése
–  Hogyan alakítanak ki a tanárok olyan tanulási környezetet, amelyben 

a gyerekek az osztálytermen belül és a tágabb világgal is megoszthatják 
a gondolataikat?

Hogyan készül a média?
–  Hogyan vonják be a tanárok a kisdiákokat olyan beszélgetésekbe és tevé-

kenységekbe, amelyek feltárják, hogy professzionális környezetben ho-
gyan történik a média finanszírozása és készítése?

Részvétel az iskolán kívül és belül
–  Hogyan építik be a tanárok a részvételt és az együttműködést a tanulásba 

az állampolgári szerepvállaláson és a digitális történetmesélésen keresz-
tül?
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A tanítás területén nem könnyű reflektív gyakorlatot alkalmazó szakemberré válni. 
Egyszerűen túl sok a tennivaló, minden egyes nap és még a hétvégeken is. A taná-
roknak zsúfoltak a napjaik. Először is ott van a tervezés és előkészülés, az erőfor-
rások és anyagok összegyűjtése, a felkészülés a gyerekekre. Majd a nap forgataga 
következik intenzív szociális interakcióval, a spontán improvizáció pillanataival, 
valamint testmozgással járó tevékenységgel. Sok hivatásos számára a hazaút egé-
szen egyszerűen a leeresztés ideje, amit további tevékeny időszak követ: foglalkozni 
kell a család és a barátok igényeivel, miközben a másnapi iskolai munka jár az 
ember eszében. Másnap újraindul a körforgás.

De a szoros napirend ellenére néhányunk szakít némi időt arra, hogy elgon-
dolkodjon a munkájáról és új dolgokat tanuljon. Tehetjük ezt könyvek olvasásával 
(mint amilyen ez is), online tanfolyamok elvégzésével, vagy a neten kutatva óra-
tervek után. Az új gondolatokat, oktatási technikákat és kutatási eredményeket kí-
náló források választéka gazdag, időnk és figyelmünk azonban véges.

Az egyik ok, amiért a tanárok kedvüket lelik az olyan közösségimédia-erőforrások-
ban, amilyen az Amy Mascott nevéhez fűződő We Teach (www.weteachgroup.com), 
valamint a Jim Burke nevéhez fűződő English Companion (www.englishcompanion.
com), az, hogy ezek az online közösségek lehetőséget nyújtanak az oktatóknak 
arra, hogy enyhítsék a munkájuk részeként megtapasztalt elszigeteltséget. Az ezek-
hez hasonló online közösségek fantasztikus lehetőséget nyújtanak a szakmai fejlő-
désre, és reméljük, hogy ennek a könyvnek az elolvasása és honlapunk használata 
fontos részét képezi az olvasó szakmai tanulási tervének.

Ironikus, hogy a tanárok munkáját egyszerre jellemzi a magas szintű szociális 
beágyazottság és a szociális elszigetelődés. Gyerekek előtt tanítunk, a kollégák 
szeme elől ugyanakkor rejtve vagyunk.

Ahhoz, hogy tanárként elérhessük a kiválóságot, szokásunkká kell tennünk a 
reflektív gyakorlatot – időt adva magunknak arra, hogy mérlegre tegyük magunk-
ban az osztályteremben hozott választásainkat, és a folyamatos fejlődésre töreked-
jünk. A kiváló tanárrá válás folyamata azonban nem pusztán a reflexión, új esz-
közök és új óratervek kipróbálásán múlik. Tanárként végzett munkánk minőségét 
alapve tően meghatározza, hogy emberi lényekként kik is vagyunk valójában. Par-
ker Palmer megfogalmazásában: „A jó tanítás nem egyszerűsíthető le a techni-
kára; a jó tanítás a tanár identitásában és integritásában gyökerezik.”1

A tanárok komplex emberi lények, akiknek hasznára válik, ha lehetőségük van 
elgondolkodni a naponta hozott, választásaikat érintő döntéseiken. A reflexió na-
gyon személyes jel legű, a reflektív gondolatok megosztásának aktusa pedig a bi-
zalom és tisztelet légkörét kívánja meg. A kisdiákokkal folytatott, digitális- és mé-
diaműveltség-oktatási programok kidolgozására irányuló munka során több tucat 
tanárral együtt dol gozva lehetőségünk nyílt azt a fajta reflektív gondolkodást ösz-
tönözni, amely friss meglátásokat eredményez.

http://www.weteachgroup.com
http://www.englishcompanion.com
http://www.englishcompanion.com
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A tanárok elkerülhetetlenül is a saját személyes értékeik és identitásuk alapján 
hozzák meg a tananyagra vonatkozó választásaikat. A PVK (Powerful Voices for 
Kids – Erős Gyerekhangok) program egyik oktatója, John például a tanítási mód-
szeréről elmélkedve elismerte, hogy a számítógépek iránti szeretete hatással volt a 
nézeteire és az értékeire. Egyik naplóbejegyzésében ezt írja:

 
Ami engem illet, az erősen „számítógépesített” életstílusom nagyban hozzájárul a tanuló-
ként és gondolkodóként tanúsított eredményességemhez (az állampolgárként, művészként 
és családtagként tanúsított eredményességemről nem is szólva). Az egyéni laptophasználattal 
oktató iskolák éppen most kezdenek a hétköznapi realitás részévé válni az oktatásban. Az ő 
iskolájukban viszont, nem tehetek róla, de rosszul érzem magam attól, hogy gondolkodásra 
és tanulásra kérem a diákjaimat úgy, hogy jobbára meg vannak fosztva attól az eszköztől 
(vagy eszközök sokaságától), amelyet a legértékesebbnek tartok.
 

John technológiahasználói identitása arra is hatással volt, ahogy a különféle típusú 
szövegekről gondolkodott. Tudta, hogy a műveltség gyakorlásának formái szoros 
kapcsolatban állnak a hatalom kérdésével. A következőket írta online naplójába:

 
Jómagam még „kocka” kölyökként se éreztem lényegesen másként, mint most a diákjaim. 
Az írott média elriasztólag hat. Az írott nyelv az egyetlen olyan médium, amely tisztán 
szimbolikus, és amelynek megértése ténylegesen megköveteli az aktív oktatást. Ezzel szem-
ben a fotográfia, a filmek, a zene és más vizuális és hangmédiumok (még a beszéd is) leg-
alábbis megérthetők olyan készségek révén, amelyek egyszerűen a közönség soraiban ülve 
és részvétel útján is elsajátíthatók. A fiatalok könnyen úgy érezhetik, hogy az írott média 
egy titkos nyelv.
 

Egy másik tanár, LaShon a tanítás olyan megközelítését alkalmazta, amely a tech-
nológiai eszközök helyett inkább a gyerek nézőpontjának átvételét helyezte a kö-
zéppontba. Nap mint nap kisgyerekkel dolgozva úgy látta magát, mint aki 6 és 7 
éves diákjaitól tanul a világról. A következőket írta online naplójába:

 
Hétfőn volt egy „megvilágosító pillanatom”, amikor az egyik diák mondott nekem valamit, 
én pedig a „hasonlatos” szót vagy valami ilyesmit használtam a válaszomban, mire ő meg-
kérdezte: „Miss LaShon, mit jelent az, hogy »hasonlatos«?” Ilyen könnyen megfeledkez-
tem arról, hogy számára érthető nyelven beszéljek. Az eset „a tanulás pillanatává” vált, 
amikor is meghatároztuk a „hasonlatos” szó jelentését, és természetesen felvettük a Lexi-
konunkba [kartotéklapokra írt szókincsfejlesztő szavak egy színes dobozban] is. Kétség-
telenül felfedeztem magamban a türelem egy olyan szintjét, amelynek a létezését nem is 
sejtettem. Jobb eredményeket érek el, ha az óraterveim összeállításakor a sajátom helyett a 
diákok „szakértelmének” szintjét veszem alapul.
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Reflektív gyakorlat: téged mi motivál?

Minden tanár segíteni akarja a diákokat a tanulásban, de számos különböző mo-
tivációjuk van a tanításra. Mint azt Mary Kennedy a tanítási viselkedésre és mo-
tivációra irányuló kutatásában megfigyelte, sok tanár valamiféle „kötelességtel-
jesítésként” tekint magára a tanításra.2 Mások szakmaként tekintenek rá, olyan 
karrierként, amely magas igényeket támaszt a munkahelyi professzionalizmus te-
kintetében. Némely tanár különösen érzékeny a diákjai szociális és érzelmi fejlő-
dése iránt, és teret ad a kényes témákról folytatott mély párbeszédnek. Más taná-
rok a tárgyat állítják az első helyre, szenvedélyt ébresztve a diákokban a tárgy 
iránt, valamint arra ösztönözve őket, hogy kritikusan gondolkodjanak, és mély-
reható kérdéseket tegyenek fel az osztálytermi oktatás tartalmával kapcsolatban. 
Megint mások a diákok hangjának katalizátoraként tekintenek magukra, akik a 
legjobbat hozzák ki a diákjaik veleszületett tehetségéből és képességeiből.

Ebben a fejezetben nyolc alapmotivációt veszünk górcső alá a digitális médiá-
nak és technológiának az osztálytermi oktatásba történő bevonásával kapcsolat-
ban. Azt találtuk, hogy adott tanár motivációinak ismeretében meg tudjuk mondani, 
milyen tevékenységeket, óraterveket és tartalmakat használ az osztályteremben. 
Ha a digitális és médiaműveltségre kerül a sor, a tananyagra vonatkozó válasz-
tások, amelyek alapján a tanárok eldöntik, hogy mit tanítsanak és hogyan tanítsa-
nak, ezen alapmotivációk egyikét tükrözik – vagy többet is e nyolc alapmotiváció 
közül.

Ezeket a motivációkat azon tapasztalatok alapján határoztuk meg, amelyeket 
az Egyesült Államokban és külföldön tartott szakmai fejlesztő műhelyfoglalkozá-
sokon, az óvodai oktatási programoktól a továbbképzési programokig terjedő mű-
helyfoglalkozásokon és nyári továbbképző tanfolyamokon, valamint egyéb olyan 
programok kidolgozása során szereztünk, amelyek azzal a céllal készültek, hogy 
segítsenek az oktatóknak többet megtudni arról, hogyan használhatják a digitális 
és médiaműveltséget a saját oktatási gyakorlatukban. Ezenkívül Renee egy német 
kollégájával, Silke Graféval létrehozott egy kutatási programot azzal a céllal, hogy 
kvantitatív mérőszámokat dolgozzanak ki a tanárok médiaműveltséget illető mo-
tivációinak számszerűsítésére. Ő és Silke, tanárok nemzetközi mintacsoportjával 
dolgozva, kérdőíves kutatási adatok révén határozta meg, milyen kapcsolat van a 
tanári motivációk és az oktatási gyakorlatok között a digitális média esetében.3

A különböző motivációk különböző eredményeket hoznak az osztályteremben 
– azonban nagyon eltérő tanítási stílusú tanárok is hasonlóan eredményesek lehet-
nek az osztálytermi oktatásban. Megállapítottuk, hogy minden egyes alapmotivá-
ció egyaránt magában foglal protekcionista és önérvényesítő megközelítéseket is a 
digitális média, tömegmédia és tömegkultúra világával kapcsolatban. Renee szeret 
segíteni a tanároknak abban, hogy elgondolkodjanak a médiához és a technológiá-
hoz fűződő „se veled, se nélküled” kapcsolatukról. Azt találta, hogy minden pro-
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Négy sarokban a médiáról
A gyerekek már kis korban meg tudják mondani, mit szeretnek és mit nem a 
médiával kapcsolatban. Ha lebontjuk a médiát annak legalapvetőbb alkotó-
elemeire, a gyerekek képessé válnak arra, hogy megértsék és megosszák a 
média különféle típusaihoz fűződő saját „se veled, se nélküled” kapcsolatai-
kat. A „négy sarok” modellben a terem mind a négy sarkában kihelyezünk 
egy-egy nagyméretű táblapapírt. A diákok kis csoportokat alkotnak, és állo-
másról állomásra járva megbeszélik, majd írásban röviden összefoglalják, mi 
az, amit szeretnek, és mi az, amit utálnak a média négy típusával kapcsolat-
ban. Az egyes állomások a következő feliratokat viselik:

 Írott média: Amit olvasol.
 Szeretem: „Ha a nővérem Harry Pottert olvas nekem.”
 Nem szeretem: „Ha elfelejtem, hányadik oldalon tartottam.”

 Vizuális média: Amit nézel.
  Szeretem: „Az Avatar: Az utolsó léghajlító című filmet, mert tetszenek a 

szereplők.”
  Nem szeretem: „Azokat a műsorokat, amiket a szüleim néznek, mert unal-

masak.”

tekcionista szívében erős vágy él aziránt, hogy a diákok hangját komoly interakció-
kon keresztül értékeljék a világban, míg az önérvényesítés legrendíthetetlenebb 
szószólói is szem előtt tartották az illendőség, a komfortzóna és a tabu határait és 
korlátjait a gyerekek médiakörnyezetében.

Ebben a fejezetben bemutatunk az olvasónak néhányat a könyvben szereplő 
 oktatók és tanárok közül, nyolc különböző kategórián keresztül, amely kategóriák 
eme oktatók és tanárok arra vonatkozó motivációit tükrözik, hogy elhozzák a 
 digitális és médiaműveltséget a diákjaiknak. A Powerful Voices for Kids (Erős 
Gyerekhangok) honlapon kitölthetünk egy online tesztet, amely megmutatja, mely 
motivátorok passzolnak saját hozzáállásunkhoz, meggyőződéseinkhez és értéke-
inkhez. Osztálytermi megfigyelések, a gyakorlatról folytatott beszélgetések, pro-
jektalapú tanulási tevékenységek, óratervek és a tanárok reflektív írásai révén is-
merkedtünk meg az oktatók és tanárok motivációival.4

Mindegyik kategória esetében bemutatjuk a hozzá tartozó tanítási motivá ciókat, 
az adott típusú motivációhoz köthető erősségeket és hátulütőket egyaránt meghatá-
rozva. Azzal is tisztában vagyunk, hogy nincs olyan tanár, akinek csupán egyetlen 
motivációja lenne; valójában a reflexió folyamatának fontos része, hogy a külön-
féle motivációk különféle kontextusban és különféle tanulók esetében milyen sze-
repet kapnak. Mi motiválja az olvasót? A fejezetet olvasva ráismerhetünk magunkra, 
kollégáinkra, illetve általunk ismert más tanárokra.
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 Audiomédia: Amit hallgatsz.
  Szeretem: „A Backyardigans and the Fresh Beat Band együttest, mert bo-

londos és vicces!”
 Nem szeretem: „A rockzenét, amit a bátyám hallgat, mert túl hangos.”

 Interaktív média: Gép, amit használsz vagy amivel játszol.
  Szeretem: „Játszani a Nintendo DS-emmel, mert a versenyzős játékok iz-

galmasak.”
  Nem szeretem: „Ha egy barátomnak nincs meg egy olyan alkalmazás, 

amelyik nekem nagyon tetszik.”

Médiafogyasztókként szerzett tapasztalataik megosztásakor a gyerekek saját 
identitásuk aspektusait tárják fel. Az ehhez hasonló önfeltáró tevékenységek 
elősegíthetik a bizalom és a tisztelet kialakulását, emelve az osztálytermi 
dia lógus minőségét.

A diákok hangjának bevonása: motivátorok és szellemi 
vezetők

Bizonyos tanárok holisztikus, gyerekközpontú megközelítéssel kívánják motiválni 
és bevonni a diákokat, a médiát használva fel a diákok kreatív energiájának meg-
csapolására és egyedi hangjuk megtámogatására.

A motivátorok a diákjaik kreatív energiájának, önkifejezésének és hangjá-
nak katalizátoraként használják a digitális és médiaműveltséghez kapcsolódó te-
vékenységeket.

A szellemi vezetők érzékenyen, teljes emberi lényekként (elme, test és szellem) 
tekintenek tanítványaikra, és érzelmi világuk minden részét (médiavilágukat is be-
leértve) fel kívánják használni ahhoz, hogy segítsenek diákjaiknak otthonosabban 
érezni magukat a kialakulóban lévő identitásukban.

A motivátorok és szellemi vezetők közös vonása, hogy szorosan kötődnek a ta-
nulás diákközpontú megközelítéseihez. Gyakran használják a média érzelmi erejét 
a diákok inspirálására. Két oktató például a költészetet és a rímfaragást hívta se-
gítségül ahhoz, hogy diákjaival felfedezze a multimédiás kompozícióalkotás fo-
lyamatát. Osei az ötödik osztályba, míg Mona a következő tanévben a harmadik 
osztályba lépő gyerekekkel dolgozott. Mindkét oktató oktatási gyakorlatának kö-
zéppontjában a diákjaik életéhez fűződő személyes érzelmi kapcsolat állt. Mind-
ketten eltérő programot követtek azonban ennek a kapcsolatnak az alakításában. 
Míg Osei azt kívánta diákjaitól, hogy kifelé, a világ felé irányítsák hangjukat, 
 addig Mona azt akarta elérni a sajátjainál, hogy magabiztosnak érezzék magukat 
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akkor, amikor az osztálytermen belül osztják meg egymással a dolgaikat, miköz-
ben bizalmas visszacsatolást nyújtanak egymásnak, valamint médiatapasztalatai-
kat összekapcsolják saját fejlődő kreatív szellemükkel.

Osei számos nagy hatású példával szolgált arra, hogyan kell diákokat önmaguk 
kifejezésére motiválni. Az egyik órán két fiúval azon dolgozott, hogy megtanítsa 
őket azoknak a bonyolultabb rímeknek a felépítésére, amelyeket az általuk ismert 
és szeretett rapperek használnak a saját munkájukban. Osei rámutatott, hogy ami-
kor Eminem, a rapper (az osztály egyik kedvence) elrappel egy sort, gyakran hasz-
nál többszótagú szavakat és belső rímeket; ez adja szövegének jellegzetes pergé-
sét. (Az óra során Osei a szókincsre és a szövegértésre is rákérdezett, csakúgy, 
mint LaShon: „Meg tudjátok nekem mondani, mi az a szótag?”) A „Not Afraid”-ben 
például – egy népszerű, 2010-es számban, amely ösztönzőleg hatott Osei két diák-
jára – Eminem a következő szöveget rappeli:

 
You can try and read my lyrics off of this paper before I lay ’em 
But you won’t take the sting out these words before I say ’em 
’Cause ain’t no way I’m-a let you stop me from causing mayhem
 

Az első két sorban Eminem párhuzamos szerkezetet használ a sorvégi rímek erősí-
tésére: a „before I” a „lay ’em” és a „say ’em” előtt is szerepel. A sorok elején lévő 
„ay” hangok mindhárom sor esetében összecsengenek a sorvégi rímmel: „paper”, 
„take” és „ain’t”/„way” előzi meg a sorvégi „lay ’em”, „say ’em”, illetve „mayhem” 
rímet. A mód, ahogy Eminem hangsúlyozza ezeket a magánhangzókat, fokozza 
rappelési stílusának erejét.

Nem tudtuk nem figyelni a fiúk arckifejezését, miközben Osei olyan fogalmakat 
magyarázott nekik, mint a belső rímek és a többszótagú szavak. Maradéktalanul 
elbűvölte őket ez az óra, csüngtek Osei minden szaván. Osei fizikailag is aktív 
volt, kézmozdulatokkal emelt ki bizonyos szótagokat, valamint intenzív szemkon-
taktust tartott fenn mindkét fiúval. Olyan volt, mintha beavatta volna őket egy ti-
tokba, amelyet ők hárman a dalírás folyamatán keresztül osztanának meg. Amikor 
Osei továbbment, hogy egy másik csoporttal dolgozzon, a fiúk gyorsan elkezdtek 
új sorokat róni a fogalmazásfüzetükbe.

Monának másmilyen élménye volt saját diákjaival, amely megmutatta a diákok 
belső élete iránti nagyfokú érzékenységét. Ők is a könnyűzenében megjelenő köl-
tészetet és dalszövegeket tanulmányozták, ám esetükben ez felkészülésként szol-
gált egy verses formájú közérdekű felhívás megírására. Amikor Mona arra kérte 
a gyerekeket, hogy faragjanak rímeket bármiről, ami eszükbe jut, kezdetben sok 
diák ihlettelen rímekkel, az iskolai keretek között megszokott, gyakori szerkeze-
tekkel állt elő, mint például „Volt egy medve; rossz volt a kedve”.

Mona arra buzdította a gyerekeket, hogy találjanak ki egy hatásosabb témát, 
amely egységesíti a munkájukat, és megnöveli annak értékét. Azt követően, hogy 
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az osztály a „Soha ne add fel!” témával állt elő a következő vershez, néhány fiú el-
kezdett erőszakos képeket beleszőni a költeményébe:

 
Egy srác nekemesett,
De jól megfizetett,
Egyet behúztam,
Aztán leszúrtam.
 

Egy másik diák ezt írta:
 
Megrúgtam a gyereket,
Az életemre tört,
Végül a nyakába vágtam a tőrt.
 

Milyen drámai és ijesztő a kontraszt a második osztályos iskolai olvasmány egy-
szerű rímeivel összehasonlítva! Monát megdöbbentették a gyerekek írásai. Csak 7 
vagy 8 évesek voltak. Mit jelentett számukra, hogy ezeket a rímeket ötlötték ki? 
Nem volt biztos benne, hogyan kellene reagálnia.

Egy tanár sokféle módon kezelhet egy ilyen verset. Elmondhatja, hogy az erő-
szak említése „nem helyénvaló”. Előfordulhat, hogy a tartalomra vonatkozó iskolai 
szabályok teljes egészében tiltják az ilyen nyelvezet használatát. Vannak továbbá 
elterelési technikák is, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanár a szőnyeg alá söpör-
hesse az esetet. Mona azonban tudta, hogy ez a képvilág a diákjai mindennapi 
életének és médiatapasztalatainak egy komplex része. Körültekintően járt el, tisz-
telettel kezelve a diákok írásait mint olyan választást jelentő döntéseket, amelyeket 
a gyerekek saját maguk hoztak. A reflexió fázisában Mona próbálta megérteni, 
miért vonzza annyira a diákjait az erőszak. Egy interjúban rámutatott: „Ha arra 
gondolunk, »Soha ne add fel!«, sokszor az van a szemünk előtt, hogy azért ne ad-
juk fel, mert az élet csodálatos. Csakhogy a »Soha ne add fel!« azt is jelentheti: 
»Soha ne add fel, ha bajban vagy!«”

Nem lévén rest gondolkodni, Mona gyanította, hogy nem pusztán a diákjai által 
magukba szívott agresszív médiáról, illetve a könnyűzenéből tanult szóképekről 
van szó, hanem fontos és valódi érzelmek húzódnak meg amögött, hogy diákjai az 
erőszakos képvilágra támaszkodnak. Mona tartózkodott attól, hogy egyszerűen 
csak elutasítsa vagy trivializálja a választásokat, amelyeket ezek a gyerekek az írá-
saikban hoztak.

Diákjainak egyéb lehetőségei is voltak az osztályteremben arra, hogy megbe-
széljék a nehézségeket, érzelmeket, örömöket és félelmeket – gyakran az érzel-
meiket aktiváló tömegkultúrára reagálva. Mona intim teret hozott létre a diákok 
számára ahhoz, hogy megosszanak valamit, ami lehetővé tette, hogy sebezhető ré-
szeiket tárják fel, és így őszintébben fejezzék ki a gondolataikat és érzelmeiket.
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A játékok e csoportja révén, mely négy interaktív ismeretterjesztő játékból 
áll, a diákok felfedezhetik a zene érzelmi erejét, ahogyan az hatást gyakorol 
a magatartásra és a viselkedésre. A gyerekek teremtenek egy zenei előadót, 
kiválasztva annak testfelépítését, haját, ruházatát és kiegészítőit, majd egy 
értéküzenetet kapcsolnak az előadó produkciójához. A gyerekek komponál-
nak egy dalt, kiválasztva a dalszöveget, a hangszereket, a ritmust és a hang-
hatásokat, és a folyamat során rájönnek, hogy az üzenet, amelyet a dalukkal 
küldeni kívánnak, nem feltétlenül azonos a közönség által vett üzenettel.

A diákok hangja gyakran bizonytalan vagy ködös koncepció az általános isko-
lai oktatásban. A kisdiákok a legelején tartanak attól, hogy felfedezzék, kik is ők. 
A tanároknak, akik motiváltak arra, hogy ösztönzői legyenek a diákok gondola-
tainak, a diákok problémáira is érzékenyeknek kell lenniük – akár a fejlődésükkel 
kapcsolatban, akár egyébként –, és meg kell fogalmazniuk ezeket a gondolatokat. 
Amint azt a következő fejezetekben látni fogjuk, a diákoknak gyakran struktúrára 
van szükségük ahhoz, hogy igazán kreatívak legyenek. Ahhoz, hogy a diákok ké-
pesek legyenek médiát készíteni egy olyan társadalmi problémáról, mint például a 
hajléktalanság, először információt kell gyűjteniük online dokumentumok olvasá-
sa, hallgatása és vizsgálata révén, valamint különféle témákra vonatkozó háttéris-
mereteket kell felhalmozniuk.

Amit hangnak hívunk, az bizonyos értelemben az emberi kommunikáció alapja 
– és osztálytermi keretek között a kommunikáció nem minden formája egyformán 
kívánatos. Ez az, ahol a diákjaik szociális és emocionális jóléte által motivált ta-
nárok a legnagyobb erősségekkel rendelkezhetnek, ugyanakkor a legnagyobb ki-
hívásokkal kerülhetnek szembe. Monának sikerült átirányítania diákjainak az erő-
szakra mint a problémamegoldás eszközére való közvetlen asszociációját, annak 
megtanulását állítva helyette a figyelem középpontjába, hogy hogyan segíthetik 
a közösségüket egy közérdekű felhívás elkészítésével. A számára meglepetést és 
aggodalmat okozó kommunikációval is foglalkoznia kellett, de oly módon, hogy 
ne sértse diákjai önérzetét és önértékelését.

Kitárulkozásra és személyes megnyilvánulásra strukturált környezetben is sor 
kerülhet, előfordulhat azonban, hogy a gyerekek és fiatalok a kötetlenebb színteret 
keresik. Ha nagy értéket tulajdonítanak a diákok hangjának, a tanároknak komoly 
hangsúlyt kell fektetniük a rend és a káosz közötti egyensúly megteremtésére az 
osztályteremben. Mona tapasztalata jól szemlélteti, hogy egy ilyen helyzet gazdag, 
és a diákok életére nagy hatással lévő tanítási pillanatokra adhat alkalmat.

 

http://mypopstudio.com/music
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A médiarendszerek megértése: az „éberek” 
és a „leleplezők”

Némely oktató segíteni kíván a tanulóknak a médiarendszerek megértésében –  annak 
megértésében, hogy hogyan épül fel a média összes formája, emberek bizonyos 
csoportjait célozva, a saját haszon vagy a közjó előmozdításának szándékával –, 
valamint annak megértésében, hogy minden médium részleges és hiányos módon 
jeleníti meg a valóságot.

Az éberek élénken tudatában vannak annak, hogy a gazdaság mindennemű 
médiaprodukcióra erős hatást gyakorol. A kulturális tanulmányok és a kritikai mű-
veltség hagyományának talaján állva ezek a tanárok buzgón űzik a tömegmédia és 
-kultúra ideológiai alapon való kritizálását, valamint lelkesen vizsgálják az ábrázo-
lás politikáját (ideértve a rasszt, a nemet, a társadalmi-gazdasági osztályt, a társa-
dalmi kontrollt, az ellenállást és az örömöt).5 Ezek a tanárok azt kívánják a diák-
jaiktól, hogy ismerjék fel a sztereotípiákat, és álljanak ellen azoknak.

A leleplezők a színfalak mögé lesve állapítják meg, hogyan és miért készül a 
média. Ezek a tanárok a szemiotikának, vagyis annak a tudománynak a fogalmai-
hoz folyamodhatnak, amely azt vizsgálja, hogyan reprezentálják a szimbólumok a 
világot a nyelven, képeken, hangokon, interaktív dizájnon, valamint a technológián 
keresztül. Az általános iskolai tanárok felfedik a diákok előtt, hogyan veszik rá a 
reklámok az embereket termékek és szolgáltatások megvásárlására, górcső alá 
véve a szórakoztatás, a tájékoztatás és a meggyőzés összemosását. Más oktatók 
abban sikeresek, hogy segítsenek a tanulóknak a fotók, filmek, videojátékok és web-
oldalak készítéséhez használt grafikai tervezési, számítógép-programozási, szer-
kesztési és produkciós technikák elsajátításában.

Mind az „éberek”, mind pedig a „leleplezők” átfogó módon gondolkodnak, és 
arra a „megvilágosító pillanatra” törekednek, amikor az emberek átlátják a média 
és a technológia bizonyos mélyebb strukturális vagy intézményi aspektusait. Az 
intézményi kérdések vizsgálata során az „éberek” olyan kérdéseket tehetnek fel, 
mint például: „Ki készítette ezt az alkalmazást?”, vagy „Hogyan lehet fizetni ezért 
a folyóiratért?” A „leleplezők” ezzel szemben a média struktúráját vizsgálják, 
olyan kérdéseket téve fel, mint például: „Hogyan működnek a speciális effektu-
sok?”, vagy „Milyen választásokat kell az alkotóknak meghozniuk egy online vi-
deojáték fejlesztésekor?” Sok diák soha nem gondolkodott el igazán azon, hogy 
kedvenc médiuma hogyan jutott el odáig, hogy valakinek a fejében létező ötletből 
valódi szövegekké és eszközökké váljon, amelyeket az emberek használnak a vi-
lágban. A kreatív tevékenységek ezért gyakran demisztifikálják a médiakészítési 
eljárást.

Ms. Capaldo, egy ötödikeseket oktató tanár úgy adta bizonyságát „éberségé-
nek”, hogy tervezett egy tevékenységet, amely során a diákoknak kritikai kérdé-
seket kell feltenniük gyorsételeket árusító weboldalakról. A gyorsételeket árusító 
oldalak – sok más gyerekorientált weboldalhoz hasonlóan – sok interaktív és játék-
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tevékenységet tartalmaznak. Ezekben a reklámjátékokban olyan cégek népszerű 
 figurái szerepelnek, mint a Kraft vagy a Kellogg’s, és soha nem reklámoznak nyíl-
tan terméket. A reklámjátékok esetében ehelyett egy termék interaktív világában 
merülnek el a diákok, azzal a céllal, hogy az online szórakozást majdan egy adott 
márkához társítsák.

Ms. Capaldo aggasztónak találta az átláthatóság hiányát ezeken a weboldala-
kon, különös tekintettel a gyorsételek hírhedten egészségtelen voltára. Sok más ta-
nárhoz hasonlóan Ms. Capaldo is tudta azonban, hogy ha nyíltan pellengérre ál-
lítja a McDonald’set, a Burger Kinget vagy a Taco Bellt az iránti motivációjuk 
kapcsán, hogy fiatal fogyasztókat vonzzanak magukhoz, az visszafelé sülhet el az 
osztályteremben. Ha a gyerekek lelkesednek egy márkáért, étteremért vagy híres-
ségért, akkor előfordulhat, hogy minden kritikát elutasítanak az általuk a tömeg-
kultúrában lelt élvezet okán. Néhány diák úgy teszi ezt, hogy igyekszik kimaradni 
a tanár „provokációjából”, vagy visszautasítja azt. Mások egyszerűen színlelnek, 
és a tanár számára megfelelő választ adnak. Néhány kisgyerek megtanulta, hogy 
azt mondja, „a McDonald’s rossz”, miközben valójában akár hetente háromszor is 
ott eszik.

Ms. Capaldo ehelyett azt szerette volna, ha tanítványai rájönnek, hogy a nagy-
vállalati média grafikai dizájnja többféle módon is tükrözi az anyacégek motivá-
cióit. Ennek érdekében több gyorsételt árusító weboldalt is megvizsgáltatott diák-
jaival, arra kérve őket, hogy keressenek információt. A diákok észrevették, hogy a 
Burger King weboldala a szórakozást, és nem a tájékoztatást szolgálja. A felhasz-
nálók egy csúszkasáv segítségével kereshetik az információt és a játékokat „Szóra-
kozás”, „Étel” és „BK” témakörben. A csúszkát a „Szórakozás” rész felé mozgatva 
a diákok rengeteg játékot találtak. A csúszkát az „Étel” részhez mozgatva meg-
találták az étlapot. Amikor a csúszkát a „BK” rész felé mozgatták, kuponokat és 
reklámokat találtak. Az interaktivitásnak ez a szintje megnehezítette számukra, 
hogy megtalálják a keresett táplálkozási információt, és az osztály több okot is 
fontolóra vett, ami miatt a cég esetleg nem akarja könnyen elérhetővé tenni a táp-
lálkozási információt a honlapján.

Ms. Capaldo úgy találta, hogy ez a fajta spontán tanulás eredményesebb, mint a 
hierarchikus megközelítés lenne, ha egyszerűen megmondaná a tanítványainak, 
hogy a Burger King szándékosan nehezíti meg a táplálkozási információ megtalá-
lását. Egyedül keresgélve a diákok maguk is „éberekké” váltak, megtapasztalva a 
frusztráció érzését, amelyet meg akartak osztani az osztállyal, később pedig az is-
kola kisdiákjaival.

Más esetekben a tanárok általánosabban motiváltak arra, hogy lerántsák a leplet 
a médiaüzenetek és technológiai eszközök konstruált jellegéről. A tudatlanság felől 
a tudatosság irányába való elmozdulás folyamatának hangsúlyozásával a leleple-
zés mély és felejthetetlen tanulási élményeket eredményezhet.

Nicole és Raph, óvodás gyerekekkel dolgozó oktatók például már ötéves diá-
koknak is segítettek abban, hogy felismerjék a reklámok, rajzfilmek és egyéb mé-
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diumok konstrukcióját. Egy emlékezetes órán Nicole tanulmányi kirándulásra vitte 
óvodai csoportját a PBS Sprout gyerekcsatorna philadelphiai stúdiójába. Itt meg-
tudták, hogyan „beszélnek” a bábok. Láthatták, amint felnőttek mozgatják a bábo-
kat, és saját hangjukat veszik fel gégemikrofonok (vezeték nélküli mikrofonok) 
segítségével. Ahogy az egyik gyerek megfogalmazta: „Ők [a bábosok] beszéltetik 
a bábokat. Van egy mikrofonjuk, ami felfut a lábukon az ingükig.” Azoknak a diá-
koknak, akik időnként nem tudnak különbséget tenni a rajzfilm és az élőszereplős 
valóságshow között, a médiagyártás mechanizmusának megértése segít felfogni, 
hogy a tévében látott történetek is szerzőktől származnak, éppúgy, mint a köny-
vekben olvasható történetek.

A kisgyerekek olyan világban élnek, ahol a valódi és az utánzat közötti különb-
ség elmosódott lehet.6 Raph kidolgozott egy Piros lámpa, zöld lámpa nevű játékot, 
amely segíti az óvodások érvelési képességének aktiválását. Raph könyvekből, 
a hírközlő médiából, tévéműsorokból és filmekből vett különböző karaktereket 
mutatott a gyerekeknek. Arra kérte őket, hogy tartsanak fel egy kartonból készült 
„piros lámpát” azoknál a dolgoknál, amelyeket utánzatnak tartanak, illetve egy 
„zöld lámpát” azoknál, amelyeket valódinak, és szóban indokolják meg a válaszaikat.

A gyerekek szívesen játszották a játékot és fejtették ki a gondolataikat, de Raph 
gyakran nem volt biztos benne, hogy értik a játék alapjául szolgáló fogalmakat. 
Az egyik óvodás például, aki nem volt biztos benne, hogy Robert Downey Jr. ka-
raktere a Vasember című filmben valódi volt-e vagy sem, a következőt mondta: 
„A Vasember igazából nem valódi, de technológiával tudnának ilyen ruhát csi-
nálni.” Úgy tűnt, hogy Raph óvodásainak egyike – hívjuk Seannak – a legkevésbé 
sem profitál Raph óratervéből. Látszólag újra és újra kivonta magát az óra alól, 
időnként düh kitöréseket produkálva és bajt keverve a többi gyerek körében.

Később azonban, amikor David 10 darab, tévéműsorokat tartalmazó kártyát tett 
Sean elé, és megkérte, hogy válogassa szét őket a szerző célja szerint, Sean rápil-
lantott a kártyákra, és másodpercek alatt két kupacba válogatta őket. Rámutatott 
az egyik általa összerakott kupacra, amelyben csak élőszereplős tévéműsorok vol-
tak. „Valódi”, mondta. Majd rámutatott a rajzfilmek kupacára. „Utánzat.”
David rájött, hogy Sean láthatólag nem érti a cél fogalmát – olyan választ adott, 
amely kívül esik a kutatásunk területén, amelyet a 8. fejezetben fejtünk ki részle-
tesebben. David éppen azon volt, hogy kiterítse a kártyákat egy újabb válogatási 
feladathoz, amikor Sean egyszercsak kivett egy kártyát az „utánzat” kupacból, 
melyen a Family Guy című animációs sorozatból vett kép volt látható. „Ez egy 
rajzfilm. Ezt néha nézem. Színészek beszélnek a mikrofonba, így csinálják, hogy 
a szereplők beszéljenek. Ez nem valódi.” Megnézte a következő kártyát, melyen 
egy Szezám utcás játék reklámjából vett kép volt látható. „Ezt is úgy beszéltetik 
– mondta –, csak egy báb.” Úgy tűnik, Seanból „leleplező” lett. Most, hogy Sean 
megértette, igazából hogyan beszéltetik a bolyhos bábokat az animációs és gyerek-
műsorokban, többé nem volt szükség varázslatos magyarázatokra.
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Tévéműsorkártya-válogatási feladat: SNAPS
http://powerfulvoicesforkids.com
A SNAPS vastag kartonpapírkártyákon sokszorosított tévéképernyő-felvé-
telek gyűjteménye, amelyek különféle kurrens tévéműsorokat ábrázolnak 
(köztük a humor, dráma, akció/kaland, dokumentumfilm, valóságtelevízió, 
hírműsor és reklám kategóriába tartozó műsorokat). A kártyák különféle vá-
logatási tevékenységekhez használhatók, amelyek segítenek a gyerekeknek a 
televízióról beszélni és gondolkodni. Például megkérhetjük a gyerekeket, 
hogy különítsék el a szórakoztató és ismeretterjesztő műsorokat. Kiválogat-
hatják a kártyákat az üzenet célja szerint (tájékoztatás, meggyőzés vagy szó-
rakoztatás), vagy aszerint, mely programok készültek célközönség számára 
(gyerekek, tinik vagy felnőttek). A 8. fejezetben elmondjuk, hogyan használ-
tuk ezeket a kártyákat arra, hogy gyermekek médiaműveltség-kompetenciáit 
mérjük velük.

Menő eszközök és menő tanárok:  
a „kockák” és a „trenddiktálók”

Bizonyos tanárokat a tömegmédia, a digitális média és a technológia újdonsága, 
kommunikatív ereje és osztálytermi alkalmazása érdekel.

A kockák azt vallják, hogy a digitális média új eszközei átalakíthatják a taní-
tást és a tanulást. Ők gyakran az iskola deklarált technofiljei vagy „kütyüszakér-
tői” – azok a tanárok, akik ismerik az új eszközöket, hardvert, szoftvert és oktatási 
technológiát a K-12 oktatás világában.

A trenddiktálók vonzódnak a diákok kortárs tömegkultúrájához és digitális 
médiájához, módot találva arra, hogy összekapcsolják a tanulók tanulmányi érdek-
lődését és otthoni médiahasználatát (pl. könnyűzene, weboldalak, videojátékok, 
televízió és filmek), a celebkultúrát, a profi sportokat, valamint a fiatalok online 
magán- és társadalmi életét.

Mind a kockák, mind a trenddiktálók alapvető tisztelettel viseltetnek a média és 
a technológia kultúraformáló hatása iránt – amit azok gyakran olyan nagy hatású 
eszközökön keresztül fejtenek ki, amelyek az osztálytermi oktatásban is hasznosít-
hatók. Jellemzően nem ijednek meg attól, hogy kipróbáljanak dolgokat az osztály-
teremben, akár arról van szó, hogy módot találjanak új eszközöknek az osztály-
termi diskurzusba való beépítésére, akár arról, hogy megismerjék a gyerekmédiát 
annak érdekében, hogy módot találjanak az otthoni nézési, hallgatási és szörfözési 
tevékenység és az iskolán belüli tanulás összekapcsolására.

http://powerfulvoicesforkids.com
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Sok tanárt lenyűgöz, hogy micsoda lehetőségek rejlenek a digitális eszközökben 
és az oktatási technológiában a tanulást illetően. Napjainkban sok tanár használja 
a Twittert a szakmai fejlődés egy formájaként. Az olyan tanárok, mint Kristin 
Hokanson, az oktatási technológia szakértője, deklaráltan élvezik az új technológi-
ai erőforrások felfedezését. Kristin naprakész a legújabb technológiai eszközök 
 tekintetében. Egy általunk látott, különösen emlékezetes órán Kristin bemutatott 
egy infravörös notebook-eszközt, amely rögzítette a hangot, mialatt ő a jegyzeteit 
írta. Amikor lejátszotta a felvételt a számítógépén, az animálta Kristin írását a mo-
nitoron, miközben lejátszotta az írás során felvett beszédhangokat. Egy ilyen esz-
köz segíthet abban, hogy ne csak a szavakat tudjuk felidézni, de azt is, ahogy a 
gondolatok formálódtak, és ahogy a beszélgetés az írási folyamatot ihlette.

Ha menő eszközöket keresünk az osztálytermi oktatáshoz, Kristinhez megyünk 
először. Ismer minden új szoftvert, hardvert, freeware-t és oktatási technológiát. 
Tudja, mely alkalmazások jók a diákok számára, és melyek a tanárok számára. Ki-
 próbálja az új programokat, elbabrál az új kütyükkel, új média és technológia kö-
zelébe kerülve pedig eluralkodik rajta a felfedezés szenvedélye.

A kockák fogékonyak az iránt, ahogy a technológia a diákok életét alakítja. 
Megtanítják a diákokat a technológiai eszközök biztonságos és felelős használatá-
ra, valamint arra, hogyan hallassák a hangjukat a világban a technológia segítsé-
gével.

Felkeltik a diákok érdeklődését az új és születőben lévő platformok, programok 
és technológiák iránt, amelyeket ők maguk is gyakran használnak az osztálytermi 
oktatásban. A Kristinhez hasonló tanárok formális és informális mentorokként is 
szolgálnak más tanárok számára, akik kevésbé ügyesek az osztálytermükben már 
rendelkezésre álló oktatási technológia használatában. Azzal is tisztában vannak, 
hogy a technológia gyakorlott és körültekintő használata mindannyiunk minden-
napi életében egyre fontosabb szerepet játszik, és némelykor arra törekszenek, 
hogy átalakítsák az iskolai kultúrát a kommunikációs technológia integrálása ér-
dekében.

A kockák azonban olykor a diákok érdeklődésére apellálva folyamodnak menő 
eszközökhöz és egyszerű bevonási stratégiákhoz. K-6 iskolákban végzett munkánk 
során láttunk olyan oktatókat, akik SMART Board táblákat (az interaktív fehér-
tábla [érintőképernyős projektorrendszer] márkanéven alapuló megnevezése) hasz-
nálnak a tanulók munkájának jutalmazására, megengedve, hogy matekfeladatokra 
lőjenek, szóbuborékokat pukkantsanak ki, valamint – egy különösen érdekes eset-
ben – alkotórészeire robbantsanak egy ondósejtet – mindezt akár 3D-ben!

Tagadhatatlan azonban, hogy a technológia kedvező hatással lehet a tanulásra. 
A diákok egyetlen gombnyomással mérhetetlen mennyiségű online információhoz 
férhetnek hozzá könyvtárakon, weboldalakon és egyéb adatbázisokon keresztül. 
Az előadásformák és a társközi interakció a távoktatás révén összehangolhatók. 
A kameráknak, felvevőknek, tableteknek és egyéb hordozható eszközöknek kö-
szönhetően médiát készíteni egyszerűbb, mint valaha. A leleményes „kocka” tanár 
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módot talál arra, hogy igába fogja az új technológiák erejét, ugyanakkor nyíltan 
vitassa ennek az erőnek a velejáróit – az új technológiákban gazdag életben rejlő 
ígéretekre és kihívásokra egyaránt rávilágítva.

A trenddiktálók különösen törekszenek arra, hogy jobban megértsék a tanítvá-
nyaik által ismert és szeretett tömegkultúrát. A trenddiktálók nagyra tartják a fia-
talok tömegkultúráját, néha azért, mert nekik is vannak gyerekeik (ismerünk olyan 
tanárokat, akik a gyerekeik kedvenc zenéit hallgatják a saját iPodjukon), illetve 
mert otthonosak a gyerekek által épp felfedezett tömegkultúra világában.

A trenddiktálók különösen jól értenek a gyerek bevonásához. Ők tűnhetnek fel 
menő tanárokként – esetleg megijesztve másokat, akik viszont „cikinek” érzik ma-
gukat. Egy szakmai fejlesztő műhelyfoglalkozás során arra kérték a tanárokat, fo-
galmazzák meg a tömegkultúrával kapcsolatos szorongásaikat, beleértve a diákok 
kedvenc médiumai iránti ellenszenvet, a tömegkultúra világával kapcsolatos isme-
retek hiányát, valamint a nem helyénvaló tartalomtól való félelmet is. A beszélge-
tés során az egyik tanár már annak a puszta gondolatától is felpaprikázódott, hogy 
az osztályteremben beszélni kellene a tömegkultúráról, így fakadva ki: „Nem aka-
rok olyan tanár lenni, aki magnóval a vállán lejt be, a zenére rázva!”

Ez a tanár arra a jelenségre utalt roppant szemléletesen, amelyet David „rappelő 
nagyinak” hív. A „rappelő nagyik” arra használják a tömegkultúrát, hogy bevá-
gódjanak a diákoknál. A cinkosság – a kihasználás egy formája – az, amikor a ta-
nár kizárólag arra használja a diákok imádott tömegkultúráját az osztályteremben, 
hogy felkeltse a gyerekek figyelmét, vagy hogy menő és trendi színben tűnjön fel.

Maga David is tisztában van azzal, hogy saját trenddiktáló indíttatásainak, me-
lyekkel a tömegkultúra iránt érdeklődő fiatal tanárként rendelkezik, pozitív és ne-
gatív vonzatai is vannak. A diákok saját tömegkultúrájukon keresztül történő be-
vonása, valamint a tanulási célok és a pozitív osztálytermi környezet középpontba 
állítása közötti kapcsolat bonyolultságát David egy olyan történettel szemlélteti, 
amelyet saját, a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) programban ta-
nítva szerzett tapasztalataiból merít. 2010-ben David összeállított egy, a gyerekek 
életkori sajátosságainak megfelelő könnyűzenei válogatást oktatók számára, inspi-
rálás céljából, pihenőidő alatt, illetve dalelemzéshez történő lejátszásra. A válo-
gatás népszerű pop-, hip-hop és R&B dalokat tartalmazott az előző év terméséből. 
Amikor harmadikasok egy csoportjának lejátszotta ezt a válogatást, miközben a 
diákok és az oktatók éppen ebédeltek, megfigyelte, hogy a terem egyik fele fel-
élénkült, megvitatta az egyes dalokat, táncokat rögtönzött, és általánosságban él-
vezte a zenét. A terem másik fele ezzel szemben csendes volt, a gyerekek pedig 
levertek voltak. Úgy tűnt, kivonják magukat a teremszerte folyó zeneközpontú te-
vékenység alól.
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David később rájött, hogy néhány gyerek egyáltalán nem azonosul a könnyű-
zenével. Számukra ez olyan dolog, amely fokozza az elidegenedést és a „cikiség” 
érzését. Ezek a gyerekek éppúgy szorongtak és éppolyan bizonytalanok voltak a 
saját generációjuk tömegkultúráját illetően, mint némely tanár, akivel együtt dol-
goztunk. David természetesen törekszik arra, hogy gondosan kerülje a tömegkul-
túra olyan használatát, ami erősítené a tömegkultúra abban játszott szerepét, hogy 
a diákokban elkezd kialakulni a szociális hierarchia érzete – az „akiknek van” és 
„akiknek nincs” elkülönülése. Ebben az esetben azonban hibázott; arra irányuló 
motivációja, hogy bevonja a diákokat a személyes érdeklődésük és az osztálytermi 
tanulás összekapcsolásába, ütközött egy titkos, arra irányuló motivációval, hogy 
fogékonynak tűnjön a diákok tömegkultúrája iránt. Azzal, hogy menő tanárnak 
próbálta beállítani magát, megfeledkezett arról, milyen fájdalmas is nem menő diák-
nak lenni.

David alkalmi társoktatóként is tevékenykedett Tanya osztályában. Tanya leendő 
hetedikeseket tanított, akiknek a többsége olyan művészek pop-, rap- és hip-hop 
zenéjével azonosult, mint Drake és Nicki Minaj, akiket Tanya maga is ismert. 
A kortárs tömegkultúrával való kapcsolata segített megteremteni az általános össz-
hangot az osztályteremben. Azok a diákok, akik megszokták, hogy bennfentes 
vicceket süssenek el a tömegkultúrával kapcsolatban, tudták, hogy Tanyát nem 
tudják zavarba hozni, a beszélgetések pedig gyakran a diákok könnyűzenével, tele-
vízióval és weboldalakkal szerzett komplex tapasztalatai köré szövődtek.

Az egyik diák azonban elsősorban a rock-, emo- és metálzenével azonosult, 
így vele nem volt meg a közös alap, amelyen Tanya és az osztálytársak osztoztak. 
 Ebben az esetben David volt az, aki megosztott némi bennfentes tudást erről a ze-
nei műfajról, valamint rálelt néhány olyan történelmi precedensre és olvasmányra, 
amelyek ahhoz a fajta rockzenéhez kapcsolhatók, amelyekkel ez a diák azonosult 
– éppúgy, ahogy Tanya bakelitlemezekkel, filmekkel és egyéb társalgási témákkal 
szolgált a rap és a hip-hop eredetével kapcsolatban.

A legsikeresebb osztálytermi tevékenységek azonban mégsem azok voltak, 
amelyek kifejezetten a diákok tömegkultúra iránti egyéni érdeklődésének kielégí-
tésére irányultak. A tanulókat ehelyett azzal lehetett bevonni, ha olyan kollaboratív 
eszmecserékben és tevékenységekben vettek részt, amelyek a tömegkultúrára vo-
natkozó eltérő tapasztalatok, ízlések és gondolatok megosztását kívánták tőlük.

Az egyik órán a diákok mindegyike saját válogatásalbumot készített, egyedi 
 borítóval, az eredményt pedig megosztotta az osztállyal. A vizsgamunkáikban a 
diákok kollaboratív projektekbe öntötték a divat, a videojátékok és a könnyűzene 
iránti érdeklődésüket. Ha a legjobbat hozzák ki belőle, a „trenddiktáló” indíttatás 
össze tudja hozni a diákokat és a tanárokat az érdeklődés égisze alatt, amikor is 
mind a tanárok, mind a diákok készek arra, hogy osztálytermi keretek között egy-
más kulturális ismereteiből tanuljanak.
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Puppet Pals
iPadre, 5+ éves kor
http://polishedplay.blogspot.co.at/
Ennek az iPad-alkalmazásnak a segítségével a gyerekek egyszerű története-
ket alkothatnak – karaktereket és háttereket választhatnak, majd hangfelvétel 
rögzítésével animált filmeket készíthetnek velük.

Szimbólumok megértése
http://www.brainpopjr.com/socialstudies/citizenship/ussymbols/
A BrainPop Junior weboldalon egy videó, valamint a videót feldolgozó te-
vékenységek segítenek a K-3 oktatásban tanuló diákoknak megérteni, hogy 
a szimbólumok jelentéssel bírnak. A gyerekek megismerkednek azokkal a 
szimbólumokkal, amelyek az Egyesült Államokat jelentik.

Az állampolgári szerepvállalás és az új műveltségek: 
az „aktivista” és a „tanár 2.0”

Néhány tanár azért értékeli nagyra a digitális és médiaműveltséget, mert az lehe-
tővé teszi az aktív és kreatív részvételt mind az osztályteremben, mind a világban.

Tanár 2.0 névvel azokat a tanárokat illetjük, akik különféle szövegek, webolda-
lak és keretrendszerek használatával integrálják a műveltségi tevékenységeket és 
részvételt az osztálytermi oktatásba, hogy a gyerekek kapcsolatot tudjanak terem-
teni az osztálytermi oktatás tartalma, valamint az otthoni környezetben és a kö-
zösségi média színterén magától értetődően nyújtott részvételük között.

Az aktivisták tisztában vannak azzal, mekkora potenciál rejlik a digitális mé-
dia eszközeiben és szövegeiben a világ megváltoztatására. Annak érdekében kí-
vánják kiaknázni az online részvétel erejét, hogy előmozdítsák a diákok kialakuló-
ban lévő állampolgári szerepvállalását helyi, országos és globális szinten.

A „tanár 2.0” motivációval azonosuló tanárok tág kategóriaként értelmezik és 
képzelik el a „szövegeket”, amely a vizuális, audio- és közösségi médiát is felöleli. 
Ezek a tanárok filmadaptációkat kapcsolnak össze azok irodalmi forrásaival; di-
gitális történetmesélési projekteket hoznak létre diákjaikkal, amelyek keretében 
azok szavak, képek és hangok manipulálásával új mondanivalót alkotnak; éppoly 
hajlandósággal használnak mobiltelefont, wikiket, fotókat, filmeket és játékokat a 
mindennapi bemelegítéshez, mint táblás feladatokat.

http://polishedplay.blogspot.co.at/
http://www.brainpopjr.com/socialstudies/citizenship/ussymbols/
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Jason Ohler, egy roppant tehetséges „tanár 2.0” kifejti, hogy a tananyagon át-
ívelő digitális történetmesélés lehetőséget nyújt a történetforma rendkívüli meg-
győző erejének kiaknázására. Olyan stratégiákat kínál, amelyek lehetőséget nyúj-
tanak a gyerekeknek arra, hogy zöld háttér előtt történeteket játsszanak el, majd 
felfedezzék, hogy chroma key effektusok révén „látszatvalóságokat” teremthetnek, 
ami lehetővé teszi számukra, hogy a háttér és a beállítás manipulálásával tetszőle-
ges környezetbe helyezzék magukat.7 A „tanár 2.0” típusok a miatt a kreatív ener-
gia miatt vonzódnak a digitális és médiaműveltséghez, amelyet a médiatechnoló-
giák gyerekek kezébe adásával szabadjára engedhetnek.

Az „aktivisták” ezzel szemben általánosabb, társadalmibb kontextusban fogják 
fel a gyerekek részvételét és szerepvállalását. A gyerekek és a fiatalok – tanáraik-
kal és szüleikkel közösen – segíthetnek méltányosabbá és igazságosabbá tenni a 
társadalmat. Az állampolgári szerepvállalás és a demokratikus részvétel a társa-
dalomban való részvétel nélkülözhetetlen elemei. De hogyan tehetik az oktatók a 
diákok médiában való részvételét az iskolán belül és kívül is olyan értékké, amely 
hozzájárul az egészséges demokráciához? Ez központi kérdés az „aktivista” szá-
mára. Középiskolás korára már sok diák cinikussá válhat a politika iránt, mert 
nem hiszi, hogy a társadalmi élet érintené őt. A digitális és médiaműveltség azon-
ban segíthet abban, hogy a diákok már nagyon fiatalon is állampolgárokként tekint-
senek magukra. Az aktivisták azt szeretnék, hogy a diákok a demokrácia részt-
vevőiként tekintsenek magukra, azáltal, hogy egy adott közösség valós és sürgető 
problémáival foglalkoznak, a kommunikáció révén jobbá téve a világot.

A média számos formája felhasználható a fiatalok valódi gondjainak megfogal-
mazására és kifejtésére. A hírközlő médiáról tanítva Aggie azt kérte diákjaitól, 
hogy a saját hangjukat használva beszéljenek vissza erőszakról szóló, mainstream 
hírtudósításoknak. Nuala, egy másik oktató szerette volna, hogy ötödikes tanít-
ványai megértsék, hogyan alakítja a média a világról alkotott képünket a nemek, 
rasszok és etnikumok megjelenítésével. Ennek elérése érdekében (a filmektől a ze-
néig terjedő) ifjúságimédia-szövegek segítségével ösztönözte tanítványait a cselek-
vésre.

Az aktivistáknak azonban nincs mindig könnyű dolguk, amikor a diákokat tár-
sadalmi ügyekbe próbálják bevonni. Néhány oktató és iskolai vezető habozik, ha 
a gyerek politikai és társadalmi kérdések vizsgálatába való bevonására kerül sor 
– ideértve a klímaváltozást, a szegénységet és a társadalmi igazságtalanságot is.

Az ilyen kérdéseket megvizsgáló oktatók olykor csak „megfutják a kötelező kö-
röket”, de nem tesznek fel igazán mélyenszántó kérdéseket a témával kapcsolatban. 
Amikor David 2009-ben zöld tetők és környezeti problémák tanulmányozásába 
vonta be tanítványait, úgy képzelte, hogy a hagyományos állampolgári ismeretek 
tárgy megfelelő szemüveg lesz ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatához. A diákok 
azonban inkább személyes cselekedetek (például az újrahasznosítás és a szeme-
telés) vonatkozásában ismerték közelebbről ezeket a társadalmi kérdéseket. A kör-
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nyezetvédelmet még nem vizsgálták tágabb társadalmi és politikai kontextusban, 
jóllehet a kormányzás, a demokrácia és az adózás alapjait már tanulták.

Az is előfordul, hogy a tanárok által felvetett kérdések túlságosan komplexek 
általános iskolai diákok számára. Ha a gyerekek személyesen nem érintettek egy 
kérdésben, vagy nincsenek meg a megfelelő háttérismereteik ahhoz, hogy megala-
pozott véleményt formáljanak, akkor előfordulhat, hogy a tanárok véleményét szaj-
kózzák. Mr. Fitzgerald például arra törekedett, hogy a diákok megértsék a szén-
savas üdítőitalokra kivetett adót (mely forró téma a philadelphiai közösségben), 
mielőtt cikket írtak róla. Csakhogy Mr. Fitzgerald maga is erős érzelmekkel visel-
tetett a kérdés iránt, és a téma Mr. Fitzgerald általi megfogalmazása idézhette elő, 
hogy némely diák a tanár nézeteit és érvelési stílusát másolta ahelyett, hogy saját 
maga megvizsgálta volna a szénsavas üdítőitalokra kivetett adó ellen és mellett 
szóló érveket.

Manapság a tanárok minden szinten feszegetik annak határait, hogy mi minősül 
szövegnek az osztályteremben. Gunther Kress és más tudósok rámutattak, hogy 
mindazon szimbolikus anyagok többsége, amelyekkel a mindennapi életben talál-
kozunk, ügyesen elegyíti a különféle típusú szimbólumrendszereket. A tanköny-
vek, újságok és más nyomtatott médiumok szavak, fotók, illusztrációk és grafika 
kombinációja révén fejeznek ki gondolatokat. Ahhoz, hogy megértsük őket, tud-
nunk kell, hogyan olvassuk a különféle típusú üzeneteket.8

A „tanár 2.0” motivációval azonosuló tanárokat inspiráló kulcstényező az a fel-
fogás, hogy az osztályterem maga is a kultúra megélésének és megtestesülésének 
a helye. Jóllehet ezeket a tanárokat esetleg nem motiválják annyira bizonyos társa-
dalmi vagy politikai ügyek, mint az „aktivistákat”, nagy valószínűséggel úgy tekin-
tenek magára a tanításra, mint ami valamiféle átalakulásra szorul, amely kitágítja 
mind a tanárok, mind a diákok arról alkotott fogalmát, hogy mit is jelent „művelt-
nek” lenni a digitális korban.

Saját motivációnk megfogalmazása

Néhányunk előszeretettel olvas asztrológiai horoszkópokat, illetve olyan útmutató-
kat, amelyek azt állítják, hogy a születési dátumunk alapján felfedik előttünk a 
személyiségünket, jellemünket és értékeinket. A tanári motivációkról készített lis-
tánk is ilyen egy kicsit. Előfordulhat, hogy nemcsak eggyel vagy kettővel azonosu-
lunk ezek közül az eltérő motivációk közül, mivel mindegyik értékkel és jelentő-
séggel bír. A weboldalunk további – a könyvben nem szereplő – tanári motivációkat 
is tartalmaz, amelyeket gyakorinak találtunk a középiskolai tanárok és a felsőok-
tatási oktatói kar körében. Nem kívánunk azonban túlzott jelentőséget tulajdoní-
tani ennek a megközelítésnek – az emberek túlontúl komplikáltak ahhoz, semhogy 
ilyen egyszerűen kategorizálhatnánk őket.
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Meggyőződésünk azonban, hogy a saját motivációink megfogalmazása és meg-
értése segít abban, hogy metakognitívabbá váljunk az osztályteremben hozott vá-
lasztásaink tekintetében. Tanárképzőkként az egyes tanárok meglévő motivációinak 
erősségeit és energiáját szeretnénk aktiválni. Mivel azonban a tanári motivációk-
kal eleddig végzett munkánk kezdeti stádiumban van, még nem állíthatjuk, hogy 
tudnánk, vannak-e „legjobb” motivációk, illetve mely motivációk a tanulás milyen 
fajtáihoz köthetők. A kutatási folyamat során idővel kirajzolódik majd a kép.  Addig 
is elfogadjuk, hogy a tanárok eltérően motiváltak a média és a technológia tanítás-
ra és tanulásra való használatát illetően. Most, hogy az olvasó is megfogalmazta 
saját, személyes motivációit a digitális és médiaműveltség felfedezésére vonatko-
zóan, ideje megosztanunk mindazt, amit attól a sok tanártól tanultunk, akikkel 
együtt dolgoztunk. A következő fejezetben azokat az oktatási gyakorlatokat vesz-
szük górcső alá, amelyek révén a tanárok a játék és a tanulás kombinálásával segí-
tenek a gyerekeknek erősíteni a hangjukat.
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ÓRAVÁZLAT: Zenei remix célközönség számára

A lecke ismertetése
Az általános iskolai diákok felfedezik a zenei kompozícióalkotást – a célkö-
zönségüket és a céljukat szem előtt tartva remixeket készítenek, fejlesztve a 
kreativitásukat és az együttműködési készségüket.

Célok
A diákok
–  megértik, hogy a könnyűzenei számoknak céljuk, üzenetük és célközönsé-

gük van,
– azonosítják a dalszöveg szerkezeti elemeit (versszak, refrén és átkötés),
–  fejlesztik a kreativitásukat és az együttműködési készségüket azáltal, hogy 

rímeket alkotnak, valamint új dalszöveget írnak egy meglévő dalhoz.

Szókincs
 Üzenet
 Közönség
 Dalszöveg
 Ritmus
 Versszak
 Refrén
 Átkötés
 Karaoke

Erőforrások és anyagok
– Instrumentális (vagy „karaoke”) aláfestés
– A dal eredeti változata
– „Teach Me Media” videó, elérhető: powerfulvoicesforkids.com
– Táblapapír

http://powerfulvoicesforkids.com
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Órai munka
 

Információszerzés

–  Mondjuk el a diákoknak, hogy néhány zenész az írókhoz hasonlítható, mivel 
az új dalok írásához üzenetet fogalmaz meg.

–  Játsszuk le a dal eredeti változatát. A gyerekek két alkalommal is meghall-
gathatják a dalt, egyszer „a fülükkel”, egyszer pedig „a testükkel” (mozgás 
vagy tánc révén).

 
 

 

Elemzés

–  Kérdezzük meg: Mi az, ami tetszik ebben a dalban? Mi az, ami nem tetszik? 
Biztassuk a gyerekeket arra, hogy állapítsák meg a dal jellegzetességeit (rit-
mus, szöveg, refrén, hangszerek, dallam, rímek stb.).

–  Beszéljük meg: Melyek a dal kulcsszavai és -gondolatai (vagy kik a szerep-
lői és mi a története)? Írjuk fel ezeket az üzeneteket a táblára. Ahhoz, hogy 
az összes kulcsszót fel tudják sorolni, a diákoknak esetleg újra meg kell hall-
gatniuk a dalt, külön erre figyelve.

 
 

 

Kompozícióalkotás

–  Játsszuk le a karaoke-változatot, és kérdezzük meg a diákoktól, hogy miben 
tér el ez a változat. Kérjük meg őket, hogy mondják el, amit már tudnak a 
karaokéról mint a kreatív játék egy formájáról.

–  Mutassuk be a tevékenységet: Írjunk új szöveget ehhez a dalhoz, amely egy 
bizonyos üzenetet közöl (egy közelgő iskolai eseményről), és egy bizonyos 
célközönséget tájékoztat és szórakoztat.

–  A Russell Byers Charter School diákjai által készített „Teach Me Media” 
videó segítségével mutassunk be példaként egy más diákok által készített 
művet.

–  A gyerekek kis csoportokban megírják a saját dalszövegüket, határidő szorí-
tásában dolgozva. Az egyes csoportokat kérjük meg arra, hogy különböző 
célközönségek (kisgyerekek, nagyszülők, fiúk, lányok, anyák, tanárok, tinik 
stb.) számára írjanak dalszövegeket.
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–  Ötletelési és improvizációs technikákkal találjanak ki az eredeti dal zenéjé-
hez és ritmusához illeszkedő új szöveget, a dal struktúrájának keretein belül 
módosítva az üzenetet és a célt, tájékoztatva és szórakoztatva a célközön-
séget.

–  Mindegyik csoport elvégzi a saját munkáját, és egyszerű audio- vagy 
videókészítő eszközökkel felveszi a dalt.

 
 

 

Reflexió

–  Kérdezzük meg: Hogyan célozta meg a csoportod dalszövege a célközönsé-
get? Biztassuk a diákokat a választásaik megindokolására.

–  Beszéljük meg: Milyen más különbségek vannak az általatok készített új dal 
és az eredeti dal között? Írjunk fel ezek közül párat a táblára.

–  Néhányan úgy gondolják, hogy egy meglévő dalhoz új szöveget írni nem 
különösebben kreatív dolog. Mások úgy gondolják, hogy ez jó példája a krea-
tív munkának. Ti mit gondoltok?

–  Mit találtatok szórakoztatónak ebben a feladatban? Mi jelentett kihívást 
vagy nehézséget?

–  Mit vettél észre azzal kapcsolatban, ahogy a csoportod együtt dolgozott?
 

 
 

Cselekvés

–  Mondjuk el, hogy azt a folyamatot, amely során mások kreatív munkájának 
részeit felhasználva alkotjuk meg saját üzeneteinket, remixelésnek hívjuk. 
A remixelés egy példa arra, amikor szerzői joggal védett anyagokat „fair use” 
(tisztességes használat) keretében használunk fel. A remix egy fontos módja 
a gondolatok kifejezésének, és segíthet az embereknek abban, hogy önbizal-
mat szerezzenek a kreatív munkára való képességüket illetően.

Forrás: David Cooper Moore munkája.
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II. rész

Középső tagozatos diákokkal 
végzett munka





3. fejezet

A kultúra és az osztályterem  
összekapcsolása

Ebben a fejezetben a következőkről lesz szó:

A digitális média, a tömegmédia, a tömegkultúra és a tanulási célok 
közötti kapcsolatok
–  Hogyan használhatják fel a tanárok a gyerek kultúrájában (a médiakultú-

rájukat is beleértve) fellelhető összes erőforrást a tanulási élmények gazda-
gítására?

Az intellektuális kíváncsiság felélesztése
–  A gyerekek osztálytermi beszéde meglepetéseket okoz. Hogyan struktu-

rálhatják úgy a beszélgetéseket a tanárok, hogy fellobbantsák a diákok in-
tellektuális kíváncsiságát?

Közösségi vezetők és médiaszakemberek bevonása
–  Hogyan működhetnek együtt tanárok, közösségi vezetők és szakemberek 

abban, hogy segítsenek a diákoknak megtapasztalni, mekkora potenciált 
rejt az együttműködés, a kommunikáció és az állampolgári szerepvállalás 
a világ jobbá tételére?

Osztályteremként tekinteni a városra
–  Hogyan használhatják fel a tanárok az információszerzési, elemzési és 

kreatív tevékenységeket arra, hogy segítsék megválaszolni a gyerekek bo-
nyolult és nehéz, az őket körülvevő világra vonatkozó kérdéseit?
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Mona a költészetet és a rímet szerette volna tanulmányozni harmadik osztályos 
tanítványaival, hozzásegítve őket a nyelv élvezetéhez, valamint a hang és a ritmus 
összmunkájának felismeréséhez. Versek és zeneszövegek olvasása után a gyerekek 
saját költeményeket írtak. Mona rendszeresen gitározott a gyerekeknek, és segített 
nekik zenére hangszerelni a szavaikat, hogy többet tudjanak meg a ritmusról és a 
rímről. Ahhoz azonban, hogy Mona a költészet erejét használja egy, a szemetelés-
ről szóló közösségi cselekvési projekt elindításához, egy iskolán kívülről érkezett 
váratlan látogató – Caroline, a médiaszakember – inspirációja kellett.

A Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) oktatóit arra biztattuk, hogy 
hívjanak meg az internetre, a reklámra, az újságírásra és a filmre szakosodott kö-
zösségi vezetőket és médiaszakembereket az iskolába, hogy találkozzanak a médiá-
ról tanuló gyerekekkel. Az elképzelés az volt, hogy áthidalják az osztályterem és a 
kultúra közötti szakadékot. Renee-t Marshall McLuhan munkája inspirálta, aki 
1977-ben írt egy könyvet City as Classroom: Understanding Language and Media 
(A város mint osztályterem: a nyelv és a média megértése) címmel. McLuhan rá-
mutatott, hogy a tanulókra az egész kulturális környezet hatással van, nem csupán 
az osztálytermi pedagógiai technikák. McLuhan hangsúlyozta a városnak mint 
osztályteremnek az oktatásban betöltött szerepét, nagy tanulási potenciált látva az 
egyre összefonódottabb világot, a globális falut reprezentáló tágabb kulturális kör-
nyezetben.1

Néhány oktató és tanár barátokat és kollégákat hívott meg, míg mások hideghí-
vásokat kezdeményeztek a városvezetésben dolgozók, helyi nonprofit szervezetek, 
illetve médiacégek felé. Egy nap Caroline, a LevLane (egy philadelphiai reklám-
ügynökség) kreatív szolgáltatási szakembere jött el az iskolába. David arra buzdította 
Caroline-t, hogy Mona osztályában beszéljen a gyerekeknek a város új, „Unlitter 
Us” (Szeméttelenítsük magunkat!) elnevezésű közérdekű kampányáról. 2010-ben 
Philadelphia Város Újrahasznosítási Hivatala szponzorálta a valaha volt legnagyobb 
szemetelésellenes kampányt, élőszavas költészeti alkotások és utcaipoéta-előadá-
sok felhasználásával. Az óriásplakát-reklámokon és közérdekű televíziós felhívá-
sokon kívül utcai költészeti rendezvények, Facebook- és Twitter-jelenlét, valamint 
háztömbönkénti közösségi mozgósítás is helyet kapott a kampányban.2

Caroline a gyerekekkel együtt ötleteket gyártott egy költeményhez, amely arról 
szólt, hogy miért fontos számukra a város tisztasága. Caroline és Mona olyan te-
vékenységben kalauzolta a gyerekeket, amely során azt a gondolatot járták körül, 
hogy a szemét rontja a közösség érzelmi jólétét. Inspirálhatnak-e a gyerekek máso-
kat a szemétre adott érzelmi reakciójuk megosztásával, és a folyamat során kivált-
hatják-e a magatartás megváltozását, valamint segíthetnek-e olyan új közösségi 
normákat létrehívni, amelyek elfogadhatatlannak minősítik a szemetelést?

Az osztályban tett látogatása után a gyerekeknek küldött e-mailjében Caroline 
arra biztatta őket, hogy készítsék el saját közérdekű felhívásukat egy videó formá-
jában, amelyet azután felhasználhatnának a „Szeméttelenítsük magunkat!” kam-
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pány részeként. Mona felolvasta a gyerekeknek Caroline e-mailjét. Mona így em-
lékszik vissza: „A diákok szinte megőrültek, amikor felolvastam nekik Caroline 
üzenetét. Annyira izgatottak lettek! Teljesen rákattantak arra, hogy hirdetést ké-
szítsenek.”

 
Segítve a gyerekeknek felmérni, mivel jár majd a saját közérdekű felhívásuk elké-
szítése, Mona ismertette a szükséges lépések sorát:
– a meggyőző erejű cél egyértelmű megfogalmazása
– ötletelés és a költemény szövegének megalkotása
– a költemény szerkesztése a közönség és a cél szem előtt tartásával
– az egyes sorok üzenetéhez illő jellegzetes helyszínek kiválasztása
– a kamera felállításának gyakorlása és a hang kipróbálása
– próbálás kamera előtti felolvasással
– vágás – csak a legjobb felvételek maradjanak
– az elkészült videó elküldése a reklámügynökségnek.
A folyamat ismertetése közben Mona úgy döntött, ő maga vállalja a videó vágását, 
hogy a teljes projekt csupán két napot vegyen igénybe. Ismeri az iMovie szoftvert, 
mondta tanítványainak. Minden más viszont a gyerekek feladata lesz.

Meggyőző erejű céljuk megfogalmazását elősegítendő, Mona bevezette a gye-
rekeket a közérdekű felhívás műfajába. Néhány más, médiaszakemberek által a 
„Szeméttelenítsük magunkat!” kampányhoz készített, közérdekű felhívást tartal-
mazó videó megtekintése után Mona megkérdezte a gyerekektől: „Milyen érzése-
ket keltenek bennetek ezek a videók?” A gyerekek válaszai így szóltak: „Szomorú 
vagyok”, „Arra szeretnék ösztönözni másokat, hogy tartsák tisztán a várost”, vala-
mint „Változtatni akarok a dolgokon”. Mona elmagyarázta a gyerekeknek, hogy a 
költeményüknek ugyanilyen érzéseket kell keltenie. Vajon készen álltak rá?

De még mennyire! A gyerekek kollaboratív pármunka keretében rímelő vers-
sorokat alkottak. Minden gyerek egy-egy sort olvasott fel, az utolsó sort pedig kó-
rusban szavalta az egész csoport. Mona így meséli, ami ezután történt: „Dön-
töttünk a helyszínekről, kimentünk a városba, és a gyerekek videókat készítettek 
egymásról. Az osztályba visszatérve megnéztük az összes felvett anyagot, és a 
gyerekek nem mást tettek, mint kritizálták egymást!” A gyerekek segítő és támo-
gató formában nyújtott, mélyenszántó reakciókat adtak társaik produkcióira. Mona 
varázslatos pillanatként emlékszik a történtekre. A gyerekek értékes visszacsato-
lást és támogatást nyújtottak társaik számára. Egy csapat tagjaiként dolgoztak, 
roppant büszkén arra, hogy olyasvalamit hozhatnak létre, amit a családjuk és a 
közösségük is lát majd. A videó felkerült a Philadelphia Unlitter Us Facebook-
oldalra, annak szemléltetésére, hogy minden polgárnak – a legfiatalabbakat is be-
leértve – megvan az ereje ahhoz, hogy jobbá tegye a közösségét.
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Unlitter Us (Szeméttelenítsük magunkat!)
Közérdekű felhívást tartalmazó videó
Harmadik osztályos tanulók
www.powerfulvoicesforkids.com
A segítséged kell most, hogy megmentsük a várost!
Ez a város az otthonunk, mindannyian itt lakunk.
Ha ez neked nem számít, a sok emlék szétmállik.
Ha nem állsz ki érte, a földünknek vége.
Gyerünk, dobd be magad, s a város jó irányba halad!
Ha nem szórod a szemetet, a város fellélegezhet.
Nem menj át negatívba, s a város ki lesz takarítva.
Úgy ragyog majd nyáron, mint egy valóra vált álom.
Tartsuk tisztán Philadelphiát! Szeméttelenítsük magunkat!

 
Ennek a bizonyos, videó formájú közérdekű felhívásnak az elkészítése arra ösztö-
nözte a gyerekeket, hogy mélyebben gondolkodjanak el mind a nyelvről, mind pe-
dig a szemetelésről. A projekt a volumenét, a hangvételét és a tartalmát tekintve is 
éppen megfelelő volt a kisdiákok számára, valódi közönséggel és a való életből 
vett céllal.

Néhány kutató megállapította, hogy az általános iskolai oktatásban a digitális 
médiakészítéssel kísérletezve a tanárok – gyakran a médiummal kapcsolatos ta-
pasztalataik hiánya miatt – hajlamosak túlságosan ambiciózus, bonyolult és időigé-
nyes projekteket tervezni és megvalósítani. A nagy volumenű produkciók esetében 
a tanárok olyan technikai nehézségekkel kerülhetnek szembe, amelyek alááshatják 
az új digitális eszközökkel való kísérletezés iránti motivációjukat.3 Sajnos előfor-
dul, hogy általános iskolai videóprodukciók félbemaradnak, mert a tanárok nem 
mérik fel előzetesen, milyen szintű nehézségekkel jár akár egy nagyon kezdetle-
ges produkció is. (Az 5. fejezetben részletesebben is tárgyaljuk a médiakészítés 
különböző szintjeiben rejlő tanulási lehetőségeket és tervezési nehézségeket.)

Mindezen okok miatt a „Szeméttelenítsük magunkat!” projekt jó példája az 
 általános iskolai szintű kollaboratív médiaprojekteknek; egy meglévő közösségi 
kezdeményezéshez csatlakozva kulcsfontosságú állampolgári szerepvállalási cél-
kitűzéseket valósított meg, a produkciós folyamat gondos tanári strukturálásával, 
valamint közösségi vezetők és médiaszakemberek támogatásának kiaknázásával.

http://www.powerfulvoicesforkids.com
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A való életből vett problémák megvitatásának elsajátítása 
a folyvást táguló világban

A tanárok tudják, hogy az emberek önmaguk, a családjuk, közösségük és nemze-
tük iránti felelősségérzete, valamint a polgárhoz méltó cselekvésre való képessége 
szoros kapcsolatban van a szocializációval. A szocializáció egyik dimenziója az 
állampolgári szerepvállalás gyakorlata az általános iskolai évfolyamokban, ami 
gyakran ölti a közösségben nyújtott szociális szolgálat formáját, adománygyűjtési 
projektekben való részvétel, valamint olyan egyszerű szociális cselekvési kezde-
ményezésekhez való csatlakozás formáját, amelyek néha szerencsétlenségről szóló 
hírekhez vagy más, releváns hírekhez és aktuális eseményekhez kapcsolódnak. 
A gyerekek készségeket és szellemi magatartásformákat sajátítanak el ezeken a 
tevékenységeken keresztül, ideértve a kulturális különbségek iránti toleranciát, 
a közösségépítést, valamint a közös célokra irányuló kollektív cselekvés támoga-
tását is .

1916-os, Democracy and Education (Demokrácia és nevelés) című könyvében 
John Dewey filozófus és oktatási reformer azt a véleményét fejtette ki, hogy nem 
szabad készpénznek vennünk a demokráciához szükséges magatartásformák és 
erények kialakulását.4 Ezek a szellemi magatartásformák demokratikus közös-
ségekben való részvétel útján alakulnak ki, azaz olyan helyeken, ahol egyének cso-
portjai gyűlnek össze közösségi érdekek apropóján, és ahol párbeszéd jön létre a 
különböző nézeteket vallók között.

Nem meglepő módon az erőteljes osztálytermi dialógus és eszmecsere, vala-
mint a fiatalok állampolgári szerepvállalásának minősége és iskolában elért álta-
lános sikere között szoros kapcsolat mutatkozik. Azonban, bár az általános iskolai 
oktatók nagyra értékelik a beszélgetést mint oktatási technikát, a kisdiákokkal 
folytatott értékes diskurzus megteremtésében rejlő számtalan kihívás gondot okoz-
hat nekik. Sok tanár számol be arról, milyen sok időbe kerül, hogy az összes gye-
reket bevonják a beszélgetésbe. A kötelező programok és a szabványosított tesztek 
számos kreatív tevékenységre korlátozólag hatnak, a gyerekekkel folytatott beszél-
getésre és dialógusra szánt időt is beleértve.

A beszélgetési készségnek azonban minden évfolyam szintjén hangsúlyt kell 
kapnia.

A tanulók részletes instrukciók hiányában mutatott bomlasztó viselkedése el-
rettentheti a tanárokat attól, hogy dialógust alkalmazzanak az osztályteremben. 
Ha a gyerekek nem tudják kivárni a sorukat, gyenge hallgatási készségről tesznek 
tanúbizonyságot vagy hiányzik belőlük a társaik iránti kölcsönös tisztelet, akkor 
nehéznek bizonyulhat megfelelő diskurzust kialakítani a kisgyerekek között. A ta-
nárok felismerik, hogy a hallgatási készségben meglévő különbségek a teljes folya-
matra hatással lehetnek.5 Az „Én is!” jelenség is frusztrálhatja vagy kifáraszthatja 
a tanárokat, amikor is az egyik gyerek ötlete vagy észrevétele arra inspirál más 
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Útmutatás beszélők és hallgatók számára

Amikor beszélsz: Amikor hallgatsz:

Legyen egy egyértelmű és eredeti 
üzeneted!

Arra gondolj, amit a beszélő éppen 
mond!

Ne siess, de hagyd, hogy más is sorra 
kerüljön!

Ne szólj közbe!

Azt mondd, amit gondolsz! Mérlegeld a beszélő szavait és érzéseit!

Mondd el, miért gondolod azt,  
amit gondolsz!

Tartsd nyitva az elmédet és a szívedet!

Építs arra, amit mások mondanak! Látsszon a szemeden, hogy figyelsz!

Figyelj oda a visszacsatolásokra! Kapcsold össze a hallottakat azzal,  
amit mások mondanak!

Ha nem érted, tegyél fel kérdéseket! Vegyél fel élénk és figyelmes testtartást!

Figyelj oda a helyiségben hallható 
hangokra!

Tiszteld a másik véleményét!

 
Amikor az általános iskolai oktatók bevezetik a gyerekeket az állampolgári is-
meretek gyakorlatába, sokan a folyvást táguló világ koncentrikus körös modelljét 
alkalmazzák. A gyerekek először a családról és a környezetükről tanulnak, majd a 
városok, az államok, az ország, végül pedig a világ következik. Az 1920-as évek-
ben Harold Rugg, a Columbia Teachers College professzora és a National Council 
for the Social Studies társalapítója azt szerette volna, hogy a gyerekek mélyen gon-
dolkodjanak el a családjukban, környékükön, városukban, államukban és orszá-

gyerekeket, hogy ők is újra és újra megismételjék ugyanazt, „visszhangkamra” ha-
tást idézve elő, ami rontja az eszmecsere minőségét és értékét.

Azok a tanárok, akik következetesen példát mutatnak a kívánatos viselkedés-
módra, és irányítottan gyakoroltatják ezeket a készségeket, már pár héten belül is 
lényeges változást tapasztalhatnak a diákjaiknál. Más tanárok úgy próbálnak ta-
pasztalatot szerezni, hogy kis csoportokat használnak az informális dialógus fóru-
maként. Az egyik általános iskolai tanár szerint: „Nagy csoport esetében sokkal 
tovább tart, míg mindenki megoszthat valamit, és lelohad a figyelmük. Nagycso-
portos felállásban kisebb érdeklődést mutatnak a beszélgetés iránt, és kevésbé 
vesznek részt benne.”6 Ha a tanárok felkészült és aktív hallgatók, akkor tanúbi-
zonyságát adják saját jó hallgatási készségüknek, és megfelelő reagáló kérdéseket 
tesznek fel.
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gukban jelentkező, a való életből vett problémákról. Oktatási anyagokat készített 
általános iskolás kisgyerekek számára, amelyek aktuális problémákat és azok tör-
ténelmi hátterét járták körül.7 Akkoriban radikálisnak tartották ezt a megközelí-
tést, amennyiben arra ösztönözte a gyerekeket, hogy az őket körülvevő világból 
vett valós problémákkal foglalkozzanak, köztük olyan kérdésekkel, mint a beván-
dorlás, a szegénység, a bűnözés és a gazdaság.

Ezt néha „a demokratikus módszer működésben” modellnek is nevezik, az ál-
lampolgárság alapvető gyakorlatával a középpontban: információgyűjtés, az infor-
máció mérlegelése és döntéshozatal, valamint részvétel a kollektív közösségi cse-
lekvésben. Manapság mindennapos, hogy a gyerekek tudomást szereznek a való 
élet olyan problémáiról és kérdéseiről, amelyekkel a közösségük helyi, országos és 
nemzetközi szinten szembesül. Az erőszakkal, munkanélküliséggel, hajléktalan-
sággal, kábítószerrel való visszaéléssel, valamint környezetvédelemmel kapcsola-
tos problémák fontos témák lehetnek a gyerekek számára.

A globális megismerés elősegítése

A bevándorlással és a kulturális különbségekkel kapcsolatos kérdések minden 
multikulturális társadalomban felnövő gyerek számára fontosak. A tömegmédia hasz-
nálata, fotók, valamint digitális tanulási élmények révén a gyerekek mélyebben 
megismerik mások kultúráját. A Philadelphia külvárosi részén található Wayne 
Elementary School általános iskolával dolgozva Renee és mesterképzésben részt 
vevő hallgatói osztálytermi pedagógusokkal együttműködve különféle tanulási él-
ményeket nyújtottak a Közel-Kelet népei és kultúrái kulturális megismerésének 
elősegítésére. Harmadik és negyedik osztályos gyerekek egy iskolai mentor segít-
ségével a következő tevékenységeket végezték:

 
–  A gyerekek felismerték a Közel-Keletről alkotott, gyerekfilmekbe, reklámokba, hírekbe 

és a szórakoztató médiába ágyazott, pontatlan vizuális sztereotípiákat.
–  Kritikus kérdéseket tettek fel az egyes üzeneteket illetően, hogy elemezni tudják a szer-

zőt és a célt.
–  A gyerekek könyvtári források és online adatbázisok segítségével tanultak a Közel-Kelet 

számos országáról és kultúrájáról.
–  Narratív filmeket néztek és beszéltek meg, hogy megértsék a Közel-Kelet jelenkori éle-

tét, és erősítsék az érzelmi kötődést.
–  Kis csoportokban egyszerű videókat készítettek, melyekben saját kulturális örökségüket 

és mindennapi családi életüket mutatták be másoknak.
–  A gyerekek egy egyszerű wiki révén részt vettek egy kuvaiti fiatalokkal folytatott online 

aszinkron chatben, hogy kultúraközi szociális kapcsolatokat építhessenek ki.
 

Ez a projekt számosat felhasznált az „A” forrásanyagban szereplő tanulási ered-
mények közül, ideértve az információszerzés, elemzés, értékelés, együttműködés, 
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kompozícióalkotás és cselekvés gyakorlatát is. Ezeknek a tapasztalatoknak a kis-
diákokra gyakorolt hatását felmérve azt találtuk, hogy mind a diákok, mind a ta-
nárok esetében csökkent a kulturális sztereotípiákra támaszkodás, és erősödött a 
Közel-Kelet népeinek és kultúráinak ismerete és tisztelete.8

Bizonyos közösségekben nem könnyű olyan osztálytermi kultúrát teremteni, 
amelyben a gyerekek megtanulhatnák értékelni a kulturális különbségeket. A mono-
kulturális osztályokban ez különösen nehéznek bizonyulhat. Kutatók egy csoportja 
fotók révén segítette elő a sokféleség elfogadását általános iskolai osztályokban, 
a gyerekekkel folytatott beszélgetések során rokkant, muszlim és szegény gyere-
kekről készült, a világ különböző részeiről származó fotókat mutatva nekik. E ku-
tatás során a diákok képesek voltak más gyerek élete és tapasztalatai iránt érzelmi 
kötődést kialakítani. Több diák azonban fenyegetve érezte magát olyasvalaki képét 
látva, aki más volt, mint ő. Néhány gyereknek nem volt meg a vonatkoztatási rend-
szere ahhoz, hogy értelmezni tudja a gyerekekről készült fotókat. Arra a kérdésre, 
hogy mit mondana valakinek, aki kulturálisan más, mint ő, egy harmadik osztá-
lyos kisfiú azt válaszolta, hogy „visszaküldeném oda, ahonnan jött. Nem akarom, 
hogy itt legyen.”9

A gyerekek bonyolult és néha kiszámíthatatlan reakciókat adnak olyan témák-
ra, mint a háború, a terrorizmus és az erőszak. Semmi kétség, ez kihívást jelentő 
munka. Sok osztálytermi pedagógus nincs hozzászokva ahhoz, hogy jelenkori vi-
tás kérdések beszédtémaként megjelenjenek az osztályteremben, a gyerekek által 
esetlegesen otthon hallott, társadalmi és politikai kérdésekről folytatott beszélge-
tésekből táplálkozva, valamint ilyen beszélgetéseket kiváltva. Néhány osztálytermi 
pedagógus kényelmetlenül érzi magát, ha diákjai kortárs filmekből, a televízióból, 
videojátékokból és a közösségi médiából vett példákkal élnek, különösen, ha ők 
maguk nem ismerik a gyerekek által tett konkrét utalások tárgyát.

Azok a tanárok, akiknek szilárd meggyőződéseik vannak a gyerekkor ártat-
lanságával kapcsolatban, késztetést érezhetnek arra, hogy megvédjék a gyerekeket 
bizonyos médiaábrázolásoktól. A Közel-Keletről alkotott, a kortárs média ábrázo-
lásában megjelenő sztereotípiákat vizsgáló munkánk során például a legtöbb har-
madik osztályos gyerek lelkesen meg akarta vitatni a Vasember című, Jon Favreau 
által rendezett, 2008-as szuperhősfilmet, amelyben a főszereplő, Robert Downey, 
Jr. olyan mérnököt alakít, aki egy erős külső vázat épít magának, amely révén egy 
technológiailag előállított szuperhőssé válik. Csakhogy ennek a filmnek a megvi-
tatása problémába ütközött. Bár a legtöbb gyerek már látta a filmet, annak PG-13 
(13 éven aluliaknak csak szülői felügyelettel ajánlott) besorolása nem tette lehetővé 
a film előzetesének levetítését az osztályban, még a Közel-Keletre vonatkozó sztereo-
típiák tárgyalásának elősegítésére szolgáló eszközként sem. Az iskola szabályzata 
szigorúan kimondta: PG (szülői felügyelettel ajánlott) besorolásnál szigorúbb beso-
rolású filmek vetítése tilos.10

Azok a tanárok, akik nincsenek tisztában azzal, hogy milyen mértékben van-
nak naponta kitéve a gyerekek a tömegmédia-kultúrának, torz elvárásokkal visel-
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A film- és tévéműsor-besorolások tanítása feladattal:  
Médiaműveltség
http://mediaeducationlab.com/elementary-school-unit-5-ratings- 
and-reviews
Nézzünk meg egy videót, amely azt mutatja be, hogy a különböző korú (5–
50 éves) emberek az élettapasztalatuk és a világról meglévő ismereteik alap-
ján eltérően értelmezik az üzeneteket. Óratervek segítenek a gyerekeknek a 
tévéműsor- és filmbesorolási rendszerek megértésében.

A város mint osztályterem: harmadik osztályos tanulók 
a hajléktalanságról tanulnak

Természetes, hogy az általános iskolás korú gyerekek a felfedezés színtereként te-
kintenek az iskolai környezetükre. Ha a digitális médiát a környezetük felfedezé-
sére és megjelenítésére használják, akkor a mindennapi élet váratlan eseményei 
olyan tanítási pillanatokat inspirálhatnak, amelyek maradandó értékkel bírhatnak a 
tanulók számára.

Harmadik osztályos diákjaival dolgozva Rachel elhatározta, hogy egy multimé-
diás tanulási élmény részeként kiviszi a gyerekeket az épületből. Már korábban 
tanulmányozni kezdte a Comic Life nevű, egyszerű médiakészítő szoftvert, amely 
révén a felhasználók feliratok, fotók és rajzok kombinálásával grafikus képre-
génykockákat készíthetnek. Kis csapatban dolgozva a diákok kimentek a Logan 
Square-re (melyet Logan’s Circle-nek is hívnak) egy kis parkba, amely csak pár 
lépésnyire van az iskolájuktól. Fotókat készítettek a Swann Memorial Fountain-
ről, egy Alexander Stirling Calder által készített szökőkút-szoborkompozícióról, 
amelyben nagyméretű indián figurák jelképezik a terület nagy folyóit, a Delaware-t, 
a Schuylkillt és a Wissahickont. Számos bronzból készült állat, köztük békák, tek-
nősök és hattyúk köpnek vizet a középen elhelyezkedő nagy vízgejzír felé.

A parkban tett egyik látogatás során a gyerekek elővették Flip kameráikat, hogy 
néhány fotót készítsenek a szökőkútról a történetükhöz. Eközben a kilencéves 
Delia odament Rachelhöz, és a tér túloldalára mutatott. Egy hajléktalan férfi aludt 

tethetnek azt illetően, hogy milyenfajta film- és médiaszövegek használatára és 
meg értésére lehetnek képesek a gyerekek. Mint azt a következőkben megmutatjuk, 
a kortárs médiaszövegek lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy információhoz 
jussanak, és megvizsgáljanak bizonyos fontos fogalmakat, amelyekről írott szöve-
geken keresztül esetleg nem tudnának információt szerezni.11

 

http://mediaeducationlab.com/elementary-school-unit-5-ratings-and-reviews
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ott egy padon, közvetlenül mögötte pedig egy helyi élelmiszerboltból származó 
bevásárlókocsi állt, a férfi ruháival és egyéb holmijával tele. Egy idősebb nő turkált 
nagy hévvel a zacskók között, míg a férfi aludt. „Mi történik ott, Miss Rachel?” – 
kérdezte Delia. „Azt hiszem, az a hölgy épp kirabolja azt a hajléktalan fickót.”12

Rachel is odanézett, és a dolog valóban kissé szokatlannak tűnt. Rachel abban a 
pillanatban ráébredt, hogy mint némileg új városlakó, ő maga igazából hajlamos 
elkerülni, hogy a Philadelphia utcáin előforduló elesettebb lakosok tevékenységét 
szemlélje. Sok gyerek azonban még nem tanulta meg távol tartani magát az ilyen 
incidensektől. Delia szeme a jelenetre tapadt, és egyre csak ismételgette: „Nézze, 
Miss Rachel, a hölgy kirabolja!”

Mit tegyen Rachel? A pillanat hevében nem sok ideje volt számba venni a lehe-
tőségeit. Érezte a tanárként meglévő példakép-identitására nehezedő terhet, hogy 
értelmeznie kellene a helyzetet a tanítványai számára, akik közül sokan már szin-
tén az érdekes történést figyelték. Mondhatja a gyerekeknek, hogy ne nézzenek 
oda, és hagyják figyelmen kívül a jelenetet – de nem arra buzdítaná-e ezzel őket, 
hogy érzéketlen szemlélőkként viselkedjenek? Nem akarta, hogy a tanítványai 
olyan helynek lássák a világot, ahol más emberek problémáival találkozva egysze-
rűen elfordítjuk a fejünket.

Pillanatnyi indíttatástól vezérelve Rachel odament a hajléktalan Logan Square-i 
táborhelyéhez, és megkérdezte a bevásárlókocsiban turkáló hölgytől, hogy mit csi-
nál. A hölgy azt válaszolta, hogy a hajléktalan férfi felesége, és a cigarettáját ke-
resi. „Pár óra múlva kutya baja se lesz” – mondta a köztéri padon fekvő férfira 
utalva.

Rachel visszatért az összegyűlt gyerekekhez, és együtt visszamentek az isko-
lába. A gyerekeknek sok kérdésük volt: Miért aludt a férfi nappal? Tényleg a fele-
sége volt a hölgy? Mi volt a bevásárlókocsiban? Veszélyes lehetett volna Rachel 
számára, hogy odament hozzájuk? Miért voltak olyan koszosak? Hogyan válnak 
az emberek hajléktalanná? Ezek csakugyan fogós kérdések voltak.

A helyzetről elgondolkodva Rachel nem volt biztos benne, hogy valójában he-
lyesen cselekedett-e. Miközben tanítványai feszült figyelemmel hallgatták, Rachel 
elismerte nekik, hogy egyik kérdésüket sem tudja megválaszolni, mert ő maga 
sem érti a hajléktalanság problémáját. A nap végén azzal köszönt el a gyerekektől, 
hogy „holnap talán sikerül többet megtudnunk a hajléktalanságról.”

Az osztály megkezdte a hajléktalanság tanulmányozását. Rachel számos külön-
féle forrást talált, amelyeket a gyerekek megvizsgálhattak. Megtudták, hogy Phila-
delphiában minden nap kb. 4000 hajléktalan tartózkodik a hajléktalanszállókon és 
az utcán,13 Amerika-szerte pedig kb. 650 000, köztük több ezer gyerek.14 Mi a haj-
léktalanság oka? Ha az embereknek nincs munkájuk, lakásuk, és nem részesülnek 
egészségügyi ellátásban, ha családi erőszak áldozatává válnak, vagy alkohol-, illetve 
kábítószer-problémáik vannak, vagy elmebetegek, az hajléktalansághoz vezethet.

Ezekről a kérdésekről természetesen nehéz beszélni, de úgy tűnt, a gyerekek 
felismerik a téma komolyságát, és lelkesen tanulnak. Ezenfelül, bár rengeteget kér-
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deztek, sok mondandójuk is volt a témával kapcsolatban. Az egyik gyerek beszélt 
az anyukájával, aki azt mondta neki, hogy a hajléktalan emberek néha veszélyesek 
lehetnek, ha nem kapnak megfelelő gyógykezelést az elmebetegségükre. Egy má-
sik diáknak az volt a véleménye, hogy a jó oktatásban részesült emberek is hajlék-
talanná válhatnak, mert látta A boldogság nyomában című filmet, amelyben Will 
Smith egy vállalkozót játszik, akinek a rossz befektetései végül szétszakítják a 
családot, ő és a kisfia pedig hajléktalanná válva a metróállomáson és a hajléktalan-
szállón alszanak. A filmben az apának sikerül munkát szereznie és lakást találnia 
a családja számára.

Az osztálytermi oktatás napokon át a gyerekek hajléktalanságra vonatkozó kér-
dései köré szerveződött, akik Rachel segítségével különféle nyomtatott, elektroni-
kus média- és online források révén egyre többet tudtak meg a hajléktalanságról. 
Azt azonban nem tartotta jó ötletnek, hogy a diákok önállóan dolgozva, a nyitott 
internetet használva járják körül a témát. Nemcsak az aggasztotta, hogy ez a mód-
szer visszafogná ennek a konkrét projektnek a lendületét, hanem az is, hogy a gye-
rekek véletlenül nem helyénvaló tartalomra bukkanhatnak. Amikor maga Rachel a 
hajléktalanságról szóló videókat keresett a YouTube-on, olyan videókra akadt, 
amelyeken kamaszok és fiatal felnőttek szórakozásból hajléktalanokat vernek. Ter-
mészetesen meg akarta védeni a tanítványait az ilyen tartalmaktól.15

Ehelyett Rachel kiválasztott több olyan weboldalt, amelyek érzése szerint meg-
felelőek voltak a diákjai számára, és megmutatta őket a gyerekeknek. Az egész 
osztályt bevonó tevékenység keretében olvasták, értelmezték és vitatták meg a hír-
portálokról és nonprofit érdekvédelmi szervezetektől származó tartalmakat.

Rachel mindaddig nem volt teljesen tisztában azzal, milyen sokat is profitáltak 
a gyerekek ebből a módszerből, melynek keretében az általa megvitatásra kivá-
lasztott weboldalakról származó információt és gondolatokat vizsgáltak meg, amíg 
meg nem hívott egy hajléktalanügyi érdekképviselőt az iskolába, hogy a gyerekek 
meginterjúvolhassák. Az érdekképviselő hozott magával egy gyerekeknek szóló 
képeskönyvet, amely egy csigáról szólt, aki elveszíti a csigaházát. Igazság szerint a 
könyv egy kissé „dedós” volt azoknak a gyerekeknek, akik addigra már elég mé-
lyen beleásták magukat a témába. Az érdekképviselő metaforikusan beszélt a csi-
gáról, aki elveszítette a házát, míg a gyerekek olyan kérdéseket tettek fel, mint 
„Hány hajléktalanszálló van Philadelphiában?” és „Mit tehetnek a gyerekek, ha 
egy családtagjuk elveszíti az otthonát?” A hajléktalanügyi érdekképviselő nem 
számított rá, hogy a gyerekek már ilyen sokat megtudtak a hajléktalanságról. Meg-
lepte a gyerekek kérdéseinek jellege és mélysége.

Amikor a gyerekek készen álltak a saját képregényük elkészítésére, Rachel pár-
munkára osztotta be őket, úgy jelölve ki a párokat, hogy különféle képességekkel 
rendelkező gyerekek kerüljenek össze. Mindegyik párnak az volt a feladata, hogy 
készítsen egy képregény-oldalt a gyerekek által a kutatásuk során kidolgozott té-
mák egyikéről. Az egyik csoport a hajléktalanságról alkotott, a filmekben megje-
lenő média-sztereotípiák kérdését vizsgálta. Egy másik csoport azt járta körül, 
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hogy milyen okokból válhatnak az emberek hajléktalanná. Egy harmadik csoport 
azt vizsgálta meg, hogyan segíthetnek a gyerekek a hajléktalanoknak. A www.
powerfulvoicesforkids.com weboldalon látható egy videó arról, hogyan dolgoztak 
együtt a gyerekek a folyamat során.

A médiakészítési folyamat során Rachel „lelkes” és „elgondolkodtató” vissza-
csatolásra buzdított, amely segít a gyerekeknek megtudni, mennyire értik meg a 
munkájukat más olvasók. A lelkes visszacsatolás a kreatív mű azon jellemzőiről 
közöl információt, amelyeket az olvasók, hallgatók vagy nézők értékelnek és él-
veznek. Az elgondolkodtató visszacsatolás a kreatív mű zavaros vagy érthetetlen 
elemeiről közöl gondolatokat és megfigyeléseket, lehetővé téve a készítő számára 
saját művének átdolgozását. Az osztálytermi oktatás szerves részévé válva a lelkes 
és az elgondolkodtató visszacsatolás fokozza az értelmezési folyamat tudatossá-
gát és motiválja az átdolgozási folyamatot.

Az, hogy a gyerekek megértsék és értékeljék az átdolgozás műveletét, alapvető 
korai műveltségi kompetencia. Ha az írási és átdolgozási folyamatra pusztán szö-
vegek írásbeli észrevételezéseként gondolunk, akkor előfordulhat, hogy figyelmen 
kívül hagyjuk a szerző és a közönség közötti kapcsolat kontextusát.16 Mint arra 
Nel Noddings rámutatott, a törődő kapcsolat sajátos jellege hatással van a vissza-
csatolásra, és annak értelmezésére. A hitelesség, tisztelet és bizalom légkörének 
elmélyítése alapvető fontosságú a szerző és a közönség közötti, kölcsönös függő-
ség jellemezte kapcsolat gondozásához, amely segíti a multimédiás kompozícióal-
kotási folyamatot.17

Egy tanár naplója

Rachel tanítványai készítettek egy képregényt Egy hajléktalan élete címmel, fotók, 
saját rajzok, dialógus és mesélőszöveg kombinálásával. Ezt a kollaboratív munká-
ban megvalósított tanulói multimédia-projektet (digitális kamerával és egyszerű 
multimédia-készítő szoftverrel alkotott, 14 oldalas ismeretterjesztő képregényfü-
zet) a gyerekek a családjukkal, civil vezetőkkel és az iskola közösségével is meg-
osztották.

Miközben a képregény elkészítésén dolgozott a tanítványaival, Rachel számon 
tartotta, hogyan használta fel az időt az osztályteremben:
 1.  nap, szerda. Megvitattuk a hajléktalanságra vonatkozó rengeteg kérdésün-

ket, és pár gyerek elmondta a hajléktalanokkal szerzett korábbi tapasztala-
tait. Megbeszéltük, hogy a képregény-forma hogyan mondhat el kitalált és 
valós történeteket, és példákat mutattam nekik különféle képregényekre és 
grafikus regényekre. Ezt követően ötleteket gyártottunk egy hajléktalanokról 
szóló képregényhez, amelyből az emberek a hajléktalanságról tanulhatnának. 
A gyerekek csoportokban dolgozva leírtak néhány olyan dolgot, amit szeret-
tek volna megtudni a hajléktalanokkal kapcsolatban. A teljes lista átnézése 

http://www.powerfulvoicesforkids.com
http://www.powerfulvoicesforkids.com
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után az egyes csoportok eldöntötték, hogy mely témákat szeretnék körüljárni 
a képregény rájuk eső részében.

 2.  nap, csütörtök. Mindegyik csoport elolvasott vagy megnézett egy rövid köny-
vet, cikket vagy videót, amelyet én kerestem nekik. Mindegyik csoport jegy-
zeteket készített az anyagról, majd hozzáfogott, hogy írjon tíz mondatot 
( ki-ki a párjával), amelyben megragadja a fő gondolatokat. Megvitattuk az 
információgyűjtéshez használt anyagok közötti hasonlóságokat és eltérése-
ket.

 3.  nap, péntek. Befejeztük a tíz mondat megírását, majd egy, az egész osztályt 
bevonó visszacsatolási, szerkesztési és átdolgozási foglalkozást tartottunk. 
Kigyomláltuk a mondatokból az ismétlődő gondolatokat és a triviális dol-
gokat (a csoportok felének volt legalább egy mondata, amely megállapította: 
a hajléktalanoknak nincs lakásuk). A diákok ezután megpróbáltak képes for-
gatókönyveket készíteni, de ez nagyon rosszul ment, mert nem készítettem 
megfelelően elő. Nem strukturáltam jól a munkát. Ezenkívül nem jó ötlet 
ilyesmibe a hét végén belekezdeni.

 4.  nap, hétfő. Találtam kb. harminc, hajléktalanokról készült online képet, ame-
lyeket kivetítettem az osztálynak. Megbeszéltük a képeket, és a gyerekek ki-
választották azokat, amelyeket fel akarnak használni a képregényükhöz. 
„Miért?” kérdéseket tettem fel nekik, hogy segítsek elgondolkodni a válasz-
tásaikról. Az összes gyerek azt akarta, hogy saját rajzaik is szerepeljenek a 
képregényben a fotókkal együtt, így ma elkezdtük a rajzolást. A képek meg-
rajzolásának szabályai: nincs se mesélőszöveg, se szövegbuborékok, mert 
mindkettőt akkor szerkesztjük be, amikor az egész képregényt összeállítjuk 
a Comic Life szoftver segítségével. Büszkeség töltötte el őket, amikor meg-
tanulták, hogyan készíthetik el a képregénykockáikat a szoftveres eszköz 
 segítségével. Az osztály csoportokra oszlott ehhez a feladathoz – egyik fele 
rajzolt, míg a másik fele velem dolgozott a táblán azoknak a kérdéseknek a 
megfogalmazásán, amelyeket a hajléktalanszálló képviselőjének teszünk fel. 
Egy egyszerű képes forgatókönyvön is dolgoztunk; megkértem a gyereke-
ket, hogy vázolják fel a saját két oldalukon megjeleníteni kívánt kockákat, 
helyezzenek el mesélőszöveg-mezőket a kockákon, és tervezzék meg, hogy 
milyen képet jelenítenek meg, illetve milyen rajzot használnak a kockákban.

 5.  nap, kedd. Találkoztunk a Project HOME (OTTHON Projekt) képviselőjével, 
aki felolvasott egy hajléktalan csigáról szóló történetet, majd a gyerekek 
meginterjúvolták, feltéve a tegnap megírt kérdéseiket. Jól ment. A képviselő 
mondott pár jó dolgot, a gyerekek pedig, figyelmes hallgatás után, bővebben 
is ki tudták fejteni a kérdéseiket. Ezután tovább szerkesztgettük a mondata-
inkat, hogy tükrözzenek pár olyan dolgot, amelyet a képviselő mondott ne-
künk (különösen arról, hogy mit tehetünk, ha segítségre szoruló hajléktalant 
látunk). A gyerekek befejezték a hétfőn elkezdett rajzokat, és elkezdték ösz-
szeállítani a képregényt a Comic Life szoftverrel.
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 6.  nap, szerda. A gyerekek a képregénykockáik elkészítésén dolgoztak.
 7.  nap, csütörtök. Egyetlen nagy csoportot alkotva megnéztük a gyerekek által 

készített összes kockát, és tartottunk egy visszacsatolási, szerkesztési és át-
dolgozási foglalkozást. A gyerekek keményen dolgoztak azon, hogy képre-
génykockáik impozánsak és tetszetősek legyenek. Elhatároztuk, hogy minden 
oldal tetején feltüntetjük a szerzőket, így a gyerekek vizuálisan is megjelen-
nek a saját oldalaik szerzőiként.

 8.  nap, péntek. Kidolgoztuk a borítóoldalt: átgondoltuk, ki a célközönségünk 
és mi a célunk, majd kerestünk egy címet és egy központi képet. A gyerekek 
a kivetített kép előtt állva gyakorolták a 14 oldalas képregény felolvasását, 
a tanultakról tartandó záróelőadásra készülve.

 9.  nap, hétfő. Megbeszéltük a célközönség fogalmát, és megjósoltuk, hogyan 
reagálnak majd a szülők, a tanárok és más felnőttek a képregényre. A gyere-
kek lelkes visszacsatolást nyújtottak egymásnak arról, hogy mit értékeltek a 
csapat többi tagjával kapcsolatban. Nagyon bensőséges hangulatú foglalko-
zás volt. Mindegyik gyerek kapott egy-egy példányt az elkészült képregény-
ből azzal, hogy mutassa meg a családtagjainak, és a gyerekek az iskola veze-
tőinek és a tantestületnek a postaládájába is tettek egy-egy példányt.

 10.  nap, kedd. A gyerekek rövid előadást tartottak a képregényükről egy iskola-
gyűlés keretében.

A hatékony pedagógia elemei

Az oktatási egység öt jellemzője, amely nagy hatásúvá tette ezt a tanulási élményt:
–  improvizatív döntés arról, hogy a tanítási pillanatot egy önálló oktatási egység 

felépítésére használjuk
–  a tanár nyitottsága a gyerekek fogós kérdéseinek megválaszolása iránt
–  az információgyűjtési folyamat egyértelmű középpontba állítása
–  kollaboratív csoportok jól strukturált alkalmazása az írás, kreatív médiakészí-

tés, visszacsatolás és átdolgozás folyamatában
–  kompozícióalkotás egy könnyen kezelhető szoftveres eszköz segítségével egy 

olyan médiumban, amely egymást követő szövegek és képek kombinációjából 
épül fel.
 

A Rachel osztályába járó diákok a hajléktalanság általuk is ismert, népszerű fil-
mekben megjelenő ábrázolását elemezték. A diákok összehasonlították a hajlékta-
lanságnak az Aladdin című mesefilmben látott ábrázolását A boldogság nyomában 
című filmben megjelenő, valószerűbb ábrázolással, és ebből képregényt készítet-
tek. A Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) programban gyakran előfor-
dult, hogy a gyerekek szerzői joggal védett tömegkulturális képanyagot használtak 
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fel a munkáikban. A tanárok és diákok szerzői joggal védett képanyagok osztály-
termi oktatásban történő újrahasznosítására vonatkozó jogait az 5. fejezetben tár-
gyaljuk.

A hajléktalanságról szóló képregény elkészítése segített a gyerekeknek felis-
merni, hogy az információt tartalmazó üzenet számtalan formát ölthet: irodalmi 
művek és ismeretterjesztő könyvek, dokumentumfilmek, videók, ifjúsági média-
produkciók stb. formáját. A gyerekek megértették annak a szerepét, hogy külön-
féle forrásokból származó új információ olvasása, megtekintése és megvitatása 
 révén kutatást végezzünk és információt gyűjtsünk, valamint a közösség szakér-
tőihez forduljunk. A visszacsatolási és átdolgozási ciklus kétségtelenül központi 
szerepet játszott a hajléktalanságról szóló képregény sikerében. A lelkes és az el-
gondolkodtató visszacsatolás jóvoltából a diákok megértették a szerkesztő szerepét 
és az általa alkalmazott készségeket, magabiztosabban vállaltak kreatív kockáza-
tot a társaik előtt, valamint nőtt az önbizalmuk és az önbecsülésük.

Legfőképpen pedig, a gyerekek őszinte beszélgetéseket folytattak annak érde-
kében, hogy megértsenek néhány összetett társadalmi problémát: a szegénységet, 
az elmebetegséget és a kábítószer-használatot. A diákok kifejtették a saját gondo-
lataikat egy komoly problémát illetően, amelyet sok ember inkább szándékosan fi-
gyelmen kívül hagy. A gyerekek erősítették az empátiájukat, és mérsékelték a haj-
léktalanoktól való félelmüket.

A tapasztalat a gyerekek előtt lezajlott, a tanáruk és egy hajléktalan között lét-
rejött véletlen találkozás eredményeként született. A kíváncsiságuk feléledésének, 
az információ gyűjtésének és elemzésének, valamint a tanultak bemutatásának fo-
lyamata során a gyerekek lehetőséget kaptak arra, hogy a tanulás helyeként tekint-
senek a városra. Polgári fellépést gyakoroltak, amikor egyénileg és kollektíven 
szerepet vállaltak a társadalomban azzal a céllal, hogy egy társadalmi problémá-
val, a hajléktalanság okaival és következményeivel foglalkozzanak.

Ebben a fejezetben megmutattuk, hogy a médiaműveltséget oktató osztályter-
mek olyan helyek, ahol a gyerekek sokat beszélnek. Ahol a tanulók viszik a szót, 
ott dinamikus és megalapozott a tanulás, bár olykor kiszámíthatatlan. Az egyik ok, 
amiért a médiaműveltség pedagógiája olyannyira forradalmi az általános iskolai 
oktatásban, az, hogy a gyerekközpontú beszélgetés gazdag, eredeti pillanatait te-
remti meg, ami lehetetlenné teszi az úgynevezett leckefelmondási forgatókönyv al-
kalmazását, amely rövid felidéző válaszokon és minimális (és gyakran felületes) 
visszacsatoláson alapul.18

Ez a fajta dialógusra épülő pedagógia különösen hasznos ezeknek a potenciáli-
san terméketlen rutinoknak a leküzdésében. Az autentikus dialógus segíthet meg-
találni a tanároknak azt az érzékeny pontot, amely révén motiválhatják és bevon-
hatják a diákokat. Ha a tanáraik arra ösztönzik a diákokat, hogy a városból és a 
közösségből merítsenek inspirációt az állampolgári szerepvállalást elősegítő tanu-
lásra, akkor a gyerekek felfedezik az abból eredő szociális erőt, hogy a gondolato-
kat és ötleteket tettekre váltják, amelyek jobbá teszik a világot.
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ÓRAVÁZLAT: Valószerű dialógus alkotása

A lecke ismertetése
A gyerekek egy egyszerű képregény elkészítésén keresztül arról tanulnak, ho-
gyan alakíthatják át a hétköznapi beszélgetést valószerű írott dialógussá.

Célok
A diákok
– beszélgetésben vesznek részt,
– hangrögzítő eszközt használnak,
– élőbeszédet hallgatnak és írnak át írott szöveggé,
– szerkesztés és módosítás révén valószerű dialógust alkotnak,
–  megértik, hogyan befolyásolja a beszédstílus a közönség reakcióját a dialó-

gusra,
– valódi és kitalált dialógus felhasználásával készítenek egy képregényt.

Szókincs
 Képregénykocka
 Valószerű–valószerűtlen
 Szövegbuborék
 Dialógus
 Dialektus/akcentus
 Hangnem
 Beszélgetés
 Szereplő

Erőforrások és anyagok
– Képregényminták (nyomtatott vagy online)
– Könyvekből, szövegkönyvekből vagy színdarabokból vett dialógusminták
– Hangrögzítő eszköz – hangfelvevő, videofelvevő vagy számítógép
– Képregényrajzoló szoftver (pl. a Comic Life) vagy papír és ceruza
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Órai munka
 

Információszerzés

–  Mondjuk el, hogy sok történet kezdődik a mindennapi életből és hétköznapi 
beszélgetésből vett ötlettel. Mondjuk el, hogy a hangrögzítő eszköz digitális 
felvételt készít az élőszóban folytatott beszélgetésről.

–  Válasszunk ki egy párt a diákok közül, és kérjük meg őket, hogy beszélges-
senek egymással egy nekik tetsző témáról. Mutassuk be, hogyan lehet fel-
venni a beszélgetésüket egy hangrögzítő eszközzel (például videokamerával, 
mobiltelefonnal vagy számítógéppel). Hagyjuk a diákokat 3 percig beszél-
getni bármiről, amiről kedvük tartja. A három perc leteltével játsszuk le a 
gyerekeknek a felvett beszélgetést, és beszéljük meg velük, milyennek hang-
zik az élőbeszéd.

–  Válasszunk ki egy rövid részletet, és írjuk le szóról szóra. Közben mondjuk 
el, hogy ez a dialógusforma azért tekinthető „valószerűnek”, mert hűen visz-
szaadja azt, ahogy az emberek a valóságban beszélnek. Állítsuk ezt kont-
rasztba néhány kitalált, „valószerűtlen” mondattal, amelyek papíron jónak 
tűnnek, de nem hangzanak úgy, mintha valódi emberek beszél nének.

 
 

 

Elemzés

–  Ha a dialógust leírjuk, szövegkönyvet kapunk. Mutassunk példákat írott dia-
lógusokra – könyvekben, szövegkönyvekben és képregényekben. Mond juk el, 
hogyan strukturálják a képregénykockák az időt azáltal, hogy egy esemény-
sort az oldalon elhelyezett kockák során át mutatnak be.

–  Mutassuk meg a diákoknak a mintaként készített átiratot, és játsszuk le ne-
kik a hangfelvételt, majd kérdezzük meg őket, hogy szerintük való szerű 
vagy valószerűtlen-e a dialógus. Az íróknak sok döntést kell meghozniuk, 
amikor szavakkal ábrázolják a beszédet. El kell dönteniük, hogyan jelenítsék 
meg a nonverbális hangokat (például a sóhajt, a szünetet vagy a hebegést). 
El kell dönteniük, hogyan adják vissza a szlenget, a kisgyerekek beszédét, 
az akcentust és a hangnemet. Milyen módosításokkal lehetne elősegíteni, 
hogy az átirat mint írásmű hatásosabb legyen?

 
 



933. fejezet: A kultúra és az osztályterem összekapcsolása 

 

Kompozícióalkotás

–  A párok felvesznek egy háromperces beszélgetést a hangrögzítő eszközzel. 
Ezt követően kiválasztanak egy részletet, amelyet átírnak. Mindegyik gye-
reknek a párja által mondottakat kell leírnia. A diákok ezután készítenek 
egy képregényt, amely ezt az írott dialógust tartalmazza, szereplőkről és tár-
gyakról készített rajzokkal kiegészítve. Ne felejtsük el felhívni a diákok fi-
gyelmét arra, hogy a szavaik értelme megváltozhat attól füg gően, hogy mi-
lyen stílusú szövegbuborékot használnak és hol helyezik el az oldalon.

 
 

 

Reflexió

–  Kérjük meg a diákokat, hogy osszák meg a műveiket, és vitassuk meg az 
osztállyal, hogyan folytatódhatna a megkezdett történet. A szövegbuborék stí-
lusa és a dialógus tartalma szerint mi történhetne, ami előmozdítaná a cse-
lekményt?

–  Mi az oka annak, hogy a papíron lévő dialógusok általában nem pusztán egy 
hangfelvétel átiratai? Hogyan javítja a szerkesztés a dialógust?

 
 

 

Cselekvés

–  A bennünket körülvevő hétköznapi beszéd és történések kreatív írásbeli ön-
kifejezésre inspirálhatnak.

Forrás: Rachel Hobbs munkája.
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4. fejezet

Hogyan tegyünk fel kérdéseket a médiáról 
és a tömegkultúráról?

Ebben a fejezetben a következőkről lesz szó:

Hogyan tegyünk fel kérdéseket és hogyan kaphatunk válaszokat?
–  Milyen kérdések teszik lehetővé a diákok számára, hogy erősítsék a hang-

jukat? Hogyan sajátíthatják el a gyerekek a szerző céljának felismerését?

Mi helyénvaló és mi nem helyénvaló?
–  Ha a tanárok bekapcsolódnak a tanulók tömegkultúrájába, azzal segíte-

nek hidat verni a diákok iskolai tanulmányai és iskolán kívüli élete közé. 
Figyelmen kívül hagyás vagy terelés helyett hogyan vonhatják inkább be 
a tanárok azokat a reakciókat és tanulási lehetőségeket, amelyek akkor 
adódnak, ha a tömegkultúra belép az osztályterembe?

A hírnév, a celebkultúra és a szociális erő kezelése
–  Miért utánozzák néha a gyerekek híres emberek viselkedését és attitűd-

jeit? Hogyan alakíthatnak ki a tanárok értelmes párbeszédet a közösségi 
médiáról (például a Facebookról) és az információmegosztással kapcsola-
tos kérdésekről?

Az improvizáció szerepe a digitális és médiaműveltség tanításában
–  Hogyan válhatnak magabiztosabbá a tanárok, gyakorlottan reagálva a diá-

kok és a tanár közötti intenzív szociális interakció „itt és most” dinamiká-
jára?
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Dee tanítványai számtalan különféle kérdést tettek fel, mint például:
„Miért tesznek játékot a Happy Mealbe?”
„Szereted Nicki Minaj zenéjét?”
„Hogyan tanultál meg zongorázni?”
„Milyen messze van Florida?”
„Kérhetem anyutól, hogy tartsunk otthon kígyót?”
„Megmutatod, hogyan kell ilyen pufibetűket csinálni?”
„Miért betegszenek meg az emberek?”
„Miért a csoki ízét szereted a legjobban?”
„Láttál már Dragon Ball Z-t?”

 
Dee büszke volt arra, ahogy a hét- és nyolcévesek beszéd- és hallgatási készségé-
nek fejlődését segíti – sőt, néhány kilencévesét is. Megtapasztalta, milyen nagy 
mértékben stimulálható és tágítható a gyerekek gondolkodása a beszéd és a dialó-
gus révén.1 Megdicsérte azokat a gyerekeket, akik egész mondatokban válaszoltak 
a kérdésekre, és új vagy váratlan gondolatokkal rukkoltak elő. Segített a gyerekek-
nek komplexebb mondatokat alkotni, arra ösztönözve őket, hogy érveléssel és bi-
zonyítékokkal támasszák alá gondolataikat. Dee felismerte, hogy a gyerekek ott-
honi, iskolai és iskolán kívüli tapasztalatai egyaránt roppant fontosak a fejlődésük 
szempontjából.

Afroamerikai tanárként, ugyanezen etnikai háttérrel rendelkező gyerekekkel 
dolgozva Dee méltányolta tanítványai komplex életét és kulturális tapasztalatait – 
ezek a gyerekek eltérő személyiségek voltak Philadelphia más-más környékein élő 
családokból, és semmiképp nem voltak beskatulyázhatók holmi társadalmi-gazda-
sági vagy demográfiai kategóriák alapján.

Amikor Dee kérdéseket tett fel a tanítványainak, hogy fejlessze beszéd- és hall-
gatási készségüket, különbséget tett a sablonosabb formájú „kérdés-felelet” foglal-
kozások és az általános iskolai osztálytermekben gyakori „hallgatás-meséléses” 
történetmesélés között. Tisztában volt azzal, hogy a nyelvfejlesztés mindennemű 
tanulás alapja, továbbá azzal is, hogy amikor a gyerekek próbálják megérteni a tu-
lajdon életüket, akkor a tanárok aktív támogatása és a kollaboratív társas tanulás 
fejlesztheti a metakogníciót, vagyis azt a folyamatot, melynek során a gyerekek meg-
osztás, hallgatás, reflexió és cselekvés révén a saját gondolkodásukról gondolkod-
nak. Ezért amikor a gyerekek beszéltek, Dee aktívan figyelt, konkrét reagáló kér-
déseket tett fel, és szondírozta, hogy a gyerekek értik-e a hallottakat.

Az oktatási gyakorlatoknak a diák társadalmi helyzetét és megélt tapasztalatait 
kell tükrözniük. Elvégre, ahogy Robin Alexander megfogalmazta, maguk a peda-
gógiák „kulturálisan beavatkoznak az egyén emberi fejlődésébe, amelyet mélyen 
áthatnak annak a társadalomnak és közösségnek az értékei és történelme, ame-
lyikben az egyén él”.2
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Az e könyvben ismertetett pedagógiatípusok mindegyike beszéd és cselekvés 
valamilyen strukturált formájából áll – amely beszéd „áthidalja a felnőtt és a gye-
rek közötti, a tanár és a tanítvány közötti, a társadalom és az egyén közötti, vala-
mint az ama dolgok közötti kognitív és kulturális szakadékot, amelyeket a gyerek 
ismer és ért, és amelyeket még meg kell ismernie és értenie”.3

A váratlan pillanat kezelése

A gyerekek váratlan kérdései azonban néha még a legjobb tanárokat is zavarba 
hozzák. Dee osztályában például egy napon Tiger Woods jött elő témaként. A vi-
lág legjobban fizetett profi sportolójaként Woods 2010-ben 90,5 millió dollárt ke-
resett a tornákon és a reklámokból.4 Dee tanítványainak sok hozzátennivalójuk 
volt a témához.

Egy Tyson nevű kisfiú azt kérdezte: „Ő az, aki megütötte a feleségét, igaz?”
Egy másik fiú közbevetette: „És annyira beijedt!”
Egy harmadik gyerek hozzátette: „És amikor a felesége kiabált vele, elsírta ma-

gát!”
Dee-t megdöbbentették a gyerekek kommentárjai; váratlanul érte, hogy a tanít-

ványai követik az esetről szóló híradásokat. Rájött azonban, hogy ez számos olyan 
családban gyakori téma lehet, amelyben ismerik és tisztelik az afroamerikai sztár-
sportolókat. 2010 februárjában Woods beszédet tartott a PGA Tour floridai köz-
pontjában, amelyet a televízió is közvetített, és amelyben beismerte, hogy hűtlen 
volt a feleségéhez. Bocsánatot kért, amiért viselkedésével fájdalmat okozott a csa-
ládjának, a barátainak, a rajongóinak és az üzleti partnereinek.5

Mivel Dee látta, hogy néhány gyerek nem tudja, miről van szó, kiegészítette a 
gyerekek háttérismereteit:

 
Tiger Woods nemrégiben azzal szerepelt a médiatudósításokban, hogy valami rosszat tett. 
Megcsalta a feleségét. Soha nem csalt viszont a golfban, abban a sportban, amelyben a hír-
nevét szerezte. A magánéletében követte el a csalást. Mivel azonban a Nike sok pénzt adott 
Woodsnak azért, hogy a cég reklámarca legyen, ezért azt akarta, hogy Woods kérjen bo-
csánatot. Egy cég reklámarcának lenni nagy felelősséggel jár.
 

Dee kellemetlen területre tévedt, ami oda vezetett, hogy a tanítványai helyett al-
kotta meg az esemény értelmezését. Megszólaltak a belső vészcsengői. Úgy érezte, 
nem teszi jól, ha hagyja, hogy diákjai megosszák a témával kapcsolatos ismeretei-
ket és érzelmeiket.

Ekkor Zaiah egy váratlan kérdéssel állt elő. „És ő maga bocsánatot akart kérni?”
Milyen érdekfeszítő és fontos kérdés! Zaiah arra volt kíváncsi, hogy mi volt 

Tiger Woods motivációja, és milyen volt a lelkiállapota, ezzel a képzelőerőről ta-
núskodó kérdéssel pedig a vélemények és gondolatok megosztásának egész laviná-
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A kérdésjáték
Két játékos kijelöl egy témát, és annyi kérdést tesz fel róla, amennyit csak 
tud. Egyikük elkezdi a játékot egy kiegészítendő kérdéssel, a másik pedig 
egy kapcsolódó kiegészítendő kérdéssel válaszol. Ez oda-vissza megy mind-
addig, amíg anélkül tudják folytatni, hogy kijelentést tennének vagy megismé-
telnének egy korábbi kérdést. A játékosok kezdhetik például a helyiségben 
lévő egyik tárgyhoz (például egy izzóhoz) kapcsolódó kérdések kimerítésé-
vel:
 A: Miért fontos, hogy legyen fény?
 B: Honnan származik a fény?
 A:  Mi a különbség a napfény és a beltéri világítás között? B: Látnak fényt 

a vakok?
 A:  Melyiket szereted jobban: a nyári napokat, amikor sokáig világos van, 

vagy a téli napokat, amikor kevesebb a fény?

Amikor a játékosok kifogynak a kérdésekből, reflexió következik: Írjuk le a 
legérdekesebb kérdést, és fejtsük ki, hogyan tudnánk meg róla többet.
 
Forrás: A Youth Learn-től átvéve (www.youthlearn.org).

A tananyag mint beszéd és cselekvés

Ha a tanárok érdekes helyzeteket teremtenek, a gyerekek pedig megtanulnak kér-
déseket feltenni és válaszokat adni, akkor a kérdéseik váratlan témákat és gondola-
tokat vetnek fel – és lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy új és jobb kérdése-
ket tegyenek fel. Valójában a kérdezés aktusa az, ami megkülönbözteti a dialógust 
a puszta társalgástól. Amit különösen fontos mérlegelni, az az, hogy mi következik 
a válaszokból. Ahogy Mihail Bahtyin irodalomkritikus és filozófus írta: „Ha egy 
válasz nem vet fel maga is új kérdést, akkor kiesik a dialógusból.”6

A beszéd és cselekvés révén történő tanítás hosszú és egyedülálló, az ókori gö-
rögökig visszanyúló szellemi múlttal rendelkező pedagógiai megközelítés. A 20. 
században Jerome Bruner fejlődéspszichológus volt ennek a megközelítésnek a szó-
szólója, aki nem meghatározott stádiumok sorának, hanem folyamatos, élethosszig 
tartó folyamatnak tekintette az emberi fejlődést.

ját indíthatta el, ideértve a személyes integritásra, a motivációra és a társadalmi 
felelősségre vonatkozó kérdéseket is. Dee azonban nem volt biztos a dolgában. 
Ezek a gyerekek még olyan kicsik voltak! Ez a téma pedig olyan bonyolult és szö-
vevényes. Mit tegyen?

 

http://www.youthlearn.org
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Bruner úgy gondolja, hogy a nyelv teszi lehetővé és segíti elő a kognitív fejlő-
dést, valamint hogy a tanulás egy aktív folyamat, melynek során a tanulók új gondo-
latokat és fogalmakat alkotnak az újonnan és a múltban szerzett ismereteik alapján. 
Az információ kiválasztásával és átalakításával a tanulók hipotéziseket alkotnak 
és döntéseket hoznak. A kognitív struktúrák – mint a nyelv, a szimbólumok, a sé-
mák és a szellemi modellek – eszközöket nyújtanak az embereknek a tapasztala-
taik rendszerezéséhez, képessé téve őket arra, hogy következtetés révén „megha-
ladják a kapott információt”.7

Jerome Bruner volt az, aki a The Process of Education című, 1960-ban írt köny-
vében feltette a kérdést, hogy vajon elmondható-e az általános iskolában oktatott 
bármelyik tantárgyról is, hogy egy felnőttnek érdemes rendelkeznie az annak ke-
retében oktatott ismeretekkel, és vajon attól, ha valaki gyerekként rendelkezik 
ezekkel az ismeretekkel, jobb felnőtt válik-e belőle.8 Ezen érvelés fényében a digi-
tális és médiaműveltség relevanciája kétségbevonhatatlannak látszik, mivel a min-
dennapi élet, a munka, a szabadidő és az állampolgári lét nélkülözhetetlen elemét 
képezi.

A kérdések és válaszok különféle fajtái

Kérdések

Az eldöntendő kérdésekre egyszerű igen-nem vagy egyetértő-elutasító válasz ad-
ható. A kiegészítendő kérdések szöveges választ és kifejtést igényelnek. A kiegé-
szítendő kérdéseknek három fajtája van:

 

Ténykérdések Értelmező kérdések Értékelő kérdések

Ezek a kérdések magyará-
zatra vagy információra 
irányulnak. A nyújtott 
információ minősége alapján 
a válasz lehet helyes 
és helytelen.
 
–  Mi a születési dátumod?
–  Mikor sugározta az első 

gyermekrajzfilmet az 
országos televízió?

–  Hogyan építenek fészket 
a madarak?

Ezek a kérdések a válasz-
adótól függnek, aki külön-
féleképpen válaszolhat, 
a válaszokat viszont 
érveléssel és bizonyítékkal 
kell alátámasztani.
 
–  Hogyan döntöd el, hogy 

megosztod-e a tízórais 
zacskód tartalmát egy 
barátoddal?

–  Milyen kvalitásokkal 
és jellemvonásokkal 
rendelkeznek a hősök?

Ezek a kérdések vélemény 
és nézőpont kifejtését 
igénylik a válaszadótól. 
A legjobb értékelő kérdések 
segítenek feltárni a válasz-
adó személyiségét és értékeit .
 
–  Mi a véleményed arról 

az új filmről?
–  Ki a kedvenc szereplőd 

a könyvben?  
Miért kedveled?

–  Miért nem szereted 
a mogyoróvajat?
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Válaszok

A válasz a válaszadó szándéka szerint háromféle lehet: tájékoztató, meggyőző vagy 
szórakoztató. A válaszadóknak sok esetben komplex céljaik vannak, amelyekben e 
motivációk közül több is megjelenik.

Segítheti az üzenet céljának felismerését, ha a gyerekek gyakorolják az üzene-
tek besorolását, az alábbi három kategória közül egybe vagy többe sorolva be az 
üzeneteket:

 

Tájékoztatás Meggyőzés Szórakoztatás

A szerző célja új információ 
nyújtása vagy gondolatok 
megosztása lehet.

A szerző célja egy bizonyos 
vélemény, érzés vagy 
viselkedés megváltoztatása 
vagy megerősítése lehet.

A szerző célja egy hangulat 
vagy érzés kifejezése lehet.

Mi helyénvaló és mi nem helyénvaló?

A tanítás oly nagy részét adja az előkészített improvizáció valamilyen formája 
– amely fogalom definíció szerint azt a gyakorlatot takarja, amikor is úgy manő-
verezünk át egy tanulási élményen, hogy gyakorlottan kezeljük a diákok és a tanár 
közötti intenzív szociális interakció jellemző „itt és most” dinamikáját. Az előké-
szített improvizáció a konstruktivista osztálytermi oktatás nélkülözhetetlen része, 
mert ha a tanár túlzott mértékben forgatókönyvesíti az osztálytermi oktatást,  akkor 
a diákok nem tudnak bekapcsolódni a saját tudásuk megalkotásába.9

Esetünkben Dee-nek a diák kérdésére reagálva a másodperc törtrésze alatt kel-
lett improvizatív döntést hoznia arról, hogy bevonja-e a tanuló Tiger Woodsra vo-
natkozó kérdését, tereljen-e vagy figyelmen kívül hagyja a kérdést. Ha úgy döntött 
volna, hogy bevonja a kérdést és foglalkozik a témával a tanítványai körében, 
 akkor megkérte volna a gyerekeket, hogy fejtsék ki a véleményüket Tiger Woods 
nyilvános bocsánatkérést illető indítékairól. Ha úgy döntött volna, hogy terel,  akkor 
az ügy mögött meghúzódó erkölcsi kérdésekre terelhette volna a szót, esetleg arra 
kérve a gyerekeket, hogy osszák meg a való életben szerzett saját, általánosabb ta-
pasztalataikat és megfigyeléseiket arra vonatkozóan, hogy mi indíthatja hazugság-
ra az embereket, milyen következményekkel jár a hazugság, és milyen hátrányok 
és előnyök származhatnak az igazság beismeréséből. Dee azonban ehelyett fi-
gyelmen kívül hagyta a lehetőséget, és gyorsan teljesen más beszédtémára váltott. 
Zaiah és a többi gyerek számára egyértelmű volt Dee üzenete: a való világnak ez a 
része nem helyénvaló téma az iskolában.
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A gyerekek a felnőttek válaszai alapján lassanként megtanulják, mely témák he-
lyénvalók és melyek nem helyénvalók az osztályteremben. Sajnálatos módon, mire 
középiskolások lesznek, egyes diákok már „túltanulják”, hogy mi helyénvaló és mi 
nem, minek következtében előfordulhat, hogy kivonják magukat a tanulási folyamat-
ból, abban a meggyőződésben, hogy az iskolában semmi igazán érdekeset nem le-
het megtárgyalni. Amint a kiragadott jelenet is mutatja, minden tanárnak magának 
kell eldöntenie, hogy mennyi és milyen típusú aktuális esemény és tömegkulturális 
utalás juthat be az osztályterembe. Ezek a döntések sokszor egy pillanat alatt szü-
letnek, és valószínű, hogy a tanárok média- és technológiahasználatot illető mo-
tivációi jelentős hatással vannak rájuk (amint azt a 2. fejezetben tárgyaltuk). Ez a 
téma valójában egyike a médiaműveltség Renee által megfogalmazott hét nagy 
 vitájának: Hogyan reagáljanak a tanárok a gyerekek tömegmédia iránti, hírek és 
szórakozás, valamint tömegkultúra iránti érdeklődésére?10 Mikor foglalkozzunk a 
gyerekek médiaismereteivel? Azokkal a valós és képzeletbeli világokkal, amelye-
ket a tévét, filmeket, YouTube-videókat nézve és videojátékokat játszva megismer-
nek? Mely témák esetében éljünk tereléssel és figyelmen kívül hagyással?

Természetesen valószínűleg lehetetlen olyan tanulási környezetet teremteni, 
amelyben minden helyénvaló – amelyben bármilyen téma vagy kérdés megvitatható. 
Az intellektuális kíváncsiság szellemiségének megteremtésére törekedve azonban 
a legtöbb oktató valójában megpróbál nyitott lenni arra, amit a diákok tudni akar-
nak és tudniuk szükséges. Mivel a tanárok nem látják előre, hová lyukad ki egy-egy 
beszélgetés, az ilyen döntések az adott pillanat kontextusában születnek. Az elő-
készített improvizáció villanásnyi pillanataiban a tanár tekintetbe veszi a gyerekek 
szükségleteit, a tanóra céljait, valamint saját motivációit és értékeit. A médiamű-
veltség kiszámíthatatlan osztálytermi oktatása során történő manőverezés fontos 
képesség, melynek elsajátításához pedagógiai gyakorlat szükséges.

Ha a tanárok vállalják a tudatos kockázatot, amit a tömegkultúra és a tömegmédia 
osztálytermi használata jelent, annak az lehet a jutalma, hogy segítségükkel a gye-
rekek erős hangjuk révén értékes kapcsolatot tudnak teremteni az iskolán belüli 
tanulás és az iskolán kívüli életük között.

 

Hogyan tegyünk fel kritikus kérdéseket?
Assignment Media Literacy, Unit 1
http://mediaeducationlab.com/elementary-school-unit-1-asking-critical-
questions
Öt, 3–6. osztályos gyerekek oktatásához készült óraterv segíti a diákokat a 
cél, a célközönség, valamint a figyelem felkeltésére és megtartására szolgáló 
technikák felismerésének elsajátításában – tévéreklámok, dokumentumfilmek 
és fotók elemzésén keresztül.

http://mediaeducationlab.com/elementary-school-unit-1-asking-critical-questions
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A celebkultúra szerepe a gyerekek életében

Kétség nem fér hozzá: a gyerekek úgy nőnek fel, hogy tisztában vannak azzal, mit 
jelent fiatal korban híresnek lenni. Manapság sok gyerek úgy nő fel, hogy híres 
zenész, sportoló vagy celebritás szeretne lenni. A YouTube segítségével a szülők 
videókat tehetnek közzé a kamera előtt magukat produkáló kisbabáikról és tipe-
gőikről; mindössze 8–9 évesen pedig a gyerekek már teljesen önállóan készítenek 
és tesznek közzé online videókat.

A celebkultúra valójában a pozitív és a negatív vonásoknak is egész sorát hordja 
magán, amelyek formálhatják a gyerekek és a fiatalok életét. Los Angeles városá-
ban – az Egyesült Államok és a világ médiaiparának fővárosában – fejlődéspszi-
chológusok 10, 11 és 12 évesekből álló fókuszcsoportokkal beszélgettek különféle 
típusú értékekről, ideértve a hírnevet, a jóindulatot, az anyagi sikert, az előmene-
telt, a közösségi kötődést, az önelfogadást és a jó megjelenést. Amikor arra kérték 
a gyerekeket, hogy állítsák fontossági sorrendbe ezeket az értékeket, a gyerekek 
40%-a a hírnevet tette az első helyre. A hírnév természetesen kapcsolatban áll a 
pénzzel és a figyelemmel, és sok gyerek konkrét, megvalósítható, a jövőbeni sike-
res élethez vezető pályaként tekint a hírességgé válásra.11

A celebkultúra (a divatot, az imázst, a társadalmi és szexuális kapcsolatokat ál-
lítva a középpontba) egyfajta narcisztikus, üres beszédet népszerűsíthet, amelyben 
a magamutogatás, a hivalkodás, a „jár nekem” hozzáállás, a felsőbbrendűség, vala-
mint a magunk és mások személyes előnyszerzésre való kihasználása elfogadott-
nak, sőt vonzó és kívánatos személyiségjegyeknek tekintendők. Mindannyian fel 
tudunk sorolni számos olyan híres embert (színészeket, sportolókat, zenészeket és 
valóságtelevízió-szereplőket), akiket nem szeretnénk gyermekeink példaképeiként 
látni.

A celebkultúra azonban reményt is nyújthat a gyerekeknek a jövőre nézve. A hit, 
hogy jövője lehet a zenében vagy a sportban, néhány fiút és lányt képessé tesz a 
személyes erő, a pénz, a befolyás és a figyelem megszerzésére. Egy kutatás során, 
amelyben ausztrál gyerekek jövőre vonatkozó reményeit és törekvéseit vizsgálta, 
Emily Bishop a kollégáival megállapította, hogy sok kisgyerek akar híres sportoló, 
színész, énekes vagy modell lenni. Egy felmérésben, amelyben 1170 5–12 éves 
gyermek vett részt, a gyerekek egyharmada hivatkozott népszerű karakterekre (va-
lósakra és kitaláltakra egyaránt) mint az identitásukat és a jövőre vonatkozó remé-
nyeiket formáló személyiségekre.12

De csodálkozhatunk-e a gyerekek ilyen irányú törekvésein? Az elmúlt 15 évben 
a celebkultúra egyre kiszámíthatatlanabbá, sőt véletlenszerűvé vált. A valóságte-
levízió, valamint a valódi médiaiparágként felemelkedő bulvársajtó olyan hétköz-
napi embereket emelt valószínűtlen módon „híresség” státuszba, mint például a 
Kacsadinasztia című dokumentumfilm-sorozat szereplői. Manapság fontosabb, 
mint valaha, hogy a tömegkultúrára többé ne pusztán a szórakoztatás színtereként, 
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A gyerekek kedvenc hírességei
Egy iskolában a 3–5. osztályos gyerekeknek több mint a fele megnevezett 
három kedvenc hírességet. Zenészeket említettek a leggyakrabban, akiket 
sportolók és színészek követtek.
 

hanem a kérdések melegágyaként tekintsünk. A gyerekek annyi értékes, illetőleg 
kétes tapasztalatot szereznek a tömegkultúrával és a tömegkultúrán keresztül, hogy 
azt az oktatók már nem hagyhatják figyelmen kívül.

Amikor a tömegkultúra még egy maroknyi, nagy tömegek által nézett tévémű-
sorra korlátozódott (az 1950–1980-as évek úgynevezett monokultúrája), akkor a 
mindenki számára ismert dolgok gyűjtőhelyének számított – olyasvalaminek, 
 amire mindenki mellékesen rábólinthatott (vagy amit elhessegethetett) az osztály-
teremben. A digitális korban azonban a tömegkultúra azonnal és közvetlenül fel-
nőtt helyzetekbe vonja be a diákokat, valamint – bizonyos esetekben – annak le-
hetőségét is magában hordja, hogy néhány diák aktív szerepet kapjon magában a 
tömegkultúrában – mint például azok a diákok, akik vírusként terjedő videókat 
készítenek, illetve olyan videókat, amelyek révén az osztálytermi munka (pozitív 
vagy negatív kontextusban) bekerül az országos hírműsorokba.

Érdeklődésük, ízlésük, valamint a való életben és online szövődő véletlenszerű 
barátságaik alapján a gyerekek egész világokba lépnek be a különféle műfajokon 
és szociális kontextusokon keresztül. Az a gyerek, akinek a szülei nem hallgatnak 
popzenét, korlátozzák a televízió-használatot, kerülik a nagy költségvetésű holly-
woodi filmeket, és lefekvéskor Artúr király történeteit olvassák a gyerekeiknek, 
más kulturális háttérrel rendelkezik, mint az a gyerek, aki Angry Birdsöt játszik, 
a Nickelodeon V, mint Viktória és iCarly című sorozatait nézi, valamint PG-13 
(13 éven aluliaknak csak szülői felügyelettel ajánlott) besorolású akciófilmeket is 
megnézhet. A diákok nem minden tömegkulturális objektumot osztanak meg – 
ezért az a tanár, aki egyetlen monolitikus Disney- vagy ifjúsági kultúrát feltételez, 
alábecsüli a gyerekek és családjaik rendelkezésére álló médialehetőségek változa-
tosságát.

Sajnálatos módon, amikor a tömegkultúrát az oktatási gyakorlat részeként al-
kalmazzák, gyakran a normális oktatás szünetének vagy a szórakozás egy formá-
jának tekintik azt. Egy massachusettsi iskolában Renee megfigyelt egy nagy, 80 
harmadikos gyerekből álló csoportot, amely a The Mouse and the Motorcycle című 
filmet nézte egy teremben. Sem előzetesen, sem utólag nem vitatták meg a filmet. 
Egyszerűen arra szolgált, hogy egy esős délutánon „kikapcsolják a gyerekeket”. 
Ez klasszikus példája a média nem optimális osztálytermi használatának, ahol a 
média teljes arra irányuló potenciálja, hogy dialógusba vagy értékes tanulási él-
ménybe vonja be a diákokat, kihasználatlanul marad.13
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Zenészek – 45% Sportolók – 26% Színészek – 21%

Selena Gomez Ryan Howard Miley Cyrus

Katy Perry Jimmy Rollins Johnny Depp

Eminem Chase Utley Miranda Cosgrove

Taylor Swift  Anne Hathaway

 
Ebben az adott iskolában kb. minden négy diákból egy (24%) nem nevezett 
meg kedvenc hírességet, sportolót vagy zenészt.14

A felnőttek tömegkultúrát illető aggodalmai

A média és a technológia osztálytermi használatára irányuló motivációiktól füg-
gően a tanárok különféle aggodalmakat táplálnak a gyerekek tömegkultúrája 
iránt.15 Ha észre is veszi a tömegkultúra által a gyerekek divatérzékére, ízlésére, 
identitására, sőt értékeire és meggyőződéseire gyakorolt hatást, néhány oktató 
esetleg nem tudja vagy nem akarja szóba hozni a témát a diákoknál. Bár a tömeg-
kultúra nagy hatású erőforrás lehet az oktatásban, ugyanakkor potenciálisan ront-
hatja is a gyerekek jóllét-érzetét, sőt a biztonságukat is veszélyeztetheti. Volt 
 szerencsénk látni, ahogy profi pankrátorok mozdulatait utánozó diákok valódi 
 veszélybe sodorják társaikat. A hírességek viselkedése és a tömegkultúra néha 
mindannyiunkat arra ösztönözhet, hogy engedjük szabadjára a legrosszabb énün-
ket. Mindezek miatt az alábbi jól körülhatárolható, gyakori aggodalmakkal talál-
kozhatunk az oktatók körében a tömegkultúrát illetően:

 
1 .  Nem helyénvaló tartalom vagy viselkedés. Néhány tanárt az aggaszt, hogy a 

gyerekek a tömegmédia és tömegkultúra részét képező szexualitásról, erőszakról, 
trágárságról és megkérdőjelezhető morális tartalomról akarnak majd beszélni. 
Másokat az aggaszt, hogy a gyerekek olyan gesztusokat vagy testmozdulatokat 
mímelnek, amelyeket esetleg nem értenek, de amelyeket mások félreérthetnek.
 

2 .  A tömegkultúrára vonatkozó ismeretek hiánya. Amikor a gyerekek a legújabb 
filmekről, zenékről vagy videojátékokról beszélnek, az értelmetlen fecsegésnek 
tűnhet. A több mint 500 csatornát kínáló környezetben néhány tanár egyszerű-
en nem ismer bizonyos, a tanítványai által kedvelt tévéműsorokat, filmeket és 
zenéket, így nem is ismeri fel, miről beszélnek a diákok.
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3 .  A tömegkultúra iránti ellenszenv. Vannak tanárok, akik aktív ellenszenvvel vi-
seltetnek a popzene, a valóságtelevízió és más, a tanítványaik által értékelt 
 médiumok iránt. Gyakran nem tudják megállni, hogy elmondják a saját vélemé-
nyüket a gyerekek által kedvelt médiáról, köztük a csacska-macskás YouTube- 
videókról, a Cartoon Network buta rajzfilmjeiről, illetve a bárgyú reality-tehet-
ségkutató műsorokról.
 

4 .  A tömegkultúrától való elidegenedés. Néhány tanár úgy érzi, hogy ha a tömeg-
kultúrára fordul a szó, semmi valóban értékeset nem tud hozzátenni a beszélge-
téshez. Sok tanár szakmaiatlannak tartja, hogy a tömegkultúráról beszéljen a 
tanítványaival, mert úgy érzi, hogy ez nem egyeztethető össze tanári szerepével 
és identitásával.
 

5 .  A szülők vagy felelős vezetők általi megtorlástól való félelem. Néhány tanár 
amiatt aggódik, hogy ha az osztálytermi beszéd a tömegkultúrára való utaláso-
kat tartalmaz, akkor néhány gyerek esetleg félreértelmezi a tevékenység célját, 
és olyan értelmű tájékoztatást nyújt a szüleinek, amely reklamációhoz vezethet. 
Mi lesz, ha egy gyerek hazaérve így szól az apjához vagy az anyjához: „Mrs. 
Ez-és-ez azt mondta, hogy meg kell néznem A sötét lovag – Felemelkedést!”
 

Ezen aggodalmak mindegyikének van némi alapja. Különösen az általános iskolai 
évfolyamok esetében igaz az, hogy a felnőtt tartalom, az erőszak, a szexualitás és 
a nyelvezet iránti érzékenység nemcsak a diákok jólléte szempontjából, de a taná-
rok jólléte szempontjából is fontos. Ha egy tanár tananyagválasztása megütközést 
kelt a szülőkben vagy a felelős vezetőkben, akkor sérülhet a szakmai integritás. 
Ha a tanárok figyelmen kívül hagyják a tömegkultúrát, ellenérzéssel viseltetnek 
iránta, illetve elidegenednek tőle, az nemcsak a tanári identitásukat, de saját em-
beri identitásukat is tükrözheti.

A diákoknak azonban szükségük van a felnőttekre ahhoz, hogy segítsenek ne-
kik kifejezni a tömegmédia különféle formáira vonatkozó összetett érzéseiket, meg-
győződéseiket és gondolataikat, valamint segítsenek nekik elgondolkodni ezekről. 
Amikor David egy szakmákat bemutató foglalkozás keretében a dokumentum-
filmekről (olyan filmekről, amelyekben „valódi emberek” szerepelnek) beszélt egy 
philadelphiai iskola elsős osztályának, egy hatéves kisdiák sietett elmondani neki, 
hogy a kedvenc tévéműsora a Tinédzser anyukák, egy terhes középiskolás tinilá-
nyok életéről szóló valóságshow.

Ezért van olyannyira kritikus szerepe a kérdésfeltevési folyamatnak a tömeg-
kultúra osztálytermi felhasználásában. Mint azt Dee példáján láttuk, a gyere-
keknek természetesen bonyolult kérdéseik vannak az őket körülvevő celeb- és 
 tömegkultúráról, a tanárok pedig felvállalhatják, hogy a tömegkultúrával való in-
terakciókat éppúgy felhasználják, mint a világban előforduló más interakciókkal 
tennék. Nemcsak hogy ezek az interakciók hatással vannak a diákokra, de pozitív 
erőként maguk a tanárok is alakíthatják a diákok a médiáról való vélekedését és 
mindennapi médiahasználatát – amint azt a következő példánk is megvilágítja.
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20 kérdés
A kérdésjátékok ösztönzik a kérdezés aktusáról való metakognitív gondolko-
dást. Ebben a játékban valaki egy személyre, helyre vagy eseményre gondol. 
Egy csoport megpróbálja a lehető legkevesebb kérdésből kitalálni a megfej-
tést, a kérdéseknek azonban „igen”-nel vagy „nem”-mel megválaszolhatónak 
kell lenniük. A játék arra ösztönzi a gyerekeket, hogy kreatívan, körültekin-
tően és stratégiai szemlélettel gondolják át a kérdéseiket.

A társadalmi erő és a Facebook-hírnév

A legtöbb iskolában, ahol dolgoztunk, a gyerekek Facebook-használata az ötödik 
osztályban nőtt meg robbanásszerűen.16 Adataink összhangban vannak az országos 
eredményekkel. Egy kutatás során megállapították, hogy az ötödik osztályos tanu-
lók több mint harmada (35%) rendelkezik Facebook-profillal. A Consumer Reports 
felmérése szerint ötmillió tíz év alatti amerikai gyerek használja a Facebookot.17 
Néha szülő vagy idősebb testvér készíti el a Facebook-profilt a kisgyerek nevében, 
megkerülve ezzel a Facebook életkorra vonatkozó előírását, amely tiltja, hogy 13 
év alatti gyerekek használják.

A hírnév iránti igény kielégítésének egyik legegyszerűbb módja a Facebook 
– mind a felnőttek, mind a gyerekek számára. Sok tanár felismeri, hogy a Facebook 
jelentős szerepet játszik a gyerekek életében a 4., 5. és 6. osztályban, amikor azt 
sajátítják el, hogyan használhatják a szociális erő különféle formáit arra, hogy ba-
rátságokat kössenek, és fejlesszék a kommunikációs és a kritikai gondolkodási ké-
pességüket. A szociális erő annak a mutatója, hogy milyen mértékű befolyással és 
tekintéllyel rendelkezünk a társaink körében. A szociális erő használatának elsa-
játítása a gyermek fejlődésének normális része; erre vezethető vissza, hogy a gye-
rekek néha visszabeszélnek a szüleiknek és a tanáraiknak, és esetleg társaik meg-
félemlítésével próbálkoznak. Mivel a kommunikáció rendkívüli erővel bír, időbe 
telik, míg a gyerekek fokozatosan és próbálgatás révén rájönnek, hogyan használ-
hatják a szükségleteiknek megfelelően.

Mr. Landis, a Russell Byers Charter School technológiai koordinátorainak egyike, 
aki a Powerful Voices for Kids (PVK – Erős Gyerekhangok) program nyári oktatója-
ként kezdte a karrierjét, megfigyelte, hogy sok nagyobb diákjának van saját Facebook-  
profilja, gyakran a saját neve, ugyancsak gyakran azonban álnév alatt. El akart 
beszélgetni velük arról, hogy milyen információkat bízhatnak a Facebookra és mi-
lyeneket nem, és szerette volna, ha hasonlóképpen elgondolkodnak a keresőprog-
ramok révén kapott eredmények megbízhatóságáról is. Azzal szembesült azonban, 
hogy azok a diákok, akik már Facebook-használók voltak, látszólag különválasz-
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tották azt, amit erről az iskolában mondtak, attól, ahogy a szabadidejükben látha-
tólag használták a Facebookot.

„Érzésetek szerint milyen információt tehetünk fel nyugodtan a Facebookra?” 
– kérdezte Mr. Landis az osztálytól egy tanórán, amelyen az online magánélet volt 
a téma. Szándéka szerint nyitott eszmecserének kellett volna kialakulnia arról, 
hogy milyen határokat és korlátokat szabnak a diákok a nagy online közösségekkel 
megosztott személyes információ mennyiségének. Csakhogy az eszmecsere nem 
tűnt nyitottnak. Mr. Landis úgy érezte, hogy a gyerekek az elvárt válasszal ruk-
kolnak elő.

„Legjobb, ha semmit nem teszünk fel a Facebookra” – mondta például egyikük. 
„Legjobb, ha egyáltalán nem is vagyunk fent a Facebookon.”

Mr. Landis tudta, hogy ennek a gyereknek van saját Facebook-fiókja. „Miért?” 
– kérdezte Mr. Landis.

„Mert zaklathatnak. Megtudhatják, hol laksz.”
„Igen, ez tényleg veszélyes – mondta egy másik diák, szintén aktív Facebook-

használó – mert mindent megtudhatnak rólad, aztán valaki elmehet hozzád és akár 
meg is ölhet.”

Az ilyen helyzetekben az ötlött fel elsőként Mr. Landisben, hogy megkérdezi a 
diákoktól: „Csakugyan úgy gondoljátok, hogy valaki ennyit fáradozna azért, hogy 
megöljön egy vadidegent?” Soha nem engedett a kísértésnek, hogy feltegye a kér-
dést, mert az széttördelhette volna az eszmecserét, észrevette viszont, hogy a gye-
rekek válaszai inkább horrorfilmekből (valamint híresztelt, néhanapján pedig valós 
horrortörténetekből) szerzett információkon alapultak, semmint valós online ta-
pasztalatokon.

Mr. Landis azt szerette volna, hogy diákjai ne ragadjanak le a társadalmi elvá-
rásoknak megfelelő válaszoknál. Azt remélte, hogy reflektívebb és autentikusabb, 
közvetlenül a gyerekek online életére szabott beszélgetésekkel válthatja fel az in-
ternetről folyó felületes beszélgetéseket – azokat, amelyekre csak az iskolában ke-
rül sor, és amelyek az internetbiztonság szokásos „idegenveszély” megközelítését 
állítják a középpontba.

Mr. Landis tanítványai még fejlődésben voltak az online jelenlétüket illetően, 
valamint az online kommunikációval kapcsolatos komfortérzetük és határaik is ki-
alakulóban voltak. Bár 11 évesen a tanítványai már nyilvánvalóan elkezdték fel-
fedezni a közösségi hálózatokat, blogokat és játékoldalakat, azonban még nem ju-
tottak dűlőre az online léttel kapcsolatos érzéseikkel, aggodalmaikkal, valamint 
azzal, hogy hogyan is kellene kezelniük ezeket az aggodalmakat.

Az online biztonság egész koncepciója több tekintetben is párhuzamba állítható 
az általános iskolai oktatás más érzékeny témáival, például az egészségügyi okta-
tással és a kábítószer-használat megelőzésének oktatásával. Ezekről a témákról is 
gyakran két párbeszéd folyik – egy az iskolában helyénvaló, szentesített keretek 
közötti párbeszéd, és egy bonyolultabb, e kereteken kívül folyó, akár transzgresszív 
párbeszéd.
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Weboldal rajzolása
Készítsünk saját weboldalt papíron! Legyen a lehető legvalószerűbb. Tetszés 
szerint bármilyen weboldalt készíthetünk, de mindenképpen rendelkezzen a 
weboldalak mind a négy elemével:

1 . Cím. A lap tetején szereplő cím.
2 . URL-cím. „http://” kezdettel.
3 . Média. Szavak, képek, játékok – bármi, amit el tudunk képzelni.
4 . Linkek. Ezekre kattintva új tartalomhoz jutunk.

Online jelenlét – papíron

Mr. Landis kíváncsi volt, mi történne, ha megpróbálna kisgyerekeket tanítani a 
közösségi médiáról. Mi lenne, ha elsős és másodikos diákoknak beszélne az online 
kommunikációról és a közösségi hálózatokról? Ezeknek a diákoknak kétségtelenül 
volt némi korlátozott online tapasztalatuk (a nem helyénvaló keresési eredmények-
től félve az iskola elsős tanítója bevezette azt a szabályt, hogy a gyerekek nem 
használhatják a Google-t az osztályteremben), de vajon elég volt-e ez a tapasztalat 
 annak a fajta hamis reflexiónak az előidézéséhez, amivel Mr. Landis a nagyobb 
diákok esetében találkozott? Amikor az egyik tanító az online biztonságról szóló 
rövid oktatásra készülve a szünetben informálisan kikérdezte másodikos osztá-
lyát, arra az eredményre jutott, hogy hétéves tanítványainak közel fele használta a 
Facebookot a szülei vagy a testvérei fiókjával.

A legtöbb tanár tisztában van azzal, hogy tanítványai a szabadidejükben meny-
nyit beszélnek a kedvenc médiumaikról. Hányszor vitatják meg a kisdiákok a leg-
jobb szuperhősöket, idéznek vagy énekelnek könnyűzenei számokat, árulják el 
kedvenc videojátékaik összes csaláskódját vagy beszélik meg a legmenőbb új web-
oldalakat? A gyerekek ezen esetek mindegyikében az otthoni médiahasználatukra 
gondolnak, és a társaikkal folytatott párbeszéd során formálják az ahhoz kapcso-
lódó érzéseiket. Ha azonban ez a beszéd strukturálatlan marad, akkor gyakran ér-
telmetlen, témán kívüli fecsegésnek tűnhet. Hogyan érhetnék el a tanárok, hogy a 
diákok otthoni médiahasználata (annak teljes zavarosságában) értelmes párbeszéd 
táptalajává váljon, és a diákoknak lehetőségük legyen őszintén megfogalmazni a 
gondolataikat arról, hogyan érinti a média az életüket?

Mr. Landis sajnálattal szembesült azzal, milyen nehéz volt más, ötödikeseket és 
hatodikosokat oktató tanárokkal a Facebookról beszélni, akik maguk is gyakori és 
érthető aggodalmaknak adtak hangot azt illetően, hogy tanítványaik körében  szóba 
hozzák a diákok tömegkultúrájának témáját.
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Mr. Landis elhatározta, hogy megkéri a kisgyerekeket, háttértapasztalataikat 
felhasználva készítsenek egy weblapot – papíron. Készített egy feladatlapot, amely 
bemutatja azt a négy elemet, amellyel minden weblap rendelkezik. Mr. Landis tisz-
tában volt azzal, hogy a tabletek, a mobilmédia és a közösségi hálózatok máris fe-
nyegetik ezeket az elemeket; például a diákok gyakran csak kattintgatnak, hiper-
linkeket használva és oda sem figyelve a webcímekre, és gyakran csak egy vagy 
két webcímet tudnak fejből – rendszerint keresőoldalakét.

A gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták a rajzolási feladatot, és házikedvenceik-
ről, kedvenc műsoraikról és a saját életükről szóló weblapokat terveztek. Papíron 
mindent szabad volt megadni – teljes nevet, lakcímet, a családtagok nevét és tele-
fonszámokat is.

Majd Mr. Landis megkérte a gyerekeket, hogy írják rá a papírjukra az egyik 
osztálytársuk nevét – ez volt a linkjük. Amikor a gyerekek bemutatták a weblapju-
kat az osztálynak, akkor ahelyett, hogy szólították volna a következő diákot, az 
előző előadó „linkelte” az új beszélőt.

A diákok roppant találékonyak voltak a weblapjaik elkészítésében, és gyakran 
az általuk használt, bonyolult játék- és tömegkulturális weboldalakat használták 
modellül. Amikor végeztek a prezentációjukkal, a diákok „rákattintottak” a link-
jükre („Jazmyne!”, „Rodney!”), és egy másik diák mutatta be a saját művét.

Mr. Landis minden bemutató után megkérte a diákokat, hogy nyújtsanak lelkes 
és elgondolkodtató visszacsatolást: Mi az, ami tetszett? Mi tenné még jobbá a mű-
vet? Mivel sok diáknak már voltak háttérismeretei a weblapokról, így vélemé-
nyeket is megfogalmaztak a társaik lapjainak minőségéről. Az egyik gyerek a kö-
vetkező visszacsatolást nyújtotta egy társának: „Nagyon tetszik a kutyát ábrázoló 
képed. Szerintem, ha többféle kutya lenne az oldaladon, akkor még több olyan 
ember kattinthatna rájuk, akiknek különböző kutyák tetszenek, és nekik is bejönne 
az oldal.”

Ezt követően Mr. Landis bevezette a diákokat abba, hogy mit is jelent közönség 
előtt bemutatni egy művet. Ha meg akarnád mutatni ezt a művet valaki másnak, 
akit nem ismersz, akkor mi az, amit szeretnél, hogy megtudjon, és mi az, aminek 
nem örülnél, ha megtudná?

A diákok őszintébb párbeszédet folytattak a korlátokról, mint amit Mr. Landis a 
nagyobb diákok esetében tapasztalt. Az otthoni telefonszámodat nem ajánlatos fel-
tenned, de mi a helyzet akkor, ha van egy olyan telefonszám, amelyet szeretnél, ha 
az emberek hívnának? Azt felteheted? A teljes nevedet nem ajánlatos feltenned, de 
mi a helyzet az utóneveddel? Az egyik gyerek azt kérdezte: „Egy csomó Rodney 
van, akkor miért ne lehetnék Rodney?”

Az osztály kollaboratívan összeállított pár alapelvet. Nem adunk meg vezeték-
nevet. Nem adunk meg otthoni címet, sem otthoni telefonszámot. Nem adunk meg 
olyan információt, amelyből az emberek megtudhatják, hol lakunk vagy melyik is-
kolába járunk. Ez némi vitát okozott, mivel az egyik gyerek azt kérdezte: „De azt 
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megmondhatjuk, hogy Phillyben lakunk? Azt szeretnénk, ha a városunkban élők 
tudnák, nem?”

Ezen túlmenően az számít, hogy ne legyenek rossz érzéseink az adott dolog 
megosztásával kapcsolatban. Ezután a gyerekek új papírlapokat kaptak – ezekből 
lettek a „profiloldalaik”. Mr. Landis arra kérte a gyerekeket, hogy olyan dolgokat 
tüntessenek fel a profiloldalukon, amelyeket idegenekkel is nyugodt szívvel meg-
osztanának. Az egyik gyereknek rossz érzései voltak az utóneve megosztásával 
kapcsolatban, ezért úgy döntött, nem adja meg. Egy másik gyereknek rossz érzései 
voltak a kutyája valódi nevének megosztásával kapcsolatban, ezért más nevet adott 
meg. A legtöbb diák végül olyan nevet adott meg a profilképéhez, amely a kedvenc 
hírességére vagy tevékenységére utalt (például „Spongyabob” és „Cicabarát”). Má-
sok a valódi utónevüket használták, de nem adták meg a vezetéknevüket.

Az átdolgozási folyamatot követően Mr. Landis megkérdezte a diákokat, hogy 
elégedettek-e mindennel, és nincsenek-e rossz érzéseik bármivel kapcsolatban, ami 
az új weboldalukon van. Elégedettek voltak, és nem voltak rossz érzéseik. „Rendben 
– mondta Mr. Landis –, most pedig fordítsátok meg a lapotokat. Aki szeretné, 
hogy a weboldal, amit rajzolt, ma felkerüljön az internetre úgy, ahogy megrajzolta, 
az írja rá a lapra, hogy »igen«. Aki nem szeretné, hogy a weboldal, amit rajzolt, 
ma felkerüljön az internetre, az írja rá a lapra, hogy »nem«. Bárhogy dönthettek – 
jusson eszetekbe, hogy az a lényeg, hogy ne legyenek rossz érzéseitek a megosz-
tással kapcsolatban.”

Mr. Landis meglepetéssel tapasztalta, hogy a másodikosok közel fele nem érezte 
úgy, hogy nyugodt szívvel megosztaná a művét az interneten. Olyan diákok, akik 
krétával, filctollal és ceruzával aprólékosan kidolgozták a weboldalukat, tökéle-
tesen elégedettek voltak azzal is, hogy a művük csak a digitális világon kívül lé-
tezik. A többi rajzot Mr. Landis külön képfájlokként beszkennelte, majd feltöltötte 
az osztály weboldalára, amelyet a Wikispaces nevű ingyenes, oktatóbarát online 
blogplatformon (www.wikispaces.com) hozott létre.

 

Biztonságos keresés
www.google.com/preferences
A beállítások révén kiszűrhetjük a szexuális jellegű tartalmakat a Google ke-
resési eredményei közül.

 
A következő héten a kisdiákok az órán megnézték a saját weboldalaikat – az on-
line jelenlétre tett első kísérletüket, mely felnőtt segítséggel és felügyelettel, gon-
dosan megszabott keretek között jött létre.

http://www.wikispaces.com
http://www.google.com/preferences
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Ám volt valami furcsaság. Az osztály weboldalán a felhasználónevek voltak lát-
hatók (Avatarang, Beyonce, Spongyabob stb.), és a gyerekek ezekre kattintva jutot-
tak el a kézzel rajzolt profiloldalakhoz, amelyeket felismertek.

„Melyik vagyok én?” – kérdezte az egyik diák.
Mr. Landis emlékeztette őket, hogy fel kell idézniük, milyen internetes nevet 

(felhasználónevet) használtak. Ennél a pontnál Mr. Landis saját, 20 évre vissza-
nyúló személyes tapasztalataiból merített, amelyeket online közösségek tagjaként 
szerzett. Azokban az időkben nem lehetett egyszerűen a saját nevünkkel és e-mail 
címünkkel regisztrálni egy blogrendszerbe, közösségi hálózatba vagy egyéb webol-
dalra. Létrehoztunk egy személyiséget, amely néha egyezett a valódi személyazo-
nosságunkkal, gyakran viszont álnév volt. Mr. Landis meg akarta adni a tanítvá-
nyainak azt a választási lehetőséget, amelyet néhány online rendszer megtagadott 
tőlük – hogy elgondolkodjanak azon, hogy a valódi nevüket akarják-e használni az 
online jelenlétükhöz.

Ezután Mr. Landis megkérte az osztályt, hogy kommenteljék egymás műveit. 
„Amikor valaki más oldalán kommentelsz – mondta –, az olyan, mint amikor az 
osztályban lelkes és elgondolkodtató visszacsatolást nyújtasz. Annyi a különbség, 
hogy ezúttal az internetes nevetek alatt nyújtjátok a lelkes és az elgondolkodtató 
visszacsatolásaitokat.”

Minden diák kapott egy-egy oldalt, amelyen kommentelnie kellett – ekkor egy-
szeriben fény gyúlt a fejekben.

„Várjunk csak – mondta az egyik diák –, melyikőtök Spongyabob?” Mr. Landis 
feltartotta a kezét: „Álljunk csak meg, erre nem kell válaszolni! Csak akkor mond-
játok meg a többieknek a valódi neveteket, ha akarjátok!”

„Semmi gond – mondta Jason –, én vagyok Spongyabob.”
„Mr. Landis – kérdezte egy másik diák –, ez azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni, 

hogy kinek az oldalán kommentelünk?”
„Ha az illető nem akarja, hogy tudjátok, akkor nem fogjátok tudni. Ez az ő dön-

tése, pont úgy, ahogy ti is eldönthetitek, milyen információt akartok megadni ma-
gatokról.”

A diákok ezután verbálisan megosztották kommentjeiket („Spongyabob, na-
gyon jó a rajzod!”). Később egy diák, aki azt kérte Mr. Landistől, hogy ne ossza 
meg a dolgait, a következő órára indulva az ajtóban odalépett Mr. Landishez. „Mr. 
Landis, feltehetem mégis az oldalamat az internetre?” Mr. Landis azt mondta neki, 
hogy ha nincsenek rossz érzései ezzel kapcsolatban, akkor a jövő heti órára felteszi 
az oldalát az internetere. A kisgyerekek e csoportja jó képet kapott arról, hogy mi 
a funkciója a nyilvános és titkos személyazonosságnak az online környezetben. 
Kezdtek rájönni, hogy hatalmukban áll saját maguknak eldönteni, hogyan kíván-
nak részt venni a közösségimédia-környezetben.
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Ijesztgetős videók – beszélgessünk róluk!
A legtöbb 11 és 12 éves már látott „ijesztő labirintus” videót a YouTube-on. 
A legnépszerűbb videó több mint 45 millió megtekintésen van túl, és egy 
kisfiú látható rajta, aki épp egy számítógépes játékot játszik, amikor hirtelen, 
vérfagyasztó sikollyal egy ijesztő arc ugrik elő a monitoron. A kérdés felvet 
egy etikai problémát: rendben lévő dolog megijeszteni valakit csak azért, hogy 
valaki más nevethessen az illetőn? Renee felépített egy foglalkozást, mely-
nek keretében a 6. osztályos diákok megvizsgálhatják a YouTube ijesztgetős 
videóinak filmkészítői, alanyai és közönsége közötti bonyolult viszonyt. A fog-
lalkozás online elérhető a www.powerfulvoicesforkids.com weboldalon.

A tiltott gyümölcs örömének elismerése

Ha megnyitjuk a zsilipet az osztályteremben a tömegkultúra és a tömegmédia 
előtt, az sok félreértéssel, frusztrációval és zűrzavarral járhat. Gyerekkorában 
Renee bizonyos tévéműsorokat a szomszédban nézett, mert otthon nem engedték 
meg neki. Davidnek pedig kedves emlékei vannak arról, amikor népszerű képre-
gényeket rejtegetett a könyvek között a szobájában.

A gyerekek médiavilága komplex hely, amit azért keresnek fel, hogy új identi-
tást próbáljanak ki, ismeretlen – és néha tiltott – örömöknek hódoljanak, és olyan 
nyers élményeket szerezzenek a mediatizált világ révén, amelyek más környezet-
ben gyakran nem helyénvalók. A médiatartalom szülői figyelemmel kísérése még 
annál is nehezebb manapság, mint pár éve volt, mégpedig a szélessávú eszközeink 
folyton online mivoltából adódóan. Manapság sok gyerek rendelkezik hordozható 
eszközök által nyújtott állandó internet-hozzáféréssel, amelyet a szülőknek nehéz 
figyelemmel kísérniük.

Az a tény, hogy a tömegkultúra a katalizátora lehet annak, amit néhány tanár 
transzgresszív viselkedésnek (az elfogadott osztálytermi szabályok határait fesze-
gető vagy átlépő viselkedésnek) tart, nem olyasmi, amit pusztán osztálytermi irá-
nyítási technikákkal vagy szabályokkal elhessegethetnénk.

A transzgresszivitás (akár nem helyénvaló médiatartalomból, akár az ilyen tar-
talomra adott reakcióból ered) szorosan összefügg azzal, ami miatt néhány ked-
venc médiafajtánkban örömünket leljük – például amikor „a rosszfiúnak drukko-
lunk”, kínos családi felvételeket vagy YouTube-videókat nézünk, vagy elvonulva 
más bűnös örömöknek hódolunk.

Ésszerű gondolat, hogy ha transzgresszív médiának tesszük ki a diákokat, az 
elkerülhetetlenül transzgresszív viselkedéshez vezet a részükről. Nem hibáztat-

http://www.powerfulvoicesforkids.com
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hatjuk a gyerekeket azért, hogy megismételik vagy előadják azokat az üzeneteket, 
amelyeket a kortárs kultúrából kapnak.

Az ilyen anyagoknak, a diákok általi zavarkeltésnek, valamint a tanulók által a 
médiavilágaikban lelt komplikált örömöknek a nyitott és őszinte kezelése azonban 
megköveteli a tanártól, hogy fogékony legyen a diákok médiaértelmezése iránt, 
valamint hogy hajlandó legyen az improvizációra. A tanárok tisztában vannak az-
zal, hogy ha az óra nem a tervek szerint megy, vagy elromlik egy műszaki beren-
dezés, akkor gyors döntéseket kell hozniuk – ugyanez áll arra is, ha a diákok vá-
ratlanul vagy nemkívánatos módon reagálnak az osztálytermi oktatás tartalmára.

A gyerekek általában örülnek a lehetőségnek, ha kérdéseket tehetnek fel, és 
őszinte és egyenes tájékoztatást kaphatnak a tömegkultúrát átszövő ismeretlen, bi-
zarr vagy egyszerűen zavaros üzenetekkel kapcsolatban. Jesse Gainer műveltség-
oktató leírt egy fura beszélgetést, amelyre közte és kilencéves lánya, Clara között 
került sor, amikor a kocsiban együtt énekelték a Black Eyed Peas egyik dalát, 
amelyben Fergie és will.i.am azt énekli: „Mit csinálsz azzal a sok cuccal? A sok 
cuccal a kufferedben?” Amikor Clara a „kuffer” szó jelentéséről kérdezte, apja 
őszintén elmondta neki, hogy az a nők fenekére utaló köznyelvi kifejezés. A gye-
rek kérdése elindított egy beszélgetést a mainstream médiában előforduló rengeteg 
„buta” dologról. Ezt követően Clara egy olyan játékba kezdett a popzenével, mely-
nek során átdolgozta kedvenc Avril Lavigne slágerének dalszövegét, felcserélve 
benne a nemi és hatalmi szerepeket, ezáltal megbontva a tündérmese-narratívát.18

Az ilyen beszélgetések az iskolában is éppoly bonyolultak, szövevényesek és 
fontosak, mint otthon. Az iskolai könyvvásárhoz készítendő reklámhoz kutatást 
végezve Mr. Fitzgerald osztálya megnézett egy IKEA-reklámot, annak eredeti for-
gatókönyvét is olvasva közben, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tévéreklámok 
formális szabályaival. A reklám elég egyértelmű volt: két nő beszélget egy gard-
róbszobáról úgy, ahogy autószerelők szoktak a kocsikról egy műhelyben. Az volt a 
burkolt üzenete, hogy az IKEA lehetővé teszi a nők számára, hogy éppúgy elme-
rüljenek a gardróbrendezés „szubkultúrájában”, mint a férfiak a kocsik és szerszá-
mok világában.

A foglalkozás célja az volt, hogy az osztály megvitassa a célközönséget, vala-
mint azt, hogy milyen feltevésekkel élhettek a reklám készítői a célközönséget il-
letően. Mit mond az IKEA a férfiakról és a nőkről, és hogyan lehetne ezt másképp 
értelmezni, illetve kérdéseket feltenni a mondanivaló értékítéleteivel kapcsolat-
ban? A diákok elolvasták volna a reklám eredeti történetét és szövegkönyvét, hogy 
megtudják, mik voltak a szerző szándékai az ötletelési fázisban. Megbeszélték 
 volna, hogy a diákokban felmerült gondolatok megfelelnek-e a szerző eredeti szán-
dékainak.

Csakhogy Mr. Fitzgerald nem számolt a YouTube oldalsávfunkciójával, amely 
az eredeti videó végén „ajánlott videók”-at jelenít meg. A videók a nem helyénvaló 
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„Quiet” YouTube
Ha találtunk egy YouTube-videót, amelyet használni szeretnénk, akkor egy-
szerűen írjuk be a böngésző címsorába a „youtube” elé a „quiet” (nyugalom) 
szót. Ennek hatására magán a videón kívül minden más eltűnik az oldalról. 
Reklámok, hozzászólások és ajánlott videók nélkül nézhetjük meg a videót.

 
Mr. Fitzgerald foglalkozása a figyelemelterelő videók ellenére folytatódott. A ki-
számíthatatlanság a tömegmédia és a tömegkultúra legnagyobb erőssége, ugyan-
akkor ez jelenti a legnagyobb kihívást is az osztálytermi oktatásban. Ha a tanárok 
vállalják a kockázatot, annak egyaránt meglehetnek a maga kihívásai és eredmé-
nyei az osztályteremben – ahogy Mr. Landis esetében is, amikor bemutatta tanít-
ványainak a Facebookot, illetve amikor Rachel tárgyalta a hajléktalanság kérdését, 
Mr. Fitzgerald pedig megengedte a diákoknak, hogy vitás hírsztorikat hozzanak az 
osztályba (ahogy arról más fejezetekben szó esik).

A jó tanárok példát adnak arról, hogyan kell a kulturális termékek széles köré-
ről beszélni, másokat meghallgatni, illetve reakciókat megosztani. Nem félnek, 
tudva, hogy a felelős kommunikáció az égvilágon minden témában lehetséges. 
Donna Alvermann és kollégái szerint, ha a tanárok beviszik a tömegkultúrát az 
osztályterembe, akkor rugalmas szerepeket kell magukra ölteniük a következő te-
rületeken: a saját tudásuk egyensúlyban tartása a gyerekek érdeklődésének és 
kedvteléseinek megismerésekor; a gyerekek segítése a tömegkultúra szövegeinek 
azonosításában és kritizálásában; hatalmi pozíció felvétele a gyerekek védelmében 
a kedvteléseik tiszteletben tartása, ugyanakkor a kedvteléseiket illető kérdések fel-
tevése mellett.19 Ahogy az ebben a fejezetben szereplő tanárok esetében is láttuk, 
nem létezik varázsszer a tömegkultúra osztálytermi használatának elsajátítására, 
csak annyi biztos, hogy tiszteleten és bizalmon alapuló osztálytermi kultúrát kell 
teremtenünk, amelyben megfelelő hangsúlyt kap a reflektív gyakorlat.

tartalmak széles skáláját felvonultatták. Egy IKEA GAY (IKEA HOMOKOS) című 
videó hatására a diákok féktelen vihogásban és kiabálásban törtek ki. Egy másik 
videó kétes képanyagot tartalmazott („Betiltott IKEA-reklám!”). Egy harmadik 
(IKEA HUNDSTOL, Dog high chair) pedig egyedülálló kihívást jelentett az ötö-
dikes osztály rendjének fenntartása szempontjából – a videó képén egy abszurd 
helyzet, egy etetőszékben ülő sárga labrador volt látható. A gyerekek nem tudták 
megállni kuncogás nélkül.
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ÓRAVÁZLAT: Celebrity You – Te is lehetsz híresség!

A lecke ismertetése
A gyerekek elképzelik magukat hírességként, és kulisszatitkokat derítenek ki 
valódi hírességekről, hogy rájöjjenek, a legtöbb híresség is csak egyszerű em-
ber, aki keményen dolgozott azért, hogy elérje az álmait.

Célok
A diákok
–  egy online játékot játszanak, amelynek segítségével elképzelhetik magukat 

hírességként,
–  kulcsszavas kereséssel információt gyűjtenek egy híresség hátteréről és éle-

tének korai szakaszáról,
–  megállapítják egy internetes forrás szerzőségét, és értékelik a forrás hiteles-

ségét,
– különbséget tesznek a weboldalak különféle fajtái között,
–  megtanulják, hogy a különféle információforrások eltérő képet festenek a hí-

rességekről,
–  megtanulják, hogy a rajongók saját kreativitásuk révén aktívan részt vesz-

nek a celebkultúra formálásában.

Szókincs
 Hírnév
 Kutatás
 Rajongó
 Hivatalos
 Böngésző
 Keresőoldal
 Kulcsszó
 Hiperlink
 Eredménylista
 Weboldal szerzősége

Erőforrások és anyagok
– Számítógép-hozzáférés, adatprojektor vagy számítógépterem
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Órai munka

Kutatás

–  Kérjük meg a gyerekeket, hogy egy külön lapra rajzoljanak le valakit, aki 
„híres”. A hírnév definíció szerint az az állapot, amikor valaki közismert-
ségnek örvend. Állítsuk ki és járjuk végig a rajzokat, megkérve a gyereke-
ket, hogy állapítsák meg, mi az, ami közös bennük. Számoljuk meg, hány 
gyerek választott magának színészt, sportolót, zenészt, valóságtelevíziós 
személyiséget, politikust, írót vagy más hírességet. Beszéljük meg: Mi a kü-
lönbség egy híres és egy nem híres ember között?

–  A számítógépteremben kérjük meg a gyerekeket, hogy játsszanak a Celebrity 
You (Te is lehetsz híresség!) játékkal a My Pop Studio oldalán (www.
mypopstudio.com). A gyerekeknek olyan kérdésekre adott szöveges vála-
szok révén kell bemutatniuk magukat hírességként, mint például: „Milyen 
ajándékot vettél magadnak mostanában?”, valamint „A rajongóid úgy feste-
nek le, mint…”

 
 

 

Információszerzés

–  A gyerekek párban dolgozva összeállítanak egy listát azokról a kulcsszavak-
ról, amelyekre keresve információt szerezhetnek egy hírességről. A cél az, 
hogy hiteles információt találjanak az illető gyerekkoráról és híressé válása 
előtti életéről. Ajánlott, hogy a keresés során legyen bekapcsolva a Google 
„Biztonságos keresés” funkciója. Buzdítsuk őket arra, hogy mielőtt egy hiper-
linkre kattintanának, gondosan olvassák át az ered ménylistát.

–  Miközben kutatnak, kérjük meg a gyerekeket, hogy mindenképpen nézzék 
meg, milyen típusú weboldalt találtak.

 =  Független forrásról van-e szó, amilyen például a Wikipédia, a People ma-
gazin és a TMZ?

 =  A híresség hivatalos weboldaláról van-e szó, melyet a híresség vagy neki 
dolgozó emberek hoztak létre?

 =  Rajongói weboldalról van-e szó, melyet a hírességek iránt érdeklődő em-
berek hoztak létre?

–  Lehet, hogy a gyerekek segítségre szorulnak a weboldal „szerzőjének” meg-
állapításában. Néha egyszerűen csak meg kell nézni a „Névjegy” aloldalt, 
máskor viszont nehézségekbe ütközhet a szerző megállapítása. Ha informá-
ciót találnak a weboldalon, de nem tudják megállapítani a szerzőt, akkor ne 
engedjük, hogy felhasználják az információt a tevékenység során.

http://www.mypopstudio.com
http://www.mypopstudio.com
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–  Magyarázzuk meg, hogy ha a szerző névtelen kíván maradni, akkor esetleg 
nem megbízható az adott weboldalon lévő információ.

  Buzdítsuk arra a gyerekeket, hogy a konkrét tények felkutatása során rend-
szerezzék a fellelt információt a következő kategóriák szerint:

 

Folyóirat, TV vagy 
független weboldal

Híresség hivatalos 
weboldala

Rajongók által  
létrehozott weboldal

   

   

   

   

 
  

Elemzés

– A kutatás befejeztével vitassuk meg a következő kérdéseket:
 = Mi volt a legérdekesebb információ, amit megtudtatok?
 =  Melyik információforrás volt a leghasznosabb a kutatásotok során? Miért?
 = Mely források voltak a legmegbízhatóbbak és leghihetőbbek? Miért?
 

 
 

Kompozícióalkotás

–  Kérjük meg a diákokat, hogy írásban foglalják össze, mit tudtak meg a hí-
rességről. Kérjük meg őket, hogy a kutatás dokumentálásaképpen jegyezzék 
le az URL-címeket, amelyekről az információt szerezték, és az összefoglaló-
juk végén sorolják fel azokat.

 
 

 

Reflexió

–  Beszéljük meg a gyerekekkel a hírességek életének előnyeit és hátrányait. 
Az osztály együtt készítsen egy táblázatot az előnyökről és hátrányokról. 
Biztassuk arra a gyerekeket, hogy hazatérve kérjék ki szüleik véleményét a 
hírnév előnyeiről és hátrányairól.
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Cselekvés

–  Kérjük meg a gyerekeket, hogy kezdeményezzenek beszélgetést a szüleikkel 
és a nagyszüleikkel, a következő kérdés felvetésével: Milyen előnyökkel és 
hátrányokkal jár a hírnév? A családok megoszthatják a hírnév és a híressé-
gek modern társadalomban betöltött, összetett és sokrétű szerepére vonat-
kozó értékítéleteiket.

Forrás: Renee Hobbs munkája.
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5. fejezet

Médiakészítés

Ebben a fejezetben a következőkről lesz szó:

Az osztálytermi médiakészítés új módjai
–  Hogyan teremhetnek a tanárok olyan tanulási környezetet, amely lehetővé 

teszi a gyerekek számára, hogy multimédia-szerzőkként megtalálják az 
egyensúlyt stílus és tartalom között?

A komfortszintünk megtalálása és a határaink feszegetése
–  Hogyan használhatják a tanárok (médiakészítési szakértelmüktől függetle-

nül) saját érdeklődésüket, szenvedélyeiket, valamint szilárd tanulási céljai-
kat egyszerű médiakészítési tevékenységek alapjául?

A rend és a káosz közötti kényes egyensúly
–  Milyen stratégiák segítenek olyan osztálytermet teremteni, amelyet a meg-

felelő szintű osztálytermi irányítás és a pozitív energia, az izgalom és a 
kreatív káosz kombinációja jellemez?
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Mr. Fitzgerald, hatodikosokat oktató tanár, aki évtizedek óta tanított philadel-
phiai állami iskolákban, szenvedett a PowerPoint-prezentációjával. Képtelen volt mó-
dosítani a betűméretet, és nem tudott rájönni, hogyan kell képet beágyazni. Saját 
projektjén dolgozva látta, hogy fiatalabb kollégája áttűnéseket használ – remek lát-
vány volt, ahogy a szavak egymás után süvítettek el. „Hogy csinálhatta?” – mor-
fondírozott Mr. Fitzgerald. Rejtély volt számára, hogyan lehet áttűnéseket használni 
egy PowerPoint-prezentációban.

Mr. Fitzgerald inkább arra összpontosított, hogy jó gondolatokat szedjen össze a 
prezentációjához. Egy szakmai fejlesztő műhelyfoglalkozás keretében arra kértek 
fel tanárokat, hogy készítsenek egy 6 diából álló PowerPoint-prezentációt, amely 
az írott, vizuális, hang- és képalapú médiával meglévő saját „se veled, se nélküled” 
kapcsolatukat mutatja be. Walter Cronkite és Edward R. Murrow klasszikus tele-
víziós szerkesztőségi hírműsorainak nézőjeként és rajongójaként Mr. Fitzgerald a 
CNN és a FOX (két különböző, 24 órás kábeltelevíziós hírcsatorna) eltérő néző-
pontjait kívánta tárgyalni a diabemutatójában. Fiatalabb kollégája, Mr. Marino az 
akciófilm műfaját vizsgálta az előadásában. A kolléga számára azonban ez a fel-
adat valójában nem volt több, mint kiváló lehetőség arra, hogy animált áttűnések 
és hangeffektusok révén megcsillogtathassa PowerPoint-felhasználói kreativitását.

Amikor a tanárok bemutatták diáikat a csoportnak, Mr. Marino prezentációja 
kétségtelenül kicsalt némi nevetést és enyhe elképedést mind a témaválasztása, 
mind pedig a látványos elemei okán. Mr. Fitzgerald a CNN és a FOX közötti kü-
lönbségeket tárgyaló előadása azonban, amely lényegre törő és egyszerű volt, vala-
mint letisztult szövegre és jól megválasztott állóképekre épült, valódi dialógust 
indított el a részt vevő tanárok körében a hírtudósításokban megjelenő nézőponto-
kat illetően. A tanároknak sok mondandójuk akadt Mr. Fitzgerald előadására rea-
gálva. Ekkor jöttünk rá, hogy a tanárok (legalább annyira, ha nem jobban, mint a 
diákok) küzdenek a technológiai tanulási görbével, csakúgy, mint a stílus és a tar-
talom közötti természetes feszültséggel.

A kreativitás és az új technológiák közötti egyensúly 
megtalálása

Manapság elmosódik a szerző és a közönség közötti határ, mivel szinte minden-
kire (öregre és fiatalra egyaránt) igaz az, hogy küld is és fogad is üzeneteket. Míg 
valaha kizárólag kreatív szakemberek egy kis csoportja készített médiát, ma az 
amatőr kreativitás mindinkább a kortárs társadalom meghatározó vonásainak 
egyikévé válik – Richard Florida jövőkutató ezt hívta a kreatív osztálynak –, mivel 
egyre több állás és kulturális gyakorlat velejárója a tudáselőállítás és a tudásmeg-
osztás.1
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Csupán pár generációval ezelőtt az írásbeli szövegalkotás még alig-alig jelent 
meg a tananyagban. A kreatív írásbeli kifejezés legfőbb formája még Mr. Fitzgerald 
iskoláskorában is csak egy öt bekezdésből álló esszé megírására volt.

Minden generáció kreatív műveiben megjelenik egy olyan örökség, amely egé-
szen specifikusan jellemző arra az időszakra és történelmi kontextusra, amelyben 
a művek születtek. Ma, 2013-ban Mr. Fitzgerald fiatalabb kollégái nagyra értékelik 
a videókészítés, blogírás és zeneszerzés gyakorlatát. Az ő szemükben az, aki a 
kulturális kifejezés e formáit űzi, valami valóban értékeset alkot.

A kifejezés újabb és újabb formái jelennek meg, mert a digitális eszközök és 
technológiák révén a társadalom minden tagja részt vesz az üzenetek alkotásában 
és megosztásában – nem pedig csak a tömegmédia-szolgáltatók egy szűk csoport-
ja. Néhány szakértő szerint az, hogy manapság üzeneteket alkotni és üzenetekhez 
jutni is könnyű, oda vezetett, hogy az üzenetek multiszenzorálisabbak, „multimé-
diásabbak” és kaotikusabbak lettek, kíméletlenebb tükröt állítanak, ugyanakkor 
játékosabbá is váltak.2

Azzal, hogy blogokon kommentelnek, beszélgetéseket vesznek videóra és tölte-
nek fel a YouTube-ra, illetve Twitter-üzeneteket küldenek a kedvenc popsztárjuk-
ról, az emberek a médiakultúrában való részvételük révén átalakítják a szerzők, az 
iparágak és a közönség közötti kapcsolatokat, valamint az üzenetalkotás és az üze-
netfogyasztás közötti kapcsolatokat. Manapság az, hogy a szerzők között (eseten-
ként pedig a tiszavirág-hírességek között) egyre nagyobb számban képviseltetik 
magukat a hétköznapi emberek, a csináld magad médiakészítők egész generáció-
jának megjelenéséhez vezetett. Ahogy a digitális médiát az egyszerű használata 
egyre elérhetőbbé teszi, a médiakészítés a mindennapi kulturális élet részévé vá-
lik. Sokunk számára ez része annak, ahogy az identitásunkat és a tapasztalatain-
kat saját magunk számára, valamint a körülöttünk élők számára kifejezzük.

 

Hol láthatunk gyerekek által készített videókat?
Jacob Burns Film Center 
www.youtube.com/burnsfilmcenter
A Jacob Burns Film Center egy nonprofit kulturális művészeti szervezet, 
amely médiaoktatási programok körét nyújtja gyerekek és fiatalok számára.
 
The One Minutes Junior
www.theoneminutesjr.org/
A világ különböző részeiről származó ifjúságimédia-videók gyűjteménye a 
ENSZ Gyermekalapja (United Nations Children’s Fund – UNICEF) kurátor-
sága alatt .

http://www.youtube.com/burnsfilmcenter
http://www.theoneminutesjr.org/
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Children’s Media Project
http://blip.tv/childrensmediaproject
Ez a Poughkeepsie-ben (New York) működő nonprofit művészeti és oktatási 
csoport olyan műhelyfoglalkozásokat kínál, amelyek a médiaművészeteken 
keresztül teremtenek esélyt veszélyeztetett fiatalok számára.
 
SchoolTube
www.schooltube.com/category/31/
Ide általános iskolákban készített videókat töltöttek fel tanárok, többek kö-
zött történetmesélés, reggeli hírek, tudományos kísérletek, színielőadások stb. 
témában.

Ha túl könnyű alkotni

A digitális történetmesélés koncepciója Joe Lambertnek, a Center for Digital Sto-
rytelling (Digitális Történetmesélési Központ) alapítójának az 1990-es évek köze-
pén végzett munkájából ered, és azt a folyamatot jelöli, amely során gyerekeket és 
fiatalokat vonnak be olyan narratívák alkotásába, amelyek szavak, képek és hang 
felhasználásával, lineáris sorrendben épülnek fel.3 A digitális történetmesélés egy 
műhelyfoglalkozás-alapú kompozícióalkotási folyamat, amely során hétköznapi 
emberek saját, rövid, önéletrajzi vagy elbeszélő jellegű audio- és videóműsorokat 
készítenek, amelyek streamelhetők a weben, illetve leadhatók a rádióban vagy a 
tévében.4

A kisgyerekek által készített digitális történetek általában kb. 1-2 perc hosszúsá-
gúak, és hangrámondásként felvett, írott szövegkönyvet használnak hozzájuk, rend-
szerint kézzel rajzolt, illetve otthonról hozott képekkel vagy fotókkal kombinálva. 
A videószerkesztő alkalmazások (például az Adobe Premiere vagy az Apple iMovie 
alkalmazása) szinte mindenki számára lehetővé teszik, hogy web-streamingre, 
műsorsugárzásra vagy DVD-n történő forgalmazásra alkalmas műszaki minőségű 
videót készítsen.

Jean Burgess ausztrál oktató szerint a digitális történetmesélés egyszerűsége 
(annak sajátos formai jellemzőivel és kreatív korlátaival együtt) az, ami fontos, 
mivel

 
azt eredményezi, hogy kis tapasztalattal rendelkező, illetve tapasztalattal egyáltalán nem ren-
delkező emberek is készíthetnek nagy hatású történeteket, a műhelyfoglalkozás facilitáto-
rának minimális közvetlen beavatkozása mellett. A történetmesélő egyedi hangján elmondott 

http://blip.tv/childrensmediaproject
http://www.schooltube.com/category/31/
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személyes narratívának központi szerepe van a történetalkotás folyamatában, és elsőbb-
séget élvez a szimbolikus elemek rendszerében. A narratíva elérhetősége, melegsége és je-
lenlévősége prioritást élvez a formai kísérletezéssel és a technológiák innovatív, „új” fel-
használásaival szemben.5

 
Olyan konferenciákon járva, amelyeken a K-12 oktatás technológusai bemutatják a 
legújabb menő – és néha drága – digitális eszközöket és technológiákat, óhatatla-
nul is úgy érezzük, hogy a szakadék egyre szélesedik – az osztálytermi pedagógu-
sok egyszerre érzik magukat legyőzetve és felvillanyozva a technológiahasználat 
számtalan új módja által.

Azonban csaknem minden oktató egyetért abban, hogy a „stílus a tartalom ro-
vására” probléma az összes évfolyam szintjén, az óvodától a főiskoláig az egyik 
legnagyobb kihívás a diákok médiakészítési gyakorlataival kapcsolatban. Jamie 
McKenzie kutató arra figyelmeztetett, hogy a digitális eszközök könnyű kezelése 
és egyszerűsége gyenge oktatási gyakorlatok megjelenéséhez vezethet. Ha túl 
könnyű alkotni, akkor előfordulhat, hogy a diákok a rövidebb utat választják, és 
értékes tartalom helyett puccos vizuális effektusokat hoznak létre. Az egyik osztály-
ban például Mr. McKenzie látott két ötödikest, akik egy olyan PowerPoint-beszá-
molót mutattak be a tigrisekről, amely a szoftver által kínált összes ismert áttűnést 
és speciális effektust felvonultatta. Mr. McKenzie megjegyezte, hogy az előadás 
nagyon csekély tartalommal bírt, „még annál is kevesebb információval, mint amit 
ezektől a hagyományos, enciklopédiaszagú beszámolóktól megszokhattunk”.

Ellenben a speciális effektusok – hű, azok lenyűgözőek voltak! Úgy tűnt, a gye-
rekek sajnos nem találtak tigrist ábrázoló képet, így hát egy oroszlán képét használ-
ták helyette. Ami még ennél is figyelemre méltóbb – jegyezte meg Mr. McKenzie –, 
hogy ezt láthatólag senki sem vette észre, és senkit sem zavart, még a tanárt se. 
A képernyőn mozgó képek csinnadrattája megakadályozta, hogy bárki is az üzenet 
információtartalmára figyeljen.6

Az általános iskolai oktatásban a könyvtáros-tanárok nélkülözhetetlen segítsé-
get nyújthatnak az oktatóknak a „stílus a tartalom rovására” probléma megoldásá-
ban. Nagyszámú kutatási tanulmány mutatott ki egyértelmű összefüggést a diákok 
eredményei és a képzett iskolai könyvtári médiaszakembereket foglalkoztató is-
kolai könyvtárak jelenléte között.7 Éppen ezért a gyalázat netovábbja, hogy oly sok 
iskolában drasztikusan csökkentették az általános iskolai könyvtárosok foglalkoz-
tatásának finanszírozását. Az Egyesült Államok Oktatási Minisztériumának adatai 
sajnálatos módon azt mutatják, hogy a 2007–2008-as tanévben az általános iskolai 
könyvtárak 40%-ának nem volt sem főállású, sem részmunkaidős szakszemélyzete, 
a 3560 állami charter iskolának pedig csak kb. a fele rendelkezett iskolai könyv-
tárral .8

Ahányszor csak úgy hozza a szerencsénk, hogy alkalmunk nyílik iskolai könyv-
tárosokkal együtt dolgozni, mindig ráébredünk, hogy az ő munkájuk biztosítja, 
hogy mind a diákok, mind a tanárok hatékonyan használhassák fel a gondolatokat 
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A „stílus a tartalom rovására” probléma kezelése
„Stílus a tartalom rovására” problémáról akkor beszélünk, ha a diákok rop-
pant tetszetős, vizuálisan ingerlő hatású üzeneteket alkotnak, amelyekhez 
rossz minőségű, szegényes vagy téves tartalom társul. Értékelési kritériumok 
felállításával segíthetünk a tanulóknak különbséget tenni az üzenetek e két, 
jól körülhatárolható jellemzője között:
 

Gondolat és tartalom Kifejezés és forma

Az üzenet által hordozott gondolatok és 
információ egyértelműek, az igazságnak 
megfelelők és megbízhatók.

Az üzenet kifejezése és formája a célnak 
és a célközönségnek megfelelő. A stílus 
kiegészíti a fő gondolatokat és tartalmat.

A gondolatok és az információ  
felszínesek, esetlegesek, szervezetlenek, 
megkérdőjelezhető minőségűek  
vagy akár összefüggéstelenek.

A stilisztikai elemek elvonják a figyelmet 
a tartalomról és a gondolatokról.

A végtelen tanulási görbe

Nem könnyű lépést tartani a média és a technológiai eszközök területén végbe-
menő folyamatos változásokkal. Legtöbben csak annak a technológiának a hasz-
nálatát sajátítjuk el, amelyre valóban szükségünk van (például az e-mailezéshez, 
a szövegszerkesztéshez, a vásárláshoz, a bankoláshoz, illetve a barátok követésé-
hez a Facebookon). Sokan nem ártják magukat mélyebben a digitális média révén 
történő üzenetalkotásba. Ezekre az okokra vezethető vissza, hogy szakmai fejlesz-
tési környezetben tanárokkal dolgozva úgy találjuk, hogy az új technológiai eszkö-
zök használatának, valamint az új médiakészítési készségeknek az elsajátítása né-
hányuk számára komoly akadályt jelenthet.

A digitális és online médiakörnyezetre való átállással járó összes változás közül 
továbbra is a folyamatosan változó technológiákhoz és kommunikációs lehetősé-

és az információt. A könyvtáros-tanárok segítik az iskola tantestületét és diákjait 
abban, hogy kiváló minőségű anyagokhoz férhessenek hozzá, mindenféle formá-
tumban. Felkeltik az intellektuális kíváncsiságot, valamint ösztönzik az informá-
ció és a gondolatok olvasása, megtekintése és felhasználása révén történő önálló 
tanulást. A gyerekek önfelfedezés és önirányítás felé terelésével a könyvtáros-ta-
nárok segítenek a diákoknak a tanulmányi előmenetelükhöz és személyes fejlődé-
sükhöz elengedhetetlenül szükséges készségek és attitűdök elsajátításában.
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gekhez való viszony érdemli a legnagyobb figyelmet (és mutatja a legnagyobb el-
téréseket) az általános iskolai oktatók körében.

Vannak olyan tanárok, akiket egyszerűen nem igazán érdekel a média és a tech-
nológia. Mások rendíthetetlenül visszautasítják a médiakészítés új formáinak (pél-
dául a közösségi médiának, a digitális képregénykészítésnek, a videószerkesztésnek, 
a podcast-készítésnek) az elsajátítását – vagy lépésről lépésre haladó útmutatást 
követelnek, vagy még azelőtt feladják, hogy egyáltalán „bepiszkolnák a kezüket”.

Más általános iskolai tanároknak viszont úgy megy a munka a digitális médiá-
val, mint a karikacsapás. Némelyikük e könyv szerzőit is messze felülmúló tech-
nológiai készségekkel rendelkezik. Egyszer egy tanárnak például abban segítettünk, 
hogy hogyan mentsen egy fájlt a megfelelő mappába, míg más tanárok egyéni sab-
lonokat és áttűnéseket készítenek, mely utóbbi készségekkel időnként nekünk is 
meggyűlik a bajunk.

Az új digitális média és technológia használatának elsajátítása csupán egy újabb 
variációja annak, hogy megtanuljunk tanulni – és mint minden, amit megéri csi-
nálni, ez is időbe kerül. A digitális eszközök használatának elsajátítására nem lé-
tezik automatikus módszer; nincs olyan csodaszer, amely helyettesíthetné a tanár 
abbéli képességét, hogy felfedezze a technológiát, gyakoroljon vele, megismerje és 
magabiztosan használja azt. A tanároknak azonban nem feltétlenül kell a digitális 
média szakértőinek lenniük ahhoz, hogy értékes digitális tanulási élményeket te-
remtsenek tanítványaik számára.

 

A nyelvi készségek és a kreativitás fejlesztése szerzői joggal védett 
képekről történő beszéd révén
www.youtube.com/watch?v=FtX8nswnUKU&feature=youtu.be
A Kittens Inspired by Kittens (Cicák ihlette Cicák) című YouTube-videóban 
egy ötéves kislány bemutatja nekünk a Kittens (Cicák) című könyvet. A kis-
lány kommentálja a könyv képeit, és kis történeteket talál ki róluk, saját hang-
ján szólaltatva meg a cicákat. Ez a népszerű videó szemlélteti, hogy a gyere-
kek aktív képolvasása ösztönzi a képzelőerőt, a kreativitást, valamint a nyelvi 
készségek fejlődését. Azt is megmutatja, hogy az oktatók miért ragaszkod-
nak a szerzői joggal védett anyagok tisztességes használatához (fair use), hi-
szen láthatjuk, hogy az új gondolatok mások kreatív munkájára épülve és 
annak gyarapításával jönnek létre.

http://www.youtube.com/watch?v=FtX8nswnUKU&feature=youtu.be
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Korai kezdés: videó készítése első osztályos  
tanulókkal

Kisgyerekek esetében néhány nagyon egyszerű videókészítési tevékenységnek is 
egészen jelentős oktatási értéke lehet. Kate, a Powerful Voices for Kids (Erős Gye-
rekhangok) projekt egyik oktatója kidolgozott egy egyszerű videókészítési te-
vékenységet az első osztályos tanítványaival. Ezek a gyerekek nem voltak felké-
szülve az iMovie alkalmazás használatára, mivel legtöbbjüknek csak minimális 
tapasztalata volt a számítógépekkel. Ezért aztán Kate a dizájnkészítési és a terve-
zési folyamatot állította az oktatás középpontjába, amikor kisdiákjai részt vettek a 
How to Take Care of Your Pet? (Hogyan gondozd a kisállatodat?) című videó ké-
szítésében.

Először is, segített a gyerekeknek felismerni, hogy tudnak valamit, aminek má-
sok értéket tulajdoníthatnak: ismerik mindazt a munkát és erőfeszítést, amivel egy 
kutya vagy macska gondozása jár. Ezután segített nekik megérteni egy bizonyos 
műfaj (a közérdekű felhívás: „egy meggyőző üzenet, amely embereken segít”), 
a célközönség (olyan emberek, akiknek tanulniuk kell arról, hogy hogyan válhat-
nak kisállat-tulajdonossá), valamint az üzenet (az általuk átadni kívánt gondolatok 
és információ) mibenlétét.

Az előkészítési fázisban mindegyik gyerek megfogalmazott egy-egy konkrét 
 tanácsot a fiatal kisállat-tulajdonosok számára, a „Mivel jár egy kutya vagy egy 
macska gondozása?” kérdés megválaszolásával. A tanács vizuális megjelenítésé-
nek tervezésekor a gyerekek megvitatták, hogy vajon bizonyos jelenetek felvéte-
léhez behozhatnák-e saját kisállataikat az iskolába. Erőteljes és élénk eszmecserét 
követően a gyerekek végül úgy döntöttek, hogy plüssállatokkal helyettesítik a kis-
állataikat, mivel megértették és elképzelték mindazt a lehetséges problémát, amit 
az okozna, ha valódi állatokkal készítenének el egy produkciót az osztályban.

Miután Kate felállította a kamerát és a mikrofont, a gyerekek párokban dolgozva 
vitték színre a tanácsot – egyikük beállította a jelenetet egy plüssállattal, a másik 
pedig filmezte azt. Amikor eljött az utómunka ideje, Kate feltöltötte a képanyagot, 
megvágta a videót, majd DVD-re és a webre exportálta a filmet. Nem volt nehéz 
munka, de némi időbe került. Kate esténként és hétvégente, a színfalak mögött dol-
gozott a projekten; egyedül vágta össze a videót, és csak a végeredményt mutatta meg 
a tanítványainak. A gyerekek videója megtekinthető a www.powerfulvoicesforkids. 
com weboldalon.

 

http://www.powerfulvoicesforkids.com
http://www.powerfulvoicesforkids.com
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Videókészítés öt lépésben
1 .  A céljaid megfogalmazása: Fogalmazd meg a célodat, határozd meg a 

célközönséget, a műfajt és az üzenetet!
2 .  Előkészítés: Ötleteléssel találj kreatív módot a gondolataid képekkel, szö-

veggel és hanggal történő kifejezésére! Írj forgatókönyvet, és tervezd meg 
a képek sorrendjét!

3 .  Felvétel: Próbálj és gyakorolj, gyűjts videó-képanyagot, készíts hangfelvé-
telt, gondosan ügyelve a kép- és hangminőségre!

4 .  Utómunka: Állítsd össze a kép- és hanganyagodat, és vágd össze úgy, 
hogy a projekt érthető legyen a célközönség számára!

5 .  Terjesztés és reklám: Találj módot az elkészült mű megosztására, megje-
lenítésére vagy közönségnek történő bemutatására!

Multimédiás kompozícióalkotás:  
a 21. századi írás kapuja

Amikor a gyerekek médiaeszközök és -technológiák révén üzeneteket hoznak lét-
re, bizonyos általános kommunikációs kompetenciák aktiválódnak. A folyamat a 
kora gyermekkorban kezdődik, amikor a gyerekek személyes reakciót és nézőpon-
tot juttatnak kifejezésre, beszélnek másokhoz, és hallgatási készségről tesznek ta-
núbizonyságot, vagy éppen írás és képek révén tájékoztatnak, meggyőznek és szó-
rakoztatnak.

Olyan kompetenciák és készségek is vannak, amelyek jellemzően a kifejezés 
egyes médiumaihoz kapcsolódnak. A fotókompozíció-készítéshez például képeket 
kell kiválasztani, megvágni és sorrendbe állítani egy adott cél érdekében, egy 
adott célközönség számára. A videókészítéshez egy videokamera segítségével ké-
peket és hangot kell felvenni, majd ki kell választani és sorba kell rendezni a kép-
anyagot, a szöveget és a hangot úgy, hogy elérjünk egy adott célt és egy bizonyos 
célközönséget. Színielőadás létrehozásához őszinte érzelmeket, a hang és a test ré-
vén érzéseket és gondolatokat kell átadni; kreativitásról és képzelőerőről kell tanú-
bizonyságot tenni; csapattagként vagy vezetőként részt kell venni az előadásban; 
valamint jól kell felhasználni az időt az ötletek kidolgozásának, a tervezésnek, 
a próbálásnak és az előadásnak a teljes folyamata során. Jóllehet, e kompetenciák 
maradéktalan elsajátítása sok időt és gyakorlást igényel az általános iskolai évfo-
lyamokban, az iskolán belül és kívül dolgozó tanárok, könyvtárosok és médiaszak-
emberek közötti partnerség eredményesnek bizonyul.9
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A médiaalkotási kompetenciák térképe
Általános kompozícióalkotási készségek
– Személyes reakció és nézőpont kommunikálása
– Egyénhez intézett beszéd, valamint hallgatási készség demonstrálása
– Nagy csoporthoz intézett beszéd, valamint reagálás a visszacsatolásra
– Írás és képek révén történő tájékoztatás, meggyőzés és szórakoztatás
–  Fogalmazás különféle formátumokban és műfajokban, ideértve az e-mailt, 

a kritikát, a beszámolót, a filmszöveget, a dalszöveget, a weboldalt, az is-
meretterjesztő irodalmat, a regényirodalmat és más irodalmi műfajokat

–  Fogalmazás különféle közönségtípusok számára, ideértve a társakat, csa-
ládtagokat, oktatókat, speciális érdekcsoportokat, állami vezetőket, vala-
mint a nagy nyilvánosságot

 
Médiumspecifikus készségek
Színielőadás mint kompozíció
– Érzések és gondolatok átadása a szív, a hang és a test révén
– Kreativitás és képzelőerő demonstrálása
– Csapattagként vagy vezetőként történő részvétel az előadásban
–  Az idő jó felhasználása az ötletek kidolgozásának, a tervezésnek, a próbá-

lásnak és az előadásnak a teljes folyamata során
 
Képkompozíció
– Fotókompozíció készítése
–  Képek kiválasztása, vágása és sorrendbe állítása adott cél érdekében, adott 

célközönség számára
 
Hangkompozíció
– Hangfelvétel készítése technológiai eszköz segítségével
–  A hangra, a zajra és a hangszínre történő fokozott odafigyelés a felvételké-

szítés során
– Audio- és zenei részletek kiválasztása és összeállítása
 
Videókompozíció
– Képek és hang felvétele videokamera segítségével
–  Képanyag, szöveg és hang kiválasztása és sorba rendezése egy adott cél és 

egy bizonyos célközönség elérése érdekében
 
Közösségimédia-kompozíció
– A közönség és a cél szem előtt tartása a kompozícióalkotás során
– A közönség figyelmének felkeltése és megtartása
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– A magánélet tiszteletben tartása
– Szociálisan felelős magatartás és mások iránti érzékenység
 
Digitálismédia-kompozíció
–  Különféle formájú üzenetek létrehozása szoftveres eszközök segítségével 

(wiki, blog, podcast, interaktív multimédia stb.)
–  A programozó szoftverekkel való megismerkedés elsajátítása és működé-

sük megértése
–  Iteratív problémamegoldási eljárás alkalmazása a kreatív folyamat egésze 

során
–  Helyénvaló módon történő információmegosztás és a magánélet tisztelete
–  A szerzői jog ismerete, valamint a tisztességes használat (fair use) indok-

lási eljárásának megfelelő alkalmazása

A médiakészítés alapjai: képernyővideó készítése 
(screencasting)

Emily, a PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) program egyik ok-
tatója nehéznek találta annak a kezelését, amit később „negyedikes pangás”-ként 
aposztrofált. Sok tanítványa a sikertelenség élményével szembesült a harmadik 
osztályban, akiket azután tanulmányi felzárkóztatásra jelöltek ki. Ezek a diákok 
korábbi iskolai tapasztalataik alapján arra a meggyőződésre jutottak, hogy az is-
kola nem éri meg az erőfeszítést.

A negyedikes pangást a tankönyvolvasásra helyezett túlzott hangsúly számlá-
jára írták, amely miatt a gyerekek kevesebb alkalmat kaptak őket érdeklő anyagok 
olvasására. Ha a gyerekek maguk választhatják meg, hogy miről olvassanak és ír-
janak, akkor nő a motivációjuk és a szókincsük, továbbá magabiztosabbá válnak a 
nagyobb kihívást jelentő anyagok olvasásában.10 Éppen ezért az írott tömegmédia, 
például a folyóiratok és a hírlapok, valamint az online digitális források hatékony 
tanulási eszközök lehetnek a fiatal olvasók és írók számára.

Emily küzdött azzal, hogy tanítványait rábírja a rendszeres olvasásra és írásra. 
Azt találta azonban, hogy ha a diákok a tömegkultúrával foglalkozhatnak – kü-
lönösen pedig, ha a kedvenc zenéikről és hírességeikről beszélgethetnek –, az al-
kalmat nyújt nekik az olvasásra, az írásra és a kritikai gondolkodásra. A gyerekek 
élvezték például, hogy folyóiratcikkeket olvashatnak Lebron Jamesnek, az NBA-
játékosnak a Miami Heathez történt, akkoriban vitákat kiváltó átigazolásáról, és 
megvitathatják azt.

Emily azt is megfigyelte, hogy a gyerekek könnyűzenét hallgattak és megbe-
szélték, milyen érzéseket kelt bennük a zene, mit jelent a dalszöveg, és hogyan hat 
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rájuk a kompozíció, az ütem és a ritmus. Amikor azonban az írásra került a sor, a 
diákok továbbra is húzódoztak.

Emily eredményesen adott teret tanítványainak a megosztásra, a reflexióra és a 
hangos gondolkodásra; úgy tűnt azonban, hogy ezek a beszélgetések gyakran meg 
is rekednek a beszélgetés szintjén. Van-e valamilyen egyszerű módszer arra, hogy 
kiaknázza a gyerekek beszélgetését olyan módon, amely lehetővé tenné számukra 
az írás gyakorlását? Emily tisztában volt azzal, hogy pusztán a beszélgetés leírása 
nem lenne célravezető. Az írási folyamattal kísérletezve Emily rájött, hogy sok 
gyerek számára az írás önmagában nem adja vissza a gondolatok teljes mélységét 
és komplexitását. Emily azt szerette volna, hogy a gyerekeket az erő, a büszkeség 
és a magabiztosság érzése töltse el, amikor a nyelv révén kifejezik magukat.

Emily úgy döntött, hogy a képernyővideó-készítést veti be (ez egy olyan eljárás, 
melynek során minden, ami a számítógép képernyőjén megjelenik, rögzítésre ke-
rül, egyidejű hangrámondással együtt vagy anélkül). A képernyővideó-készítő szoft-
verek között vannak ingyenes, webalapú eszközök, amilyen például a Screenr (www.
screenr.com), illetve a TechSmith által készített letölthető eszközök is (például a 
Snagit és Camtasia).

A képernyővideó ugyanazt a hatást kelti, mint egy rendezői kommentárral ellá-
tott film vagy tévéműsor. Miközben a számítógép képernyőjén látható történéseket 
nézzük, hallhatjuk a készítő kommentárját. Mivel a tanítványait a klasszikus hip-
hop videoklipek és előadók (például Queen Latifah és a Public Enemy) tanulmá-
nyozása érdekelte, Emily arra kérte őket, hogy elemezzék ezeket, először spontán 
módon, beszélgetés keretében, majd pedig hevenyészett beszéd formájában; ezeket 
a rövid beszédeket, melyeket időzítésüket tekintve a videoklip vizuális képeihez 
illesztettek, előre megtervezték és megrendezték. A diákoknak részteles jegyze-
teik voltak, a gondolataik azonban nem voltak szóról szóra leírva.

Az egész egy órát sem vett igénybe, és a végén ez az egyszerű médiakészítési 
tevékenység némi érdekes elemzéssel és hozzáadott értékkel egészítette ki a diákok 
órai beszélgetéseit. Egy csoport fiú például észrevette a Queen Latifah U.N.I.T.Y. 
című dalához készített, 1991-es videoklipben rejlő esélyteremtő társadalmi üze-
netet:

 
Andrew:  Nekem az jött le ebből a számból, hogy a nőknek ki kell állniuk magu-

kért, és nem szabad hagyniuk, hogy a férfiak rosszul bánjanak velük.
Byron:  Nem tetszett, hogy a férfiak bántották a nőket. Aki kezet emel egy nőre, 

az egy tapló.
Charles: Tetszik, hogy Queen Latifah erősíti a lányok önbecsülését.

 
A képernyővideók elkészítése nem tartott sokáig. Ötleteléssel indítottak, hogy 
megtalálják a legjobb elképzeléseket. Ezután írtak egy informális szövegkönyvet, 
illetve összeírták a beszédtémákat. Volt egy próba, amelyet követően percek alatt 
felvették a hangrámondásos képernyővideót. A diákok képesek voltak egy letisz-

http://www.screenr.com
http://www.screenr.com
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tult produkcióba átültetni a tömegkultúráról készített spontán elemzésüket, ami 
némi formális írást is megkívánt. Mivel nem kellett a rémisztő esszéformát alkal-
mazniuk, a diákok rövid, de nagy hatású gondolatokat tudtak alkotni, amihez az 
írott és a beszélt nyelvet egyaránt felhasználták. Ezekből és a diákok más képer-
nyővideóiból is megtekinthetők minták a powerfulvoicesforkids.com weboldalon.

Amikor a képernyővideó-készítést bemutatják a tanároknak, gyakran hierar-
chikus technikaként festik le, amely révén a tanár vagy szakember üzenetet mu-
tathat be, modellezhet, közvetíthet vagy adhat át a diákoknak. A Khan Academy 
(www.khanacademy.org) videói között sok ilyet találunk – jó tanárok által készített, 
egyszerű oktató képernyővideókat, amelyeken a tanárok olyan fogalmakat magya-
ráznak el lebilincselő módon, mint például az összeadás és a szorzás.

A képernyővideó-készítés az utóbbi időben a „fordított” osztálytermi oktatás 
kipróbálására inspirálta a középiskolai és főiskolai oktatókat, melynek során a diá-
kok otthon – tanórán kívüli házi feladatként – néznek képernyővideó formájú elő-
adásokat, illetve diabemutatókat, melyeket az oktatók készítenek számukra, hogy 
az osztálytermi időt kérdések megválaszolásával, kiscsoportos munkával, valamint 
a diákok tanulásának egyénre szabott segítésével lehessen tölteni.

Mi azonban más okból szeretjük a képernyővideókat: a képernyővideók lehető-
séget nyújtanak a diákoknak arra, hogy maguk is szerzőkké váljanak, ugyanakkor 
a médiakészítésen keresztül a tanulók kommunikációs és kritikai elemzési készsé-
gét is erősítik.11 A képernyővideó-készítés olyan alkotói eszköz, amely azt kívánja 
a diákoktól, hogy alaposan figyeljék meg és figyelmesen hallgassák meg a média-
alkotást, amelyet hallanak, látnak, illetve amellyel interakciót folytatnak, majd pedig 
mások meghallgatásán, beszéden és íráson keresztül, spontán és tervezett módon 
is kommentálják azt. A diákok közötti strukturált dialógust ragadja meg, de for-
mális mechanizmusként is használható, melynek segítségével akár kisgyerekeket is 
bevezethetünk annak tudományába, hogy hogyan ismerhetik fel az üzenetek szá-
mos különböző alkotóelemét.

Az átdolgozás elsajátítása:  
az élelmezés- és táplálkozáspolitika vizsgálata 
képernyővideók készítésén keresztül

Mr. Fitzgerald (a tanár, akinek nehézségei támadtak a PowerPointtal) magabizto-
sabban szerette volna használni a technológiai eszközöket, amit úgy kívánt elérni, 
hogy képernyővideókat készít a saját osztályával. Philadelphiai állami iskolákban 
nagy tapasztalatot szerzett tanárként pontosan tisztában volt azzal, mennyire kényes 
területre is téved az, aki az urbánus sokféleség jegyeit magukon hordó diákokat 
akar komplex témákról tanítani. Mr. Fitzgerald az utóbbi években a gyermekélel-
mezésre fordította a figyelmét. Követte a Michelle Obama azon kezdeményezései-

http://powerfulvoicesforkids.com
http://www.khanacademy.org
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ről szóló beszámolókat, amelyek országos szinten próbálják kezelni a gyermekkori 
elhízást. Elkezdte diákjait a táplálkozás- és a közpolitika összefüggéseiről tanítani, 
nagy publicitást kapott helyi ügyeket vitatva meg velük – például a philadelphiai 
állami iskolák javára bevezetendő, a szénsavas üdítőitalokra kivetett adó ügyét.

Miután Mr. Fitzgerald megvitatta a szénsavas üdítőitalokra kivetendő adó ügyét 
ötödikes tanítványaival, azok másnap saját ötlettel álltak elő az élelmezéspolitikát 
illetően. A helyi tévé hírműsorát nézve az egyik diák hallott egy Corporate Ac-
countability International (Nemzetközi Vállalati Felelősségvállalás) nevű csoport-
ról, amely nyomást gyakorolt a McDonald’s Corporationre, követelve, hogy a cég 
hagyjon fel azzal, hogy színes bohócfigurája, Ronald McDonald segítségével 
egészségtelen ételeket ad el gyerekeknek.12 Mr. Fitzgerald osztálya élénken reagált 
erre a hírsztorira. Néhány diák úgy vélte, hogy a „kissrácokat” (az ő kistestvéreiket) 
vonzza Ronald McDonald és a Happy Meal játékok, és nincsenek tudatában  annak, 
hogy a McDonald’s árthat az egészségüknek. Mások azon a véleményen voltak, 
hogy a szülők feladata egészséges módon táplálni a gyerekeiket, és hogy Ronald 
McDonald és a Happy Meal elvesztése lesújtaná a gyerekeket, akik szeretik a 
McDonald’s ezen arcát.

Mr. Fitzgerald kétféle stratégiát alkalmazott tanítványai aktivitásának kiak-
názására. Először is egy „mellette” és egy „ellene” csoportra osztotta az osztályát. 
Az egyik csoport azt a feladatot kapta, hogy online kutatást végezve dolgozzon ki 
egy érvet a mellett, hogy a McDonald’s-nek fontolóra kellene vennie a bohócfigu-
rája és a Happy Meal nyugdíjazását. A másik csoportnak a mellett szóló érvet kel-
lett kidolgoznia, hogy hagyni kellene, hogy a McDonald’s megtartsa ezeket a gyere-
keknek szóló marketingelemeket. Azok a diákok, akik nem voltak biztosak abban, 
hogy melyik állásponttal is értenek egyet, illetve akik strukturáltabb feladatot sze-
rettek volna (pl. „Egyetértek vele, de nem tudom pontosan, hogy miért”), egy-egy 
konkrét álláspont tanulmányozását kapták feladatul – például a városi képviselő-
testület egy tagjáét, egy aggódó szülőét vagy a McDonald’s cég szóvivőjéét.

Miután online kutatással információt gyűjtöttek a kérdésről, Mr. Fitzgerald úgy 
döntött, hogy egy képernyővideó elkészítésére buzdítja a tanítványait, jóllehet, 
 addig ő maga is csak egyetlen képernyővideót készített. Kissé ideges volt amiatt, 
hogy tanórai keretek között fogja kipróbálni ezt a tevékenységet. De a projekttel 
kapcsolatos félelmei kezdtek elillanni, amint a gyerekek megkezdték az álláspont-
jukat alátámasztó egyszerű hírtudósítások, hírlapi cikkek és weboldalak felkuta-
tását. Mr. Fitzgerald rájött, hogy amit csinálnak, az egy időtlen vitatevékenység 
digitálisan feljavított változata, amely során a diákok szerepjátszása és személyes 
véleménye szabja meg a kutatási folyamatot. Így szemlélve a projektet, a technikai 
kívánalmak már kevésbé tűntek ijesztőnek.

A hagyományos vitától akkor – és Mr. Fitzgerald által előre nem látott módon – 
tért el a projekt, amikor arra került a sor, hogy a diákok átdolgozzák a kutatási 
projektjüket (amelyet az ötbekezdéses esszéformát követve öntöttek írásba), úgy, 
hogy az megfeleljen a képernyővideó-készítési tevékenység kívánalmainak. Mivel 
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hírműsorokat, reklámokat és hasonló médiaszövegeket választottak a gondolataik 
illusztrálására, néhány gyerek úgy találta, hogy az ötbekezdéses esszészerkezet 
nem ültethető át tökéletesen a képernyővideó műfajába, amely végső soron egy 
vizuális képekhez illeszkedő, rövid szóbeli prezentáció. Igazság szerint a diákok 
korábban nem igazán foglalkoztak a szöveg és a képek közötti kapcsolattal.

Így aztán a produkció próbája során, amikor a gyerekek hangosan felolvasták a 
szövegkönyveiket, sokukat csalódásként érte, hogy amit mondani akartak, az látha-
tólag nem volt összhangban az általuk kiválasztott képekkel. A gyerekek spontán 
módon, formális instrukció nélkül elkezdték átdolgozni az esszéiket, átrendezve a 
szavakat, mondatokat, sőt egész bekezdéseket is, amelyek nem fejezték ki tömören 
a legfontosabb gondolatokat.

Miután pedig meghallgatták magukat a saját készítésű képernyővideók első fel-
vételeiről, a diákok rájöttek, hogy ennél is nagyobb mértékű átdolgozásra lesz 
szükség. Újabb ötletekkel álltak elő a szóválasztást és az érvelési struktúrát ille-
tően, valamint arra vonatkozóan, hogy milyen előadásmód tehetné erősebbé a pre-
zentációjukat. Bár néhány diák végül úgy döntött, hogy az eredeti ötbekezdéses 
esszéjét olvassa fel annak eredeti formájában, a legtöbb diák alapjaiban átdolgozta 
a művét, inkább egy rövid írásos állásfoglaláshoz vagy szerkesztőségi kommen-
tárhoz téve azt hasonlatossá.

Mr. Fitzgerald, aki olyan televíziós szerkesztőségi hírműsorokon nőtt fel, ame-
lyeket ilyen hírműsorokként tüntettek fel, és amelyeknek külön szekciójuk volt a 
hírműsorokon belül, örömmel látta, hogy tanítványai munkája kezdi egy olyan 
klasszikus televíziós formátum alakját ölteni, amely – Mr. Fitzgerald úgy érezte – 
már eltűnt a 24 órás műsoridejű kábeltelevíziós hírcsatornák evolúciójának süly-
lyesztőjében.

Mivel a tanítványai biztonsággal kutattak, tesztelték és dolgozták át műveiket, 
Mr. Fitzgerald is bátrabbnak érezte magát a saját tananyaga hasonló megközelíté-
sekor. Azzal is tisztában volt, hogy jóllehet, ő maga technikai értelemben nem 
technológia-szakértő, a diákok fontos kortárs társadalmi vitákba való bevonása te-
rén meglévő, saját védjegyű szakértelme sokkal nagyobb hatással volt a gyerekek 
tanulási élményére, mint a magához a médiakészítéshez szükséges, konkrét tech-
nológiai ismeretek.

Néhány felsőoktatás-szakértő (köztük Cathy Davidson a Duke Egyetemről) be-
hatóan vizsgálta a blogoknak, a videónak és más egyszerű technológiai eszközök-
nek a diákok íráskészségének fejlesztését célzó használatát. Davidson rámutat, 
hogy a tanítványai blogokon megjelenő írásainak minősége néha meghaladja a for-
mális házi dolgozataikét, részben azért, mert az elfoglaltság természetesebb jelle-
gének hála, a diákok többet írnak, mintsem gondolnák.13

Az egyszerű médiakészítésben rejlő, a tanulási folyamat elősegítésére irányuló 
potenciál még fokozottabb lehet akkor, amikor a diákok épp csak kezdenek önbi-
zalmat szerezni a saját írottmédia-írási készségüket illetően. Ez a törvényszerűség 
Mr. Fitzgerald megfigyelései esetében is érvényesült. A képernyővideó-készítés le-
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hetővé tette a tanítványai számára, hogy hevenyészett érveik szenve délyét infor-
mális írásstílussal párosítsák, valamint aktívan ösztönözte őket nem csupán arra, 
hogy írjanak, de arra is, hogy művüket javítandó át is dolgozzák és írják azt.

Játék a remixszel és a paródiával

A serdülőkor felé közeledve újfajta nyomás nehezedik a gyerekekre, amely arra 
irányul, hogy a kultúrában jelen lévő normákkal összhangban álló képet fessenek 
magukról. Sok fiút jobban kezd érdekelni, hogy megmutassa tehetségét a sport te-
rén; sok lány fogyással, énekléssel vagy tánccal, illetve trendi szerelés viselésével 
próbálkozik. A gyerekek rájönnek, hogy az amerikai kultúrában nagyra értékelik 
azt, ha valaki kitünteti magát a zenében, az előadó-művészetben vagy a sportban.

2011-ben, a tanév végén sok gyerek és tini beszélt egy korábban ismeretlen, 
Orange Countyból (Kalifornia) származó tinédzserről, aki váratlanul az egyik leg-
népszerűbb új hírességgé vált a popzene színterén, annak ellenére, hogy nem volt 
előadói tapasztalata, nem volt kiadója, sem bármilyen kapcsolata a professzionális 
zenekiadással. Ez az a fajta „valóra vált álom” volt, amelyet Andy Warhol jövendölt 
meg egyszer, amikor megjegyezte, hogy a jövőben mindenki híres lesz 15 percre.

Amikor Rebecca Black 13 éves lett, anyja felbérelte az Ark Music Factory nevű 
céget (átmenet egy amatőr zenekiadó csapat és egy fiatal nők számára kínált pop-
énekes fantáziatábor között), hogy írjanak meg, készítsenek el és jelentessenek meg 
egy videoklipet a lányával, hogy Rebecca megtapasztalhassa azt, amit immerzív 
digitális és médiaműveltségi élménynek hívhatnánk.

Valószínű, hogy Rebecca Black anyjában megfogalmazódott pár kulcsfontos-
ságú médiaműveltségi kérdés a lánya számára: Valójában mivel is jár az, ha saját 
popdalt adsz ki? Mennyire nehéz? Bárki híres lehet? A Rebecca Black és az Ark 
Music Factory közötti együttműködés eredménye a „Friday” (Péntek) című, egyik 
napról a másikra internetes szenzációvá váló dal lett, amely mindössze 45 nap alatt 
több mint 100 millió megtekintést ért el a YouTube-on. A klip megjelenése utáni 
hetekben Rebecca Black igazi híresség lett – talkshow-kban lépett fel, hírműsorok-
ban szerepelt, cameoszerepeket kapott a legmenőbb kortárs popsztárok profi vi-
deoklipjeiben.

Ám nem mindenkinek tetszett, hogy a fiatal lány betört a sztárvilágba. Mind-
össze pár nappal azután, hogy a dal 2011 márciusában megjelent a YouTube-on, 
már ez volt a legintenzívebben tárgyalt téma a Twitteren, mely a 450 ezer „like” 
mellett több mint 3 millió „dislike”-ot kapott. Rebecca Black úgynevezett „utálói” 
örömükét lelték a gonoszkodásban, olyan megjegyzésekre ragadtatva magukat, 
mint „A valaha volt legrosszabb énekes!”, „Remélem, vagdosod magad!” és „Re-
mélem, táplálkozászavaros leszel, hogy jól nézz ki!”. Még néhány halálos fenyege-
tést is kapott!14
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Ami azt illeti, azon a tavaszon sok gyerek láthatólag nagy örömét lelte abban, 
hogy erőteljes véleményt fogalmazzon meg a dallal kapcsolatban. Mr. Marino ta-
nítványai (egy csoport hatodikos) megosztottak voltak, és markáns véleményeknek 
adtak hangot a dalt illetően. Sokan magával ragadónak és fülbemászónak találták 
a refrént, ami indokolta, hogy felvegyék a dalt a kedvenceikből álló személyes ká-
nonjukba. Mások idegesítőnek találták – nem tetszett nekik sem a vokál, sem a 
kompozíció, sem a dalszöveg. „Ennél mi is jobb dalt tudnánk csinálni!” – fakadtak 
ki a tanáruknak.

A tanév végén jártak, olyan időszakban, amikor nehéz bármilyen komoly új 
munkába kezdeni, mivel a hatodikosok az utolsó napjaikat töltötték az alsó tagozat-
ban. A tanítványai által a Rebecca Black-vitában tanúsított aktív részvételben Mr. 
Marino lehetőséget látott egy remixelési tevékenységre, amelyet – úgy gondolta – 
a diákok valószínűleg egy-két hét alatt el tudnának végezni, a formális oktatásra 
elkülönített idő csekély részének felhasználása mellett. A „remix” definíció szerint 
egy felvett dal alternatív változata, mely az eredeti változat felhasználásával ké-
szül. A szakkifejezésből néha igét is képeznek, amely azt a folyamatot jelöli, amely 
során különféle médiaalkotások (például történetek, könyvek, filmek, videojáté-
kok, valamint a kultúra más megjelenési formái) megváltoztatásával valami újat 
hoznak létre.

A diákok annak meghatározásával kezdik a remixelés folyamatát, hogy a dal 
mely aspektusait változtathatnák meg a saját üzenetük megalkotásához, majd pedig 
remixelik a dalt, minek során a saját új dalszövegüket éneklik fel az eredeti zene 
régi ütemére.

Maga is műszaki szakértőféle lévén, Mr. Marino lelkesen fogott bele annak ki-
módolásába, hogy hogyan is kellene megvalósítani egy ilyen típusú projektet. 
Azonnal elképzelte a projekt technikai elemeit: beszerezzük a dal karaoke-változa-
tát, amely a dal népszerűségének köszönhetően már elkészült és megvásárolható 
az olyan weboldalakon, mint például az iTunes; egy osztálytermi számítógéphez 
csatlakoztatott mikrofon segítségével felvesszük, ahogy a diákok az eredeti dal 
ütemére énekelnek; egy egyszerű audioszerkesztő programban (amilyen például az 
Audacity vagy a Windows Media Maker) összeszerkesztjük a vokált és a zenét. 
Voilà!

Amit Mr. Marino nem láthatott előre, az az volt, hogy ez a látszólag egyszerű 
technikai feladat milyen módon ölt majd új, komoly dimenziókat a diákok szemé-
ben, amint bejárják a produkciós folyamatot – tegyék bár ezt az osztálytermi okta-
tással nem ütköző, rövid foglalkozások keretében. A teljes folyamat során az egész 
produkciós ciklust átvették – az előkészítési fázist (ötletelés, tervezés és írás), 
a felvételi fázist (felvétel és újrafelvétel), valamint az utómunka fázisát (szerkesztés 
és átdolgozás) is.
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Az első ötletbörzéjük alkalmával a diákok hamar kitalálták, hogy mi legyen a 
remixük témája: „Péntek”-ről „Szerdá”-ra változtatják a dal címét, az alsó tagozat-
ban töltött utolsó tanítási napjukra utalva, amely gyorsan közeledett, és jó két hét 
múlva volt esedékes. A dalszöveg hamar megszületett; a gyerekek fejből, szó sze-
rint idézték a dal eredeti szövegét, majd pedig úgy módosították, hogy az a saját 
iskolai kultúrájukat tükrözze. Informális beszélgetéseket folytattak a rímképletről, 
a szótagszámról, valamint arról, hogy lényegre törő szóhasználattal kell kifejez-
niük a gondolataikat a dalban.

Ezt követően a diákok megvitatták a dal kompozícióját – azt, amit többnyire 
„ütem”-ként vagy „zene”-ként aposztrofálnak. A vélemények megoszlottak: sok 
diáknak tetszett a dal eredeti zenéje, míg mások amatőrnek és elcsépeltnek talál-
ták. Mr. Marino és tanítványai úgy döntöttek, hogy az utolsó pár zeneórájukat arra 
fordítják, hogy zenetanárukkal újraalkossák a zenét a saját céljaiknak megfelelően. 
A zenetanár elektromos és hagyományos zongora, továbbá számítógéppel előállí-
tott ütem kombinálásával elkészítette a dal eredetihez hű változatát.

A folyamat során a diákok konkrét javaslatokat tettek a zene feljavítására: a dob 
és a cintányér ne legyen olyan hangos; elektromos zongora helyett valódi zongorát 
kellene használni; legyen kicsit gyorsabb.

Végül eljött az ideje, hogy a diákok – az órán írt dalszöveget énekelve – felve-
gyék a saját hangjukat a zenetanáruk által rögzített zenére. A gyerekek az Audacity 
nevű, ingyenes zeneszerkesztő program révén megismerkedtek azzal, hogy milyen 
közvetlenül a mikrofonba énekelni, valamint láthatták, hogyan festenek a saját hang-
juk hanghullámai. Effektusokat próbáltak ki, megfigyelve, hogyan szól a hangjuk, 
ha több utánzengést adnak rá („Olyan, mint a visszhang!”). Meghallgatták a dalt 
fejhallgatóval, és immár bizonyosan abban, hogy pontosan úgy szól, ahogy elkép-
zelték, elkezdték felénekelni a szöveget. Ám a zene és a szöveg találkozása csaló-
dást okozott a diákoknak. Hangok egész kórusa zendült fel:

„Miért ilyen a hangunk?”
„Ez nem követi az ütemet!”
„A mi részünk nem is hallatszik!”
„Felvehetnénk újra?”
 

A felvétel minősége iránti elkötelezettségük meglepte Mr. Marinót. Olyan diákok-
ról volt szó, akik ritkán tüntették ki magukat a társaik írásainak kritizálásában, és 
többnyire csekély lelkes és elgondolkodtató visszacsatolást nyújtottak egymás 
munkája számára. Ennél a produkciónál azonban szinte minden diáknak volt véle-
ménye – észrevett egy hiányzó részletet itt, egy hibát amott. A diákok ragaszkod-
tak hozzá, hogy átdolgozhassák a művüket.

 



144 A médiaműveltség felfedezése

A „Tudsz ennél jobbat is?” próba
Sue Dahlstrom könyvtáros-tanár tisztában van azzal, hogy a 7–12 éves korú 
gyerekek érzékenyen ügyelnek a szakmai színvonalra a médiakészítésben. 
Amikor a gyerekek rövid, formális vagy informális médiaalkotásokat készí-
tenek, Sue felteszi nekik a kérdést: „Tudsz ennél jobbat is?” Ez a kérdés 
gyakran reflexiót vált ki és átdolgozást eredményez. Ha a gyerekek az átdol-
gozás mellett döntenek, akkor további saját munkát fektetnek a projektbe – 
néha a teljes projektet átdolgozzák, a koncepciótól a megvalósításig.

 
Az írásbeli szövegalkotást oktató tanárok lelkesednek a digitális médiában rejlő 
lehetőségek iránt, mivel rájöttek, hogy ismerős műfajokkal dolgozva a tanulók ér-
tékelik az átdolgozási folyamatot. Médiakészítési tevékenységekkel foglalatos-
kodva a diákok gyakran hajlandóságot mutatnak arra, hogy kritikusan szemléljék 
a saját művüket, ami a média számukra ismeretlen formái esetében nehéznek bizo-
nyulhat. Könyvismertetők, levelek, tájékoztató brosúrák írásakor, valamint az írott 
média más, az általános iskolai tananyag részét képező formáinak művelésekor a 
diákoknak gyakran csekély alapjuk van ahhoz, hogy saját munkájuk minőségét 
megítéljék. A könnyűzene, a televízió, a filmek, a weboldalak és a videojátékok sza-
bályaival és hagyományaival azonban tisztában vannak. Ezt a tudást pedig arra 
használhatják, hogy a való életből vett példákkal vessék össze a saját művüket.

Otthon szerzett tudásukat és kulturális ismereteiket aktiválva Mr. Marino diák-
jai könnyedén reagálni tudtak egy másvalaki által alkotott műre, és el tudták ké-
szíteni annak paródiáját. Az oktatóknak azonban az oktatási értékét tekintve kell 
vizsgálniuk a paródiát. David Buckingham arra figyelmeztet, hogy a gyerekek pa-
ródiái néha a kérdések árnyaltabb megértése alóli könnyű kibúvóként szolgálhat-
nak, különösen a tömegkultúra körüli kérdések esetében.15 Minden médiakészítési 
feladatban megtalálható az egyensúly móka és tanulás között. Megítélésünk sze-
rint Mr. Marino projektje klasszikus tanév végi tevékenység volt – jó arra, hogy a 
csapatmunkára és az együttműködésre építve fokozza a diákok szerepvállalását, 
valamint hangsúlyozza az átdolgozásnak a kompozícióalkotási folyamatban betöl-
tött szerepét. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztésnek eszközeként 
azonban már nem volt ilyen hasznos.

A menő eszközökkel és mókás médiakészítési projektekkel való egyszerű fog-
lalatoskodás vonzó lehet az olyan tanárok számára, akik médiakészítést alkalmaz-
nak az osztálytermi oktatásban. De nem szabad, hogy ez a tevékenység a tanulást 
helyettesítse. Hogyan találhatják meg a tanárok az egyensúlyt a tanulási célok és 
mindazon szükségszerű felfedezés, hibakeresés és móka között, amivel a legtöbb 
médiakészítési projekt jár?
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A játék és a tanulás közötti egyensúly megtalálása

Amikor a médiakészítés kutatásalapú tanulással párosul, a diákok aktívan részt 
vesznek a kérdések megfogalmazásában, a széles körű kutatásban, majd pedig az 
új értelmezések, mondanivaló és tudás felépítésében. Ez az új tudás felhasználható 
kérdések megválaszolására, megoldások kidolgozására, illetve álláspont vagy né-
zőpont alátámasztására. A tudást rendszerint másoknak is átadják, és az valami-
lyen cselekvést eredményezhet. A PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerek-
hangok) programban részt vevő egyik nyári oktatónk munkája kiválóan szemlélteti, 
hogy hogyan lehet megtalálni a játék és a tanulás közötti egyensúlyt, ami kulcs-
fontosságú a kutatásalapú tanulás sikeréhez.

Osei sokat dolgozott hátrányos helyzetű tizenévesekkel kreatív médiakészítési 
tevékenységek keretében, általában informális tanulási környezetben. A Powerful 
Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) programot megelőzően azonban még soha 
nem dolgozott általános iskolás diákokkal. Ugyanazt a módszert követte, mint Mr. 
Marino – a diákok a kedvenc dalaikról beszélgettek, majd meghatároztak egy té-
mát vagy üzenetet, amely érdekelte őket. Osei osztályában a diákok „Állítsuk meg 
az erőszakot a philadelphiai közösségben!” címmel választottak maguknak átfogó 
témát, azok alapján az eszmecserék alapján, amelyeket a világnak a könnyűzené-
ben megjelenő ábrázolása és az életük során a világról szerzett saját tapasztalataik 
közötti különbségekről folytattak.

A téma kiválasztása után a diákok felvettek egy új vokál hangsávot a Gyptian 
nevű reggae-zenész által jegyzett, „Hold Yuh” című könnyűzenei szám instrumen-
tális verziójára. Ehhez énekelt és rappelt részeket egyaránt tartalmazó dalszöveget 
kellet írniuk. A lényegi tanulásra javarészt akkor került sor, amikor a diákok tanulmá-
nyozták a könnyűzene formai hagyományait, és a dal-, ütem- és rímalkotás több-
féle módjával is megpróbálkoztak.

A diákoknak alaposan el kellett gondolkodniuk a művük formai és tartalmi ele-
meiről egyaránt. Mit is akarnak mondani és hogyan is akarják elmondani? Hogyan 
szedjék rímbe a szavaikat – soronként több rímet használjanak, mint kedvenc rap-
pereik teszik, vagy maradjanak egyszerűbb formánál? És miféle történeteket mond-
janak el a saját dalukban?

A dal felvételéhez természetesen szükség volt arra, hogy a tanár rendelkezzen 
némi jártassággal és magabiztossággal a szoftveres eszközökkel történő hangszer-
kesztés terén. Maga is muzsikus lévén, Osei közelről ismerte a zenekiadásban 
megbúvó rejtett és váratlan technikai akadályokat. A mikrofon minősége és elhe-
lyezése, a hangeffektusok és a hangszínszabályozás jelentette problémák kezelése 
kihívást jelenthet a járatlan tanárok számára. Szerencsére azok a gyerekek, akik-
nek természetes tehetségük volt az énekléshez, élvezettel mutatták be képességei-
ket az osztály előtt, míg olyan diákok, akik korábban soha nem alkottak rímeket 
vagy rappeltek, új adottságokat fedeztek fel magukban, új módokat találtak az ön-
kifejezésre.
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A dalszöveg, amelyen a diákok a hét folyamán dolgoztak, gondolatébresztőre, 
költőire és erőteljesre sikeredett:

 
Miért lennél áldozat, bűnöző, drogárus,
Ha lehetnél hős is, igazi nagy mágus.
Rabolsz és lősz, azt hiszed, igazi rosszfiú vagy,
De ez semmi ahhoz képest, amit más maga mögött hagy.
Ahonnan én jövök, először lőnek, és csak azután kérdeznek,
Bumm-bumm, nyissz-nyassz, ahogy a zombikkal végeznek.
Ha az útjukba kerülsz, az a legrosszabb, ami érhet,
Ígérd meg, kérlek, hogy te vetsz ennek véget.
 

Amikor más tanárok is meghallgatták a dalt, szíven ütötte őket az üzenet elsöprő 
ereje: ezek a gyerekek a város kemény környékein folyó élet különféle ábrázolá-
sairól és realitásairól énekeltek, az úgynevezett „gengszter életstílus” veszélyeire 
figyelmeztetve másokat. A gyerekek úgy döntöttek, hogy kiválasztanak egy bizonyos 
instrumentális zenesávot, az írási és átdolgozási folyamat során pedig kidolgoznak 
egy új üzenetet. Ez az eljárás egy egészen különleges dalt eredményezett. Mind a 
formáját, mind a tartalmát tekintve borzongató belegondolni, hogy egy csapat 11 
éves gyerek készítette. A dal meghallgatható online a www.powerfulvoicesforkids.
com weboldalon.

Azt vettük észre, hogy ez a médiakészítési élmény nem tervezett módon arra 
ösztönözte a diákokat, hogy szabadidejükben is folytassák a dalszöveg- és vers-
írást. Az egyik diáklány naplója bizonyítja, hogy ő és a barátnője felváltva írtak 
rapszövegsorokat még nem létező dalokhoz. A művük bohókás, de jól felépített. 
Az írásuk semmitmondó óra alatti levelezésnek is tűnhet mindaddig, amíg fel nem 
tűnik néhány olyan formai elv alkalmazása, amelyeket Osei menet közben tanított 
a diákjainak, amikor megszámozták a sorokat, és az OMG Girlz (egy lánycsapat, 
amelynek Lil’ Wayne rapsztár lánya is a tagja) dalszövegeivel vetették össze a sa-
ját daluk szerkezetét.

 
1. Ciara és Jamelia, más néven C és J Bandája,
2. Menőzünk és lazulunk, mondom, mi a pálya,
3. Mi vagyunk a legjobbak, mondom, mi az ábra,
4. Először is, mi vagyunk, aki észt oszt itt máma,
5. Ha odalejtünk hozzád, leesik az állad is,
6. Az egyes szám a miénk, de lehetsz te a második.
 

További kutatás szükséges annak jobb megértéséhez, hogy az a folyamat, amely-
nek során a diákok a kedvenc médiaalkotásaikat saját kreatív művükké alakítják 
át, hogyan fejlesztheti azokat a kompetenciákat, amelyekre a digitális és médiamű-
veltség oktatása irányul. A hip-hop oktatás szakértői, köztük Ernest Morrell, Chris 

http://www.powerfulvoicesforkids.com
http://www.powerfulvoicesforkids.com
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Emdin és Marc Lamont Hill már megkezdték ennek a gazdag és komplex terület-
nek a feltárását.16 A Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) program anek-
dotikus bizonyítékokkal szolgál arra, hogy az e tevékenység során tanultakat a di-
ákok más kreatív írásművekbe is átültették, amelyeket önállóan és önként alkottak.

A lényegét tekintve azonban a dalírási projekt nem tekinthető elsősorban tech-
nológiai jellegű tevékenységnek. Abból az igényből indult, hogy „állítsuk meg az 
erőszakot” a szociális kapcsolatokban. Ezeknek az értékeknek dalban hangot adva 
a gyerekek elkezdtek a társadalmi és politikai változás szószólóiként tekinteni ön-
magukra.

Videojáték-készítés: választások és következmények

Némely tanár arra használja médiakészítőként meglévő saját, magas szintű tudását 
és készségeit, hogy egy különösen nagy kihívást jelentő médiakészítési projektet 
dolgozzon ki. Kollégánk, John Landis gazdag szaktudással rendelkezik a média-
készítés és a számítógép-programozás terén. A PVK (Powerful Voices for Kids – 
Erős Gyerekhangok) program nyári oktatójaként John tudta, hogy üdvös lenne, ha 
tanítványai megértenék a videojátékokba beépített választási lehetőségek jelentő-
ségét, és legalább alapjaiban ismernék az általuk kedvelt weboldalak és játékok el-
készítéséhez használt számítógép-programozást. John ismerte a videojáték-kutatás 
tudományterületét, ahol több tudós (például James Gee) is amellett tört lándzsát, 
hogy a videojátékok az új műveltséggyakorlási formák szerves részét képezik.17 
Douglas Rushkoff egyenesen azt állítja, hogy a diákoknak körülbelül 10 éves ko-
rukra meg kellene tanulniuk programozni a saját számítógépüket, különben „azok 
programozzák őket”.18

John tisztában volt azzal, hogy a tényleges programozás – a gépelés vagy a kur-
zívban történő írás elsajátításához hasonlóan – olyan technikai készségeket követel, 
amelyek kifejlesztése hónapokat, ha nem éveket vesz igénybe. Nem a számítógép-
programozás technikai nyelvét akarta megértetni tanítványaival, hanem a video-
játékozás azon mozzanatait, amelyek értéket teremtenek a diákjai életében. Arra a 
felismerésre jutott, hogy a játékosok ama lehetősége, hogy választásukkal döntést 
hozzanak, alapvető fontosságú e megértéshez.

2010 nyarán sok philadelphiai iskolás hallotta pályaválasztási tanácsadóktól, 
 iskolai vezetőktől, tanároktól és szülőktől, hogy jobb döntéseket kell hoznia – kü-
lönösen a flash mobokban (villámcsődületekben), a tizenévesek közterületeken 
 történő rögtönzött gyülekezéseiben való részvételt illetően. A sajtóorgánumok erő-
szakos tömegekként festették le a Philadelphiában 2010-ben spontán módon meg-
jelenő flash mobokat. A vandalizmust, a tulajdonban esett kárt, bizonyos esetekben 
pedig a részt vevő fiatal férfiak és nők letartóztatását állították középpontba.
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John tanítványainak más volt a nézőpontja. Túl fiatalok voltak ahhoz, hogy részt 
vegyenek a flash mob rendezvényeken, viszont elég idősek ahhoz, hogy ismerjenek 
olyanokat (köztük családtagokat és szomszédokat), akik résztvevők lehettek. Tud-
ták, hogy néhányan rosszul választottak, de azt is, hogy a flash mobok ügye bo-
nyolult jelenség. Néhány gyerek a barátai nyomására vett részt bennük. Meglehet, 
hogy néhányan bajba kerültek a szüleik előtt amiatt, hogy elmentek, de még sok-
kal nagyobb bajba kerültek volna a társaik előtt, ha nem mentek volna el. A média 
milyen fajtája lenne a segítségükre abban, hogy kifejezésre juttassák ezeket a bo-
nyolult szempontokat a tárgyat illetően?

John arra használta a számítógép-programozási ismereteit, hogy megismer-
tesse a diákokat az MIT Media Lab által fejlesztett Scratch nevű, nyílt forráskódú 
videojáték-készítő szoftverrel. A Scratch programot gyerekbarát kirakósjáték-
felépítés jellemzi, amely segíti a gyerekeket a videojáték-készítés folyamatának meg-
értésében. A gyerekek elképzelhetnek például egy olyan helyezet, amelyben az 
egyik szereplőnek el kell döntenie, hogy elmenjen-e egy flash mobra vagy sem. 
A „menj”-re kattintva a szereplő a flash mobon találja magát. A „ne menj”-re kat-
tintva a szereplő a szobájában találja magát.

A folyamat legnehezebb része – jött rá John – nem maga a programozás. A nyári 
oktatás alatt bőven volt idő arra, hogy tanítványai megismerjék a szoftvert, mi 
több, az osztály elhivatottabb játékosainak némelyike saját szabadidejében, intuitív 
módon, még mélyrehatóbban megismerkedett vele. Volt azonban valami, ami min-
den diáknak nagyobb nehézséget okozott, mégpedig a videojáték elkészítéséhez 
szükséges előkészítési munkálatok volumene. A diákok folyamatábrákat készítet-
tek, és egyéb szervezési eszközöket használtak, amelyek segítettek nekik papíron 
megjeleníteni a játékuk világát, mielőtt nekiláttak volna a szoftveres munkának. 
Johnnak előre nem látott módon tartania kellett egy újabb órát a folyamatábrákról, 
azt követően, hogy az első óra után néhány diáknak továbbra is gondot okozott, 
hogy átgondolja a készülőben lévő játékokban a felhasználók rendelkezésére álló 
különféle választási lehetőségeket.

John tudta, hogy mire szolgálnak az általa tanított médiakészítési tevékenysé-
gek – nem az volt a célja, hogy a diákok csak magáról a programozásról gondolkod-
janak, hanem az, hogy az olyan média készítéséről elmélkedjenek, amely nemcsak 
a tartalmában, hanem magában a szerkezetében hordozza a történetet. A flash mob 
témájú videojátékaik készítésekor a diákok egyszerre mélyítették el az arra vonat-
kozó ismereteiket, hogy hogyan működnek a választások az interaktív médiában, 
valamint gondolkodtak el egy releváns társadalmi problémán.

A professzionális médiakészítési ismeretek előnyt és terhet is jelenthetnek az 
osztálytermi oktatásban. Renee írt azokról a problémákról, amelyek az általános 
iskola felső tagozata és a középiskola szintjén gyakran előfordulnak az ifjúsági-
média-készítésben (ideértve a tömegmédia szófordulatainak és sztereotípiáinak 
 felületes használatát, a befejezetlen projekteket, a tartalommal szemben a stílus 
tökéletesítésére fordított többletidőt, valamint egyéb gyakori buktatókat).19 Ezek a 
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problémák bizonyos tekintetben még égetőbbek lehetnek az általános iskola alsó 
tagozatában oktatók számára, akiknek a diákok fejlettségi szintjére is tekintettel 
kell lenniük – arra, hogy mennyire képesek a kollaboratív munkára és az érdeklő-
désük fenntartására egy olyan projekt során, amelynek megvalósítása napokat, sőt 
heteket vehet igénybe.

 

Scratch
www.scratch.mit.edu
A Scratch egy programnyelv, amely révén egyszerűen elkészíthetjük saját in-
teraktív történetünket, animációnkat, játékunkat, zenénket és műalkotásunkat 
– továbbá megoszthatjuk mindeme műveket a világhálón. A Scratch-projek-
tek készítése és megosztása során a fiatalok fontos matematikai és számítás-
technikai fogalmakat ismernek meg, ugyanakkor megtanulnak kreatívan 
gondolkodni, szisztematikusan érvelni, valamint kollaboratívan dolgozni.

A rend és a káosz közötti kényes egyensúly

Egy alkalommal tapasztalt ifjúságimédia- és közösségimédia-készítők számára 
tartottunk műhelyfoglalkozást arról, hogyan lehet megteremteni a rend és a káosz 
közötti kényes egyensúlyt az általános és középiskolai tanórák, illetve iskola utáni 
programok során, amikor a diákok kollaboratív médiakészítési tevékenységeket vé-
geznek. Megkértük a résztvevőket, hogy „tegye fel a kezét az, akivel már előfor-
dult, hogy az osztálytermi irányítás káoszából eredő problémák miatt komolyan 
veszélybe került egy projektje”.

Minden jelenlévő feltette a kezét.
A kreatív osztálytermekben gyakran nagy a zsivaj. Megfigyeltük, hogy azok-

ban az osztálytermekben, amelyekben a gyerekek médiakészítéssel foglalkoztak és 
technológiai eszközöket használtak, a rend és a káosz közötti állandó feszültség 
volt tapasztalható. A kutatásalapú tanulási módszereket alkalmazó progresszív ok-
tatók már régen megfigyelték ezt a jelenséget. Mint azt Herb Kohl, a „nyitott osz-
tályos” oktatás veteránja megfogalmazta, a kreatív osztálytermekben sokszor „ne-
héz különbséget tenni a látszólagos káosz és a kreatív rendetlenség között”.20

A Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) program folyosóit járó meg-
figyelő általában gyerekek kis csoportjait láthatja az osztályokban, akik éppen be-
szélgetnek, írnak valamit a táblára, táncolnak, vagy egy jelenetet adnak elő. Az 
egyik teremben a gyerekek talán éppen improvizatívan zenélnek egy kis digitális 
zongora és dobok segítségével, sok tapsolással és énekléssel. Egy másik teremben 

http://www.scratch.mit.edu
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a megfigyelő élénk beszélgetésre lehetne figyelmes, melyet egy tanár vezet, akit a 
diákok gyakran megszakítanak, bekiabálva a gondolataikat. Egy harmadik terem-
ben a gyerekek talán éppen az asztaloknál dolgoznak; egy képes forgatókönyvet 
rajzolnak vagy naplót írnak. A számítógépteremben a gyerekek esetleg az interne-
ten böngésznek, fotókat töltenek fel és rendezgetnek, vagy „húzd és ejtsd” progra-
mozó eszköz révén egyszerű interaktív médiaalkotásokat készítenek. Nem minden 
tanár érzi magát otthonosan az ilyen tanulási környezetben.21

Az oktatók és a tanulók gyakran alábecsülik a médiakészítéshez szükséges idő 
mennyiségét. Szinte minden általunk megfigyelt oktató megszenvedett az azzal 
járó munkával, hogy gyerekek egy csoportjával véghezvigyen egy médiakészítési 
projektet. Mr. Fitzgerald például azt hitte, hogy ötödik osztályos diákjai egy hét 
alatt el tudnak készíteni egy közérdekű felhívást, ami a valóságban három hetet 
vett igénybe. Úgy tűnt, még a legegyszerűbb projektek is tovább tartanak a vártnál.

A rend és a káosz közötti kényes egyensúly és a médiakészítés folyamatának 
időigényes volta olyasmi, amiről kevés szó esik a digitális média és tanulás terü-
letének teoretikusai között. Az elmélet és a gyakorlat között szakadék tátong, ami-
vel megpróbálunk foglalkozni könyvünkben. Amint azt Emily, a PVK (Powerful 
Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) program oktatója megfogalmazta:

 
Annyira izgalmas volt minden egyes reggel bejönni az Erős Gyerekhangokhoz! Jól isme-
rem az elmélet és az elvégzett kutatások nagy részét, de soha nem láttam még ténylegesen 
megvalósulni, ezért hihetetlen élményt jelentett. Úgy értem, már reggel hatkor elkezdődött, 
amikor felébredtem, és úgy este tízig tartott, amíg megint le nem feküdtem aludni. Egysze-
rűen pörögtem az adrenalintól!
 

Emily és a tantestület többi tagjának hősies erőfeszítései ellenére a Powerful 
Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) programban részt vevő diákok néhány pro-
jektje nem jutott el a befejezésig. Néhány munka már az első tíz percben kudarcba 
fulladt. Mások a tanár késő éjszakai megfeszített munkájának (videók megszer-
kesztése és weboldalak kipofozása) összetéveszthetetlen jegyeit hordták magukon.

Az osztálytermi irányítással kapcsolatos problémák azért merültek fel, mert 
 néhány gyerek számára szokatlanok voltak az új tanulási tevékenységek (például a 
médianézési és megvitatási tevékenység). A programban részt vevő gyerekek kö-
zül sokan korábban soha nem részesültek olyan osztálytermi oktatásban, amely 
során filmeket, videókat és a YouTube-ot használták volna oktatási erőforrásként. 
A legtöbb gyerek úgy nő fel, hogy a médiát alapvetően az iskolán kívüli vidám 
szórakozás részének tartja. Ahhoz például, hogy olyan tanulási környezetet tudja-
nak lét rehozni, ahol a gyerekek valódi dialógust folytathatnak a tömegkultúrát, a 
zenét, filmeket, videojátékokat, alkalmazásokat, a televíziót és más médiumokat 
illetően, a tanároknak aprólékos eljárásokat kellett kidolgozniuk és begyakorolniuk 
a diszkusszió irányítására. A tanárok konkrétan modellezték, hogyan kell reakció-
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kat megosztani (egyesével), valamint hogyan kell az emberekre nézni, miközben 
azok beszélnek, nonverbális jelzéseket küldve a figyelem és a megértés fokáról.

Megtanultuk, hogy időbe telik, míg a gyerekek bizonyos fokú komolysággal tud-
nak hozzáállni a médianézési tevékenységekhez, mivel már jóval azelőtt, hogy 5 
éves korukban iskolába kerülnének, megtanulnak egyszerű szórakozásként tekin-
teni a videónézésre – olyasmiként, amit az ember mulatságból csinál, nem a tanu-
lás kedvéért.

Amikor Val, a PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) program 
oktatója médianézési és -megvitatási foglalkozást tartott a gyerekeknek a Steve 
Martin főszereplésével készült, Tucatjával olcsóbb című gyerekfilm megtekintésé-
vel, a gyerekeknek nehezükre esett elszakadni a történettől és folytatni a beszélge-
tést. „Ne állítsd le a filmet!”, tiltakoztak, „Nézzük tovább!” – ami feszültséget szült 
az osztályteremben, amint Val hiába próbálta elérni a kérdéseivel, hogy a gyerekek 
értelmezzék a filmet.

A gyerekek által megosztott kreatív gondolatok néha akaratlanul is osztálytermi 
irányítási problémákhoz vezetnek, amikor a tanárokat elbizonytalanítja a gyerekek 
egyedi – és néha kiszámíthatatlan – nézőpontja, akik saját üzeneteik megalkotása-
kor személyes élettapasztalatokat és médiaélményeket gyúrnak egybe.

Amikor Dee, a PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) program 
oktatója a történetekben megjelenő hősökről, áldozatokról és gonosztevőkről be-
szélgetett a gyerekekkel, megkérve őket, hogy találjanak ki karaktereket, második 
osztályos tanítványainak egyike a következőket mondta a karakteréről:

 
Az én karakterem rossz, mert amikor még kislány volt, az emberek mindig kitoltak vele, 
neki pedig elege lett ebből. Nagyon rossz gyerekkora volt, amikor pedig felnőtt, akkor ami-
att, hogy az emberek kiskorában gonoszkodtak vele, ő is gonosz volt másokkal, azokkal is, 
akiket nem is ismert.
 

Ez a gyerek kétségkívül olyan karaktert teremtett, aki egyszerre volt gonosztevő 
és áldozat, Dee azonban nem tudta eldönteni, hogy hogyan is reagáljon a gyerek 
által mondottakra. Médiaélményei inspirálhatták a gyermeket, hogy ezzel az ötlet-
tel álljon elő? Vagy személyes tapasztalatok? Amíg azon töprengett, hogyan is rea-
gáljon, a többi gyerek reakcióinak zsivaja némi zavart okozott, és odalett a tanóra 
lendülete.

Máskor az okoz problémát, hogy a gyerekek nincsenek hozzászokva a kreatív 
„térhez”, melyben a kreatív tevékenységek (például az ötletelés) bizonyos fajta ver-
bális – és néha fizikai – játékossággal járnak.

Például amikor David tanítványai saját popdalt írtak és készítettek, egyszerre 
akarták megalkotni a zenét, a szöveget és a táncot. Az osztályba belépő megfigyelő 
láthatott volna egy csapat diákot, akik a fehértáblánál állva a szárazon törölhető 
filctollat kapkodják ki egymás kezéből, miközben közösen írják és dolgozzák át a 
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dalszöveget. Más diákok a számítógépen, a GarageBand programmal a zenén dol-
goztak. Megint mások félretolták a székeket az osztályban, és a tánckoreográfiát 
próbálgatták. Az olyan szülők, oktatók és iskolai vezetők számára, akik azt várnák, 
hogy a tanulás csendes osztálytermekben folyjon, amelyekben a gyerekek az asz-
taloknál ülnek, ez a fajta tanulási környezet enyhén szólva meglepő lehet.

A kölcsönös tisztelet légkörének megteremtése

A médiakészítés és -elemzés mélyen szociális tevékenység. Ebből kifolyólag sok 
példát láttunk a tisztelet, a kedvesség és a nagyvonalúság megnyilvánulására a 
gyerekek körében, ami tápot adott kreativitásuknak; megfigyeltünk azonban né-
hány olyan tanulási helyzetet is, amelyben agresszió és galádság ütötte fel a fejét a 
gyerekek között, ami rontotta a tanulás és a diák-tanár kapcsolat minőségét.

Voltak napok, amikor az osztálytermek forrni látszottak a szociális erő általi 
felülkerekedés és az azzal szembeni alulmaradás libikókáját hajszolók hevében – 
ez a gyerekek között és tanár-diák viszonylatban is megfigyelhető volt. Semmi két-
ség azonban, hogy ez részben annak volt betudható, hogy a tanároknak nem volt 
tapasztalatuk a tiszteletteljes tanulási környezet megteremtésében. A kezdő tanáro-
kat segítendő, támogatást és struktúrát nyújtottunk az osztálytermi irányítási prob-
lémák kezeléséhez, amihez Doug Lemov Teach Like a Champion (Taníts, mint egy 
bajnok) című könyvét hívtuk segítségül.22

Nuala, a PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) program okta-
tója attól tartott, hogy amiatt, hogy ötödik osztályos tanítványai néha agresszíven 
és galádul viselkednek, a tanárok esetleg majd kevesebbet várnak tőlük.

 
Az egyik legnagyobb félelmem [az], hogy a tanárok, bizonyos tanárok, esetleg lemondanak 
róluk. Néha legszívesebben azt mondanám: „Nem viselkedhetsz így! Nem viselkedhetsz 
így, mert ha továbbra is így viselkedsz, akkor – attól félek – a tanárok esetleg lemondanak 
rólad, érted?”
 
E tapasztalatok nyomán a következő kérdések merültek fel bennünk:
 
–  Milyen hatással lehet a médiaexpozíció a gyerekek arról alkotott, kialakulóban lévő fel-

fogására, hogy mi a rossz és mi a jó, ha a szociális kapcsolatokra kerül a sor? Annak a 
fajta fájdalomokozásnak, illetve azoknak a hatalmi játszmáknak a hatását tükrözi ez a 
viselkedés, amelyek olyannyira jellemzőek a kortárs kultúrára, a szórakoztató kultúrát is 
beleértve – az American Idolban látott kreatív sértegetések, illetve a valóságshow-kban 
megjelenő hátbadöfés és kétszínű hazudozás normává válását?

–  Hogyan gondozzuk és ápoljuk azokat az értékeket, amelyek valóban számítanak – a bi-
zalom, tisztelet, szívélyesség és gondoskodás légkörét teremtve meg egy olyan közösség-
ben, amelyben az emberek osztoznak a célokban?
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Ezek a kérdések emlékeztetnek bennünket arra, hogy miért van szükségük az ok-
tatóknak szakmai tanulóközösségekre. Hála az égnek, hogy oly sok alkalomra kerül-
hetett sor, amikor gyerekek és tanárok gyűltek össze produktív munka és tanulás 
céljából, így még ha akadt is rendbontás, ezeket a pillanatokat más, nagyon emberi 
pillanatok ellensúlyozták, amelyek spontán adódtak, amikor emberi lényekként áll-
tunk egymással szemben, teljes gyarlóságunkban és összes korlátjainkkal együtt.
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ÓRAVÁZLAT: Képernyővideó készítése  
a kritikus kérdések alkalmazásával

A lecke ismertetése
A diákok az öt kritikus kérdést használva megtanulnak kritikus kérdéseket fel-
tenni a tömegkultúráról, valamint tanúbizonyságot tesznek kritikai elemzési, 
folyékony olvasási, valamint szóbeli előadókészségükről oly módon, hogy gon-
dolataik tolmácsolására egy rövid képernyővideót készítenek.

Célok
A diákok
–  megtanulják értékelni a kritikus kérdések feltevését mint az üzenetek jelen-

tésének elemzésére szolgáló módszert,
–  megértik, hogy minden médiaüzenetet választásokat hozó emberek készíte-

nek,
– fejlesztik az írás- és átdolgozási készségüket,
– javítják a beszédük folyékonyságát és a szóbeli előadókészségüket,
– képernyővideót készítenek a munkájuk dokumentálására.

Szókincs
 Képernyővideó-készítés
 Klip
 Érvelés
 Következtetés
 Képzelőerő
 Tisztelet
 Határidő
 Visszacsatolás

Erőforrások és anyagok
– Klipminta (lásd az alábbi linkeket)
– Adatprojektor vagy számítógépterem
– Képernyővideó-készítő eszköz (például a Screenr, a SnagIt vagy a Camtasia)
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Órai munka
 

Információszerzés

–  Biztassuk arra a gyerekeket, hogy cseréljenek véleményt egy olyan tévémű-
sorról, amelyet sokan ismernek közülük (amilyen például az American Idol 
vagy az iCarly). Figyeljünk tiszteletteljesen, és nonverbális jelekkel jelez-
zük, ha egyetértünk a beszélővel.

–  Magyarázzuk el, hogy fontos tiszteletben tartanunk, hogy az emberek eltérő 
módon vélekednek arról, mi tetszik nekik és mi nem, valamint hogy minden 
egyes ember a média számtalan különféle fajtájában találhat olyasmit, ami 
értékes vagy fontos a számára. Az a fontos, hogy képesek legyünk megma-
gyarázni, hogy miért gondolkodunk és érzünk az adott módon.

 
 

 

Elemzés

–  Mutassuk be a „Médiaműveltség-távirányítót”, és játsszuk le a működéséről 
szóló videót (http://mediaeducationlab.com/what-media-literacy-0). A kritikus 
kérdések alkalmazásának konkrét példájaként játsszuk le ezt a klipet (www.
youtube.com/watch?v=DdWQv1JaSYs&feature=plcp; állítsuk 1:27-hez), amely-
ben az látható, ahogy gyerekek egy áruház reklámját elemzik.

–  Játsszunk le a gyerekeknek egy iCarly-részletet, amely a tanárokról és a 
technológiáról szól (http://youtu.be/R6LN1vE3n-8), és gyakoroljuk a kritikus 
kérdések használatát. A teljes csoporttal beszéljük meg a következő öt kriti-
kus kérdésre adható válaszokat:

 1. Ki hozta létre ezt az üzenetet, és mi volt a célja?
 2. Milyen technikákat használ a figyelem felkeltésére és fenntartására?
 3. Milyen életstílust, értékeket és nézőpontot jelenít meg?
 4. Hogyan értelmezhetik ezt az üzenetet különböző emberek?
 5. Mi maradt ki? 
–  Írjuk fel a diákok válaszait a táblára. Biztassuk a gyerekeket arra, hogy „miért” 

kérdések segítségével dolgozzanak ki indoklást, és indokolják meg a vála-
szaikat. Ugyanarra a kérdésre sok különböző válasz adható.

–  A kritikus kérdések ismereteken alapuló feltételezéseket, illetve következ-
tetést kívánnak. Nem baj, ha a gyerekek nem biztosak a válaszaikban, vagy 
nem tudnak válaszolni. Biztassuk őket arra, hogy használják a képzelőerejüket 
és gondolkodjanak: sokan ismerik a műsort, és olyan ismeretekkel rendel-
keznek a szereplőkkel és a helyzetekkel kapcsolatban, amelyeket felhasznál-
hatnak az indoklásaikban. Mutassunk rá, hogy a jó érvek jobbá és erőtelje-

http://mediaeducationlab.com/what-media-literacy-0
http://www.youtube.com/watch?v=DdWQv1JaSYs&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=DdWQv1JaSYs&feature=plcp
http://youtu.be/R6LN1vE3n-8
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sebbé teszik a választ az olyan válaszokkal szemben, amelyeket nem támaszt 
alá indoklás vagy bizonyíték, amely megmagyarázná vagy megokolná az 
adott véleményt.

–  Játsszuk le párszor a részletet, arra biztatva a gyerekeket, hogy figyelmesen 
nézzék és hallgassák meg a képeket, a szöveget, a hangot, a zenét és a szer-
kesztést. Mérlegelve a készítő választásait az üzenet megalkotásakor, a diá-
kok elemezni és értékelni tudják ezeket a választásokat, és következtetni 
tudnak az üzenet céljára.

 
 

 

Kompozícióalkotás

–  Mutassuk be a szövegkönyv- és képernyővideó-készítési folyamatot, és mond-
juk el a gyerekeknek, hogy miután megtanulták, hogyan kell, majd egyedül 
fogják csinálni.

–  A diákok szavainak és gondolatainak felhasználásával készítsünk egy egy-
szerű szövegkönyvet, amely a következőképpen épül fel:

  ……… hívnak, a médium, amelyet elemzek, a ……… . Az első kérdés: „Ki a 
szerző, és mi a cél?” Szerintem a szerző ………, a cél pedig ………, mert 
……… . A második kérdés: ……… .

–  Mutassuk be, hogyan kell képernyővideót készíteni: válasszunk ki egy álló-
képet a médiaüzenetből, és vegyük fel a hangunkat, amint a szövegkönyvet 
olvassuk.

–  Játsszuk le a képernyővideót, és kérjük meg a diákokat, hogy nyújtsanak 
lelkes és elgondolkodtató visszacsatolást arról, hogy mi az, ami tetszik ne-
kik a videóban, és mi az, amin lehetne javítani.

–  Nézzünk meg és vitassunk meg egy képernyővideót, amelyet három gyerek 
készített, akik az 1990-es évekből származó videoklipeket elemeztek (http://
youtube/M5EoHOArrk4).

–  Osszuk fel az osztályt partnercsoportokra (két vagy három gyerek legyen 
egy csoportban), és biztassuk őket arra, hogy válasszanak ki egy videót, 
nézzék meg, majd elemezzék a kritikus kérdések segítségével.

  Adjunk határidőt a gyerekeknek a feladat elvégzésére, hogy az idő szorítása 
alatt dolgozzanak. A diákok mindenképpen írjanak egy szövegkönyvet, amely-
ben megtervezik, hogy mit mondanak majd, amikor a videóról beszélnek.

–  Kijelölhetünk a diákoknak egy videót elemzésre mi magunk, megadhatunk 
nekik egy videócsokrot, amelyből választhatnak, illetve engedhetjük, hogy 
teljesen önállóan válasszanak.

–  Nézzük meg a diákok munkáit, és kérjük meg a gyerekeket, hogy egyetlen 
csoportként nyújtsanak lelkes és elgondolkodtató visszacsatolást minden 
egyes csapat számára.

 
 

http://youtube/M5EoHOArrk4
http://youtube/M5EoHOArrk4
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Reflexió

–  Beszéljük meg: Mit vettek észre a gyerekek – hogyan változtatja meg a kri-
tikus kérdések feltevése azt, ahogy a tévét és a videót látják? Magyarázzuk 
el, hogy minden tévéműsor a készítők választásaira épül. Amikor üzenetet 
elemeznek, a diákok észreveszik ezeket a választásokat, és ezekre irányul a 
figyelmüket.

 
 

 

Cselekvés

–  Zenét hallgatva, a közösségi médiát használva, könyvet olvasva vagy filme-
ket és tévéműsorokat nézve a gyerekek felfigyelhetnek a szerzők választá-
saira, és indíttatást érezhetnek saját üzenetek alkotására.

Forrás: Renee Hobbs munkája.
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6. fejezet

Mindennek van szociális vonatkozása

Ebben a fejezetben a következőkről lesz szó:

Cselekedni a világban
–  Hogyan kapcsolhatják össze a tanárok a műveltség gyakorlásának bizo-

nyos formáit a közösséggel, és segíthetnek tanítványaiknak abban, hogy 
megismerjék a világban való cselekvés erejét, valamint az ehhez kapcso-
lódó társadalmi felelősséget?

Műveltség, etika és szociális kapcsolatok
–  Hogyan teremthetnek az oktatók olyan tanulási környezetet a digitális és 

médiaműveltség elsajátításához, amelyben a gyerekek bíznak egymásban 
és tisztelik egymást, valamint aktívan állnak hozzá az üzenetekhez?

A reklám és a celebkultúra vizsgálata
–  Hogyan kelthetik fel a tanárok a gyerekek intellektuális kíváncsiságát, 

hogy többet akarjanak tudni?

Hogyan segíti a médiaműveltség az írásbeli műveltség  
kialakulását?
–  Hogyan fejlesztheti a médianézés és  annak megvitatása, a tömegkultúra, 

valamint a multimédia-alkotások készítése a gyerekek olvasásértési kész-
ségét?
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Amikor egy ötödikes philadelphiai kislány levelet írt az Egyesült Államok elnö-
kének arról, hogy zaklatják az iskolában, a legtöbb társa meglepődött. A legtöbb 
olyan gyerek, akit a társai molesztálnak, nem szól erről senkinek. A zaklatás elszen-
vedéséhez nagyfokú szégyenérzet társul. Ahhoz is bátorság kell, hogy egy közeli 
barátnak beszéljünk róla.

Ám a fájdalom, amelyben Ziainey-nek az iskolai szekálás és csúfolódás célpont-
jaként része volt, arra ösztönözte őt, hogy írjon az elnöknek, amikor megtudta, hogy 
egy másik diák öngyilkos lett, miután évekig szenvedett az iskolai zaklatástól.

A kézzel írott levelet Ziainey apja e-mailben elküldte Obama elnöknek, az el-
nök pedig – láss csodát! – válaszolt a kislánynak, megköszönve a levelet és báto-
rító szavakat intézve hozzá, amelyek arra inspirálták Ziainey-t, hogy az iskola más 
diákjaival közösen egy önsegítő csoportot hozzon létre. Empatikus és bátor tettein 
keresztül Ziainey felfedezte a műveltség ön- és világmegváltoztató erejét.

Ebben a könyvben a műveltség szót a mondanivaló szimbólumok formájában 
történő megosztása értelemben használjuk. Ennek a definíciónak két fontos eleme 
van. Az egyik az, hogy a mondanivaló megosztása sokféle szimbólummal történ-
het – nonverbális elemekkel (amilyen az arckifejezés, a hanghordozás és a testbe-
széd); szóban és írásban; de képekkel, grafikai dizájnnal, mozgóképpel, hanggal, 
ritmussal és interaktivitással is. A másik az, hogy a műveltséget egyszersmind 
szociális gyakorlatnak is tekintjük: azért osztunk meg mondanivalót szimbólumok 
révén, hogy másokkal közösen véghezvigyünk dolgokat.

A műveltség szorosan összefügg a közel s távol élő emberekkel meglévő szociá-
lis kapcsolatainkkal. Ha a gyerekek felismerik, hogy a műveltség gyakorlásának 
formái mennyire relevánsak, hasznosak és nagy hatásúak a saját mindennapi éle-
tük viszonylatában, akkor motiváltakká válnak ezeknek a készségeknek a fejlesz-
tésére, hogy azok révén aztán szociális erőre és befolyásra tegyenek szert.1

Erre vezethető vissza az, hogy a műveltség gyakorlásának mindennapi formái 
– a beszéd, a hallgatás, az olvasás, az írás, az üzenetek elemzése, valamint a mon-
danivaló képek, szöveg és technológiai eszközök révén történő megosztása – oly 
alapvető kapcsolatban vannak az etikus viselkedéssel. Ziainey Stokes arra használta 
az írást, hogy erkölcsi alapon kezeljen egy váratlan problémát, amely a saját életé-
ben adódott. Minden bizonnyal volt valami terápiaszerű hatása annak, hogy fájdal-
mas élményeit írásba öntötte, rejlett azonban némi alapvető kiszámíthatatlanság is 
abban, hogy mások hogyan fognak erre reagálni. Ezért volt bátor a kislány tette.

A szülei például korholhatták volna azért, hogy nem elég kemény ahhoz, hogy 
kibírja a zaklatók által gyakorolt szociális nyomást. A testvérei kinevethették vol-
na azért, hogy szívből jövő levelére választ vár. Megtörténhetett volna, hogy tettei 
egyáltalán nem váltanak ki reakciót, és láthatatlanok maradnak. Ziainey azon dön-
tése, hogy ír az elnöknek (számos más lehetőség mellett), e lehetőségek bármelyi-
két eredményezhette volna.



164 A médiaműveltség felfedezése

Mint azt Hannah Arendt kifejtette, ha a világban való cselekvésre kerül sor, 
a határ a csillagos ég, mivel soha nem tudhatjuk biztosan, hogy milyen kapcsolat 
van az akcióink és az azok eredményeként létrejövő reakciók között.2

Ezért amikor LaShon, a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) prog-
ram oktatója meglátta a Ziainey Stokesról szóló újságcikket, bevitte az osztályba, 
hogy a gyerekek elolvashassák. A cikk élénk eszmecserét indított el az iskolai zak-
latásról. A történet intenzív érzelmi reakciókat váltott ki a gyerekekből. LaShon 
egyik harmadik osztályos tanítványa, Caleb elhatározta, hogy ő is levelet ír Obama 
elnöknek. Miután megfogalmazta, gyakorolta a levél hangos felolvasását.

Ama sugallat által indíttatva, hogy egy iskolai zaklatásról szóló YouTube-videó 
segíthetne más gyerekeknek abban, hogy összeszedjék a bátorságukat és megosz-
szák a saját történetüket, Caleb formális videóprezentációként adta elő a levelét, 
melynek során a következőket mondta, egyenesen a kamerába nézve:

 
Kedves Obama Elnök Úr!
Az iskolai zaklatásról szeretnék beszélni. Minden iskolában szinte minden nap zaklatnak 
gyerekeket. Az iskolai zaklatás nagyon komoly dolog. Harmadik osztályos koromban zak-
lattak az iskolában. Az egyik fiú szekált a fejem, a magasságom és a fogam miatt. Egy má-
sik társam ok nélkül ütött engem. Joshuának, a barátomnak gondja van az iskolai zaklatás-
sal, el is mondta az anyukájának, de ő nem tett semmit. Sem az iskolában, sem azon kívül 
nem szabadna zaklatni senkit. Ha egy gyereket zaklatnak, legjobban teszi, ha szól egy fel-
nőttnek. Szeretnék véget vetni az iskolai zaklatásnak.
 

Caleb erős hangja egyértelműen megnyilvánult jól felépített üzenetében, hatásos 
példaválasztásában, magabiztos előadásmódjában és komoly hangvételében. Levele 
és videóprezentációja megtekinthető a www.powerfulvoicesforkids.com. webol-
dalon.

A digitális és médiaműveltség értékébe vetett meggyőződésünk azon a feltá-
rásra váró, ingerlő ellentmondáson alapul, hogy egyszerre tanítjuk a gyerekeknek 
a világot úgy, amilyen az a valóságban, és úgy is, amilyennek lennie kellene. A fiatal-
ság természetes idealizmusa megújuló erőt jelent a világban. Ahogy a gyerekek fel-
fedezik a műveltség hatalmát, bátorságra tesznek szert a kommunikáció révén való 
cselekvés terén.

Mivel a műveltség gyakorlásának formáit a szociális kapcsolatok kibogozhatatlan 
hálója fonja körül, fontos, hogy az oktatók olyan tanulási környezetet teremtsenek, 
amelyben a bizalom és a tisztelet a zsinórmérték, és amelyben a tanulók önmaguk 
lehetnek anélkül, hogy emiatt kényelmetlenül éreznék magukat. Ha a gyerekek 
arra számítanak, hogy tisztelettel bánnak velük, akkor bátrabbak lesznek az önki-
fejezésben. Szívesebben vállalják mindazt a kockázatot, amely a kreatív folyamat-
nak szükségszerűen része.

 

http://www.powerfulvoicesforkids.com
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A kitárulkozás ereje
A kitárulkozás az a gyakorlat, melynek során saját vágyainkat, kívánságain-
kat, reményeinket és félelmeinket feltárjuk egy másik ember előtt.
 „Mondd el a saját szavaiddal!” – mondjuk néha a kisgyerekeknek, amikor 
látjuk, hogy bonyolult érzelmeikkel küzdenek, mert azt szeretnénk, hogy 
összeszedjék magukban a kitárulkozáshoz szükséges bátorságot. Az iroda-
lommal, a költészettel és a zenével való találkozás arra indíthatja a gyereke-
ket, hogy elgondolkodjanak arról, milyen nagy bátorság is kell ahhoz, hogy 
valaki felhívja magára a figyelmet azáltal, hogy szimbólumok segítségével 
megosztja a mondanivalóját. A kitárulkozás a szerzői lét alapvető dimenziója. 
Ami ennél is fontosabb: a kitárulkozás az, ami a szociális kapcsolatokat 
őszintévé és értékessé teszi.

A nyelvi és műveltségbeli fejlődés szociális kontextusa

A gyerekek műveltségi készségei nem vákuumban alakulnak ki, hanem az őket kö-
rülvevő sajátos társadalmi világ specifikus dimenzióinak viszonylatában léteznek. 
A jelenkori társadalmi világra mély hatással vannak a médiához kapcsolódó élmé-
nyek – a tévénézés, a könyvolvasás, a zenehallgatás, a videojátékozás és az inter-
nethasználat.

Műveltségszakértők rámutattak, hogy a műveltség két kulcseleme kapcsolódik a 
legszorosabban az olvasásértéshez. Ezek egyike a szóbeli nyelvi készség (hallás 
utáni szövegértés és szókincs). A kisgyermekekkel foglalkozó oktatók tudják, hogy 
a beszédnek központi szerepe van a műveltség kialakulásában. Különféle él mények 
(például a zene, az olvasási és művészeti tevékenységek, a természetben tett séták, 
a tanulmányi kirándulások, a közönségtalálkozók, a játékok és a drámajáték, va-
lamint a különféle képernyőmédia-üzenetek) nyújtanak beszédtémát a gyerekek 
számára. Azáltal, hogy történeteket mesélnek, kérdéseket tesznek fel, véleményt 
nyilvánítanak, és elmondják azt, amit tudnak, a gyerekek fejlesztik a szóbeli nyelvi 
kompetenciáikat. A szójáték és a rímfaragás segít a gyerekeknek észrevenni a hang- 
betű kapcsolatok szabályszerűségeit. A beszéd abban is segít a gyerekeknek, hogy 
megfelelő képet alkothassanak a szociális interakció szabályairól, ideértve az aktív 
hallgatáshoz és a felváltva történő beszéléshez és hallgatáshoz kapcsolódó szoká-
sokat is.

A műveltség másik ilyen eleme az alfabetikus kód (betű-hang felismerés) és a 
szövegszerkezet (lapozás, balról jobbra olvasás, grafikai tervezési elrendezés, mon-
dat- és bekezdésszerkezet) alapos ismeretét foglalja magában. Ezek az elemek 
azonban nem korlátozódnak a gyerekeknek a könyvek funkcióját illető ismereteire. 



166 A médiaműveltség felfedezése

A gyerekeknek a mindennapi életükben előforduló összes szimbolikus kifejezési 
forma (más nyomtatott anyagok, képek, grafikák, filmek, tévé és videó, weboldalak, 
alkalmazások és játékok, valamint a közösségi média) kódjait és szerkezeti jellem-
zőit is ismerniük kell.

Mindezek fényében csodálkozunk azon, hogy néhány műveltségoktató figyel-
men kívül hagyja a tömegmédia, a tömegkultúra és a digitális média abbéli po-
tenciálját, hogy elősegítse a gyerekek műveltségbeli fejlődését. Néhány általános 
iskolai oktató gyanakvással és félelemmel tekint a gyerekeknek a tömegmédia és a 
digitális média területén kifejtett aktivitására. A nem írott szövegeket néhányan 
másodrendűként kezelik a kisgyerekek osztálytermi oktatásában (ami például abban 
nyilvánul meg, hogy az írott szónak a fotókkal és a rajzokkal szembeni felsőbbren-
dűségét hangsúlyozzák). Rengeteg tanár elutasítja vagy trivializálja azt, hogy a 
gyerekek tévéznek és filmeket néznek. Az otthon és az iskola közötti kapcsolatépí-
tés fontosságát hangsúlyozva az oktatók esetleg arra kérik a szülőket, hogy bőven 
lássák el a gyerekeket könyvekkel, és arra buzdítják őket, hogy korlátozzák és szo-
rítsák keretek közé a gyerekek filmnézési és tévézési tevékenységét, az azoknak 
való kitettségüket. Azt nem hangsúlyozzák a szülők előtt, hogy a szóbeli nyelvi 
fejlődés elősegítésének módjaként milyen értékkel bír, ha a szülők a gyerekek ked-
venc tévéműsorairól, videojátékairól és filmjeiről beszélgetnek a kicsikkel.3

Jóllehet fogékonyak vagyunk az oktatók és a szülők azzal kapcsolatos őszinte 
aggodalmai iránt, hogy milyen mennyiségű és tartalmú tömegmédiával találkoz-
nak a gyerekek, nem szeretnénk, ha ezek az aggodalmak gátolnák a médiaművelt-
ség oktatásának gyakorlatát. Akár tetszik nekünk, akár nem, a gyerekek és család-
jaik igenis órákat töltenek tévézéssel, alkalmazásokkal játszva, zenehallgatással és 
internetezéssel. Mivel ezek a gyakorlatok értékesek és jelentősek, megérdemlik, 
hogy körüljárjuk és megvizsgáljuk őket.

Sok szülő nincs tisztában azzal, hogy a családon belüli szociális interakció se-
gíti a műveltség kialakulását. Az American Institutes for Research 2010-ben kiter-
jedt fókuszcsoportos és kérdőíves kutatást végzett alacsony jövedelmű családok 
körében, 20 közösségben. Mivel a legtöbb szülő a családja alapvető szükségletei-
nek kielégítését helyezi a középpontba, nem mindegyikük tekint magára a gyere-
kei tanáraként. A legtöbbjüknek nagyon kevés ideje van arra, hogy részt vegyen a 
gyerekei tevékenységeiben. Sok szegény és alacsony jövedelmű szülő nem tudja, 
hogy olyan egyszerű tevékenységek, mint például a rímfaragó és betűfelismerő já-
tékok segíthetnek a gyerekeiknek az olvasásra való felkészülésben. Néhány szülő 
nem olvas minden nap a gyerekeinek, mert nincs rá ideje, nem olvas jól, vagy nem 
tud angolul olvasni. A szülők azonban hajlandóak kipróbálni bizonyos tevékenysé-
geket a gyerekeikkel, ha azok könnyen beilleszthetők a napirendjükbe.4

Kutatók szerint a tévéműsorokról való beszélgetés elősegítheti a hallgatási kész-
ség és az olvasási teljesítmény fejlődését, valamint a műveltséget fejlesztő attitűdök 
kialakulását. Azoknak az iskolai előkészítős gyerekeknek, akik nézik és megvitat-
ják a Dóra, a felfedezőt, a Blue’s Cluest, az Arthurt, a Cliffordot vagy a Sárkány-
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meséket, bővül a szókincse, és ezek a gyerekek jobb eredményeket érnek el a ki-
fejező beszéd területén, mint azon társaik, akik nem nézik ezeket a műsorokat.5 
A médianézés bizonyos olvasási készségekre (például következtetés, szövegértés, 
szókincsbővítés) gyakorolt hatását szintén vizsgálták; a tévénézésre (valamint a mo-
biltelefon- és internethasználatra) a műveltség gyakorlásának a családi életbe ágya-
zott, szituált formájaként kell tekintenünk.6

A televízió, az internet, valamint a média egyéb formái igazából sok családban 
bővítik a gyerekek ismereteit és az általuk megismert történetfajták körét. A média- 
és technológiahasználat valójában felkeltheti a gyerekek érdeklődését különféle 
 témák iránt, olyan módon, ami elősegítheti a műveltségbeli fejlődést. Az, hogy a 
médián keresztül többféle szemlélettel találkoznak, elősegítheti a gyerekek kritikai 
gondolkodását. Ahelyett, hogy versenyben lennének, a televízió, a videojátékok és 
a digitális média szórakoztatási és oktatási funkciója komplementer, szinergetikus 
kapcsolatban lehet egymással a gyerekek műveltségének fejlesztésében és tanulá-
sának segítésében.

Egyperces „médiamánia” előadások az aktív gondolkodás 
folyamatának elősegítésére

LaShon jobban meg akarta ismerni harmadik osztályos tanítványai tévézési, film-
nézési és videojátékozási élményeit, és lehetőséget akart nekik nyújtani arra, hogy 
magabiztosan beszélhessenek valami olyasmiről, ami fontos a számukra. LaShon 
ezenkívül előszeretettel talált ki új és kreatív szavakat, ezzel is szemléltetve a 
nyelv plaszticitását a gyerekek előtt.

Így aztán kitalált egy heti rendszerességgel végzett tevékenységet (amelyet „Mé-
diamániának” nevezett el), melynek keretében a gyerekek egyszerű egyperces vi-
deókat készítettek, amelyeken kedvenc tévéműsoraikról, zenei előadóművészeikről 
és könyveikről beszéltek. A gyerekek egyre magabiztosabban osztották meg gon-
dolataikat, egyre választékosabb előadásokban mutatva be az otthoni médiahasz-
nálati preferenciáikat a kamera előtt. Néhány példa az előadásaikból:

 
Jacob:  Sziasztok! Engem Jacobnak hívnak. A kedvenc előadóművészem Usher és 

Michael Jackson. A kedvenc tévéműsorom A kertvárosi gettó, de nem 
nézhetem, mert egy kicsit illetlen.

Zaiah:  Sziasztok! Engem Zaiah-nak hívnak. A kedvenc előadóművészem Justin 
Bieber. Amikor először hallottam, sírtam. Ha nagy leszek, énekes aka-
rok lenni, mert gyönyörű hangom van.

Karina:  Sziasztok! A nevem Karina. A kedvenc előadóművészem Alicia Keys, 
mert tetszenek a dalai, és jó embernek tűnik. A kedvenc könyvem a „My 
Weird School” (Furcsa sulim) sorozat, mert megnevettet.

 



168 A médiaműveltség felfedezése

Egy órai tevékenység során, amelynek „A hírességek is emberek” címet adta, 
LaShon képeket keresett 20 olyan hírességről, akik a tanítványai bevallása szerint 
fontosak voltak a számukra. LaShon kirakta a képeket a terem különböző pontjain. 
Minden nap odaállt valamelyik kép mellé, és felolvasott a gyerekeknek egy rövid, 
2-3 perces cikket, amely a híresség gyerekkorának vagy fiatalkorának egy-egy 
 aspektusával foglalkozott. A hét végére kidolgozott egy kvízjátékbajnokságot 
a gyerekek számára. Kartotéklapokra felírt 20 állítást a hírességekről (például: 
„Ki vagyok? Az általános iskolában szüntelenül csúfoltak a nagy fülem miatt.”). 
A kartotéklapokat lefele fordítva az egyik asztalra helyezte, és két csapat versen-
gett abban, hogy melyik tud több kérdést helyesen megválaszolni.

LaShon szerint ez a tevékenység lehetőséget nyújtott a gyerekeknek arra, hogy 
fejlesszék hallás utáni szövegértési készségüket, csapatban dolgozzanak, valamint 
tisztelettel kezeljék a társaik gondolatait. Ezenkívül hozzájárult a hírességek bizo-
nyos fokú demisztifikálásához is. Ahogy LaShon megfogalmazta: „Az összes kér-
dés arra irányult, hogy az emberi oldalát mutassa meg azoknak a hírességeknek, 
akiket a gyerekek gyakran piedesztálra emelnek.”

Aktív gondolkodás: a médiaműveltség előfutára

Fontos különbségek mutatkoznak a gyerekek között abban, hogy hogyan beszél-
nek a televízióról, a zenéről és a videojátékokról. Néhány gyerek igazi locsi-fecsi, 
aki számtalan gondolatot és információt oszt meg arról, hogy miért tetszenek neki 
bizonyos műsorok, zenei előadóművészek, filmes műfajok és videojátékok – míg 
mások nagyon keveset árulnak el. Renee és kollégája, Michael RobbGrieco kuta-
tást folytatott annak jobb megértése céljából, hogy hogyan alakul ki a gyerekek 
médiáról való metakognitív gondolkodása.

Gyerekek két csoportját megkérték, hogy válaszoljanak egy egyszerű kérdésre: 
„Me lyik a kedvenc tévéműsorod, videojátékod vagy dalod, és miért tetszik ne-
ked?” Egy 9–11 éves, tehetséges, jó adottságokkal rendelkező afroamerikai gyere-
kekből álló csoportot hasonlítottak össze olyan tanulók egy csoportjával, akikről 
nem nyert megállapítást, hogy tehetségesek lennének.

Azt találták, hogy a jól teljesítő diákok aktívan gondolkodnak ahelyett, hogy 
pusztán csak reagálnának a médiaüzenetekre. Kedvenc tévéműsoraikról, videojá-
tékaikról és zenéikről írva ezek a gyerekek aktív gondolkodásról tesznek tanú-
bizonyságot – láthatólag elgondolkodnak a média tartalmáról és formájáról. Azok 
a gyerekek, akik így gondolkodnak – legyenek bár „kritikus nézők” vagy sem –, 
képesek gondolatokat megfogalmazni arról, hogy mi az, ami tetszik nekik és amit 
értékelnek. Kisgyerekek esetében ez a képesség a médiaműveltség előfutára.7

Arra a kérdésre például, hogy miért tetszik nekik a kedvenc tévéműsoruk, az 
aktívan gondolkodó gyerekek többek között a következő válaszokat adták:
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„Azért tetszik a Naruto, mert egy olyan fiúról szól, aki követi az álmait, bármi történjék is. 
Sok benne az akció.”
„Egy tinédzserről szól, aki rocksztár, és ez azt bizonyítja számomra, hogy egy gyerek is 
lehet híres és sztár. Ez volt az álma, és ha nehéz volt is, de elérte. Ez azt bizonyítja számom-
ra, hogy ezt én is meg tudom csinálni.”
„Vicces, és a rajzfilmfigurák néha annyira buták tudnak lenni, máskor meg annyira gono-
szak!”
 

Arra a kérdésre válaszul, hogy miért tetszik neki a kedvenc videojátéka, két aktí-
van gondolkodó gyerek a következő gondolatokat fogalmazta meg:

 
„Csúcs a grafikája, irtó jók a karakterek, és menő szupertámadások vannak benne.”
„Azért tetszik, mert olyan érzés, mintha igazából sportolnál.”
 

Azt ecsetelve, hogy miért tetszik neki a kedvenc könnyűzenei száma, pár aktívan 
gondolkodó diák a következő válaszokkal rukkolt elő:

 
„Tetszik a zenéje, tetszik a téma és a kórházi helyszín.”
„Nem illetlen, egyáltalán nincs benne trágárság. Inkább olyan, mint egy gospel dal, nem 
mint egy rapszám.”
 

A gyerekek ilyen típusú, magas színvonalú válaszaiból kiviláglik az aktív gondol-
kodás; éles kontrasztot mutatnak az olyan gyerekek által adott válaszokkal, akik 
pusztán csak reagáltak, általában egy státuszcímkét vagy egyszerű érzelmi értéke-
lést adva válaszul. Renee és Michael azt találta, hogy a kutatásukban részt vevő 
gyerekek közül sokan nem tanúsítottak aktív gondolkodást. Ezek a gyerekek arra a 
kérdésre, hogy miért tetszik nekik a kedvenc műsoruk, videojátékuk vagy zenéjük, 
általában annyit írtak válaszul, hogy „Mert szórakoztató”. Más válaszok azt ecse-
telték, hogy milyen gyakran nézik, játsszák, illetve hallgatják az adott műsort, vi-
deojátékot vagy zenét. Arra a kérdésre, hogy miért tetszenek nekik a különféle 
médiumok, sok gyerek csak ennyit válaszolt:

 
„Mert ez a kedvencem.”
„Mert menő.” 
„Mert ez a legjobb.”
 

A kutatás megállapította, hogy a jól teljesítő 9, 10 és 11 évesek aktívabban gondol-
kodnak a kedvenc médiumaikról, mint azok a diákok, akikről nem nyert megál-
lapítást, hogy tehetségesek lennének. Ők kimerítőbb válaszokat adtak a televízió-
műsorokra, videojátékokra és zenére vonatkozó kérdésekre. Természetesen az is 
lehetséges, hogy a tehetséges gyerekek egyszerűen jobban használták a nyelvet, és 
ezért tudtak gazdagabb képet festeni a médiapreferenciáikról.
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Nézd meg jobban!
Nagy-Britanniában a tanárok számos olyan forrásanyagot felhasználnak az 
oktatásban, amelyet a Brit Filmintézet dolgozott ki. A Look Again (Nézd meg 
jobban!) 3–11 éves gyerekeket oktató tanároknak készült azzal a céllal, hogy 
segítse őket a mozgóképmédia használatának és tanításának kiterjesztésé-
ben és fejlesztésében. Az útmutató olyan alapvető tanítási technikákat mutat 
be, amelyek bármilyen típusú film- és videószöveggel használhatók, például:
 
Képkimerevítés
A videó „szünet” gombja segítségével tegyük lehetővé az osztály számára, 
hogy egy rövid mozgóképszöveg minden egyes snittjét megvitassa, megvizs-
gálva és megbeszélve a következőket:
–  Mit látnak a kimerevített képen, hogyan helyezkednek el a kép elemei a 

képen, milyen hatással van a megvilágítás és a szín a látottakra?
–  A kamera és a tárgyak közötti távolság, a kamera szöge, a kamera moz-

gása egy-egy snitt alatt.
–  Hány snitt van, és hogyan épülnek fel gondolatok, információk, illetve be-

nyomások az egymást követő snittekből?
 

Az is valószínűsíthető azonban, hogy az érvelés, valamint a gondolatok és a 
vélemények bizonyítékokkal való alátámasztása központi elemei a kritikai gondol-
kodásnak, amely differenciáltan jelenik meg a gyerekkorban.8

Ezek a kompetenciák általában dialogikus környezetben alakulnak ki, amelyben 
a gyerekeket ösztönzik a beszédre és mások meghallgatására, amelyben a gyerekek 
a nyelvet a gondolataik, következtetéseik és választásaik alátámasztására használ-
ják. Jóllehet, a legtöbb diák képes az érvelési és argumentációs készség kifejleszté-
sére, a gyerekeknek útmutatásra és támogató környezetre van szükségük, amely-
ben értékelik és méltányolják az érvelést.

A szülők és a tanárok egyaránt kritikus szerepet játszanak ezeknek a kompe-
tenciáknak a kialakításában. A gyerekek érvelési és argumentációs készségének a 
mindennapi, családon belüli tevékenységekhez (például médiafogyasztás és tech-
nológiahasználat) kapcsolódó használata kiaknázható az osztálytermi siker elő-
segítése érdekében.9 Meggyőződésünk, hogy minden diák rendelkezik némi, a tö-
megmédiát illető olyan tudással és szakértelemmel, amely felhasználható annak a 
fajta aktív, elkötelezett és analitikus gondolkodásnak a stimulálására és aktiválá-
sára, amelynek az iskolák szándéka szerint minden diáknál ki kellene alakulnia.
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Mi történik ezután?
Játsszunk le egy rövid részletet egy egyértelműen beazonosítható műfajú 
mozgóképszövegből (valóságtelevízió, vetélkedőműsor, tudományos-fantaszti-
kus film, romantikus komédia), de a kifejlet előtt állítsuk le a lejátszást. A mű-
fajra vonatkozó ismereteik alapján a diákok megpróbálják megjósolni a jele-
net végét. A jelenet tényleges végének lejátszása után a gyerekek kifejtik, 
hogy mire alapozták saját jóslataikat.
 Ingyenes letöltés: http://old.bfi.org.uk/education/teaching/lookagain/

Reklámolvasás

A gyerek folyton-folyvást vizuális és médiaszövegeket olvasnak és értelmeznek, 
gyakran anélkül, hogy egyáltalán tudatában lennének ennek. Egy informális tanu-
lási helyzetben, amikor a gyerekek épp a reklámokról tanultak, Aggie, a PVK 
(Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) program oktatója arra kérte a 
tanítványait, hogy keressenek élelmiszerreklámokat folyóiratokban. Adott a gyere-
keknek egy nagy halom folyóiratot, amelyben kutakodhattak. Élvezettel neki is 
láttak, láthatóan örülve a lehetőségnek, hogy a folyóiratokat kézbe foghatják, ol-
vashatják és nézegethetik. Ha egy diák talált egy élelmiszerreklámot, Aggie meg-
kérte, hogy olvassa fel a hirdetést, és beszéljék meg a szövegét. A gyerekek élvez-
ték ezt a mókás tevékenységet, amely ugyanakkor fontos célt is szolgált.

Azokkal a gyerekekkel kapcsolatban, akik nem hozták összefüggésbe az olva-
sást az osztálytermen kívüli tevékenységekkel, Aggie a következőket fogalmazta 
meg: „A felolvasás és az értelmezés során a gyerekek kezdenek rájönni, hogy ho-
gyan is működik együtt a szöveg és a kép. Megértik, hogy a szavak egy üzenetet ad-
nak át, egy célt szolgálnak, egy, a mű mögött meghúzódó, átfogóbb szándék részei.”

Ez a tevékenység amellett, hogy a reklámról és a meggyőzésről folytatott, pro-
duktív beszélgetés kerekedett belőle, rengeteg új szóval bővítette a gyerekek szó-
kincsét is, amelyeket felírtak a táblára, majd definiáltak, és amelyek ezután beke-
rültek az órai használatba. Az ilyen tevékenységek mind az olvasási, mind az 
írásbeli szövegalkotási készség fejlődését elősegítik. Az élelmiszerreklámok el-
olvasása és megvitatása után Aggie úgy döntött, hogy elkészítteti a gyerekekkel 
a saját hirdetéseiket, mivel, mint kifejtette: „Saját hirdetéseik készítése közben a 
gyerekek alaposan megfontolják, hogy milyen szavakat használjanak, hogyan állít-
sák össze azokat, valamint hogy hogyan alkothatnának meg egy magával ragadó 
és velős szlogent, amely összefoglalja a termékük erősségeit.”

http://old.bfi.org.uk/education/teaching/lookagain/
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Az olvasási és íráskészség egyaránt a szociális kapcsolatok kontextusában fej-
lődik. Aggie mesélt két tanítványáról, Matthew-ról és Quintinről, akik egy rapszö-
veget írtak az általuk készített gabonapehely-hirdetéshez. A fiúk közösen dolgoz-
tak a szövegen, amely így szólt: „Próbáld ki a Különleges Pelyhet! Ettől a napjaid 
örömben telnek! Nem tudod, hogy a titka mi lehet? Figyelj jól, és elmondjuk ne-
ked!” Michael azt akarta elmondani, hogy a Különleges Pehely energiát ad az em-
bernek, mivel teljes kiőrlésű gabonából készül. Ezt írta: „A Különleges Pehely 
energiát ad. Pelyhes kiőrlésű gabonából készül.”

A kézirat átnézésekor Aggie jelezte, hogy az energia szót hibásan írták a fiúk. 
Michael kijavította. Ezután Quintin folytatta a korrektúrázást. Felnevetett. „Pely-
hes kiőrlésű gabona?! Az teljes kiőrlésű gabona!”

„Mi az a teljes kiőrlésű gabona?” – kérdezte Matthew.
Tanítási pillanat adódott, mivel egy gyerek egy egyszerű, de fontos kérdést tett 

fel egy másik gyereknek. Aggie és Matthew a számítógépen rákeresett a „teljes 
kiőrlésű gabona” kulcsszavakra, hogy megtudják, hogyan is néz ki a gabona, és 
miért fontos, hogy teljes kiőrlésű gabonát együnk. A fiúk a kérdésjátékot játszva 
további kérdéseket tettek fel, és folyatták a vizsgálatot:

 
Miért egészséges a gabona?
Milyenfajta gabonákat használunk?
Mi történik, ha nem eszünk elég gabonát?
Hogyan lesz a teljes kiőrlésű gabonából gabonapehely?
 

Aggie egy másik tanítványa, Jane egy Coca-Cola reklámot talált az egyik folyó-
iratban. A reklám a coca-colás üveg képének felhasználásával készült. Aggie és 
tanítványai a kérdésjátékot játszották a reklám kapcsán, megvitatva, hogy az üveg 
alakja miért is kelt bizonyos érzéseket. A diákok rájöttek, hogy az üveg valószínű-
leg régebbi, mint a kólásdoboz, ezért „klasszikusabb” érzést kelt.

Jane egyik kérdése így szólt: „Mikor találták fel a kólásüveget?” Úgy tűnt, a gye-
rekeket érdekli ez a kérdés. Jane lelkesen felajánlotta, hogy megkeresi a választ, 
ami azt jelentette, hogy megfelelő keresési kulcsszavakat kellett találnia, és több 
weboldalt is alaposan át kellett olvasnia, a válasz felleléséhez elegendő szövegér-
tésről téve tanúbizonyságot. Némi kutatással töltött idő után izgalommal fedezett 
fel egy cikket, amely a Coca-Cola 1915-ös dizájnpályázatáról szólt, amely során az 
üveg jellegzetes alakja megszületett. Milyen büszke volt Jane, amikor elmondta a 
többieknek, amit megtudott!

Nemcsak hogy próbára tehette a kutatási és olvasási készségét, de az önbizalma 
is ugrásszerűen megnőtt ennek az informális kutatásalapú tanulási élménynek kö-
szönhetően. Miért? A diák irányította a tanulási folyamatot – ő vetette fel a kér-
dést, és ő találta meg rá a választ is. Ezek a fajta médiagazdag tevékenységek fel-
lobbanják az intellektuális kíváncsiságot.
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Strukturált jogi párbeszéd a celebkultúra tárgyában

Henry, a PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) program egy má-
sik oktatója a kortárs tömegkultúra egy aktuális, hírességek között folyó vitáját 
használta fel ahhoz, hogy ötödik osztályos gyerekeknek segítsen önbizalmat sze-
rezni véleményük és nézeteik érvekkel és bizonyítékokkal való alátámasztása te-
rén. Henry azzal kezdte, hogy behatóan tanulmányozta a témát, amely máris infor-
mális beszélgetések tárgya volt a gyerekek között az ebédidőben és a játszótéren: 
Chris Brown, a listavezető popénekes ügyét, aki azzal került a címlapokra 2009 
nyarán, hogy bűnösnek találták családon belüli erőszak vádjában, amiért megverte 
barátnőjét, a szintén popsztár Rihannát.

A híresemény elemzését követően, valamint Henry néhány tanítványának ama 
korábbi kérése alapján, hogy játsszanak bíróságosdit, ez a lecke a gyerekek által 
rendezett játéktárgyalásban érte el a csúcspontját. A per végső célja nem az volt, 
hogy megállapítsa Chris Brown bűnösségét, illetve ártatlanságát a testi sértés vád-
jában, mivel Brown ekkorra már beismerte bűnösségét, és feltett a YouTube-ra egy 
bocsánatkérő videót. Henry ehelyett azt kérte a gyerekektől, hogy médiajelenségek 
sorozataként értelmezzék és elemezzék az eseményt, mely médiajelenségek mind-
egyikének megvolt a maga szerepe a közönség tájékoztatásában, szórakoztatásá-
ban, illetve meggyőzésében. Miután ezt megbeszélték, a játéktárgyalás arra szol-
gált, hogy lehetőséget nyújtson a diákoknak az esemény néhány etikai és retorikai 
dimenziójának értékelésére.

A játéktárgyalás kidolgozásához a Chris Brown-ügy megvitatását követően a 
gyerekek például megvizsgálták a „tárgyalótermi dráma” műfaját. Henry a Brown 
bíró és a Judy bírónő epizódjaiból vett példákat mutatott a tanítványainak, hogy 
összehasonlíthassák és ellentétbe állíthassák a tárgyalóterem fikcionális ábrázo-
lását és a valódi tárgyalótermet, majd meghívta egy joghallgató barátját, hogy ven-
dégelőadóként látogasson el az osztályba, és meséljen a gyerekeknek a joggyakor-
lat alapjairól.

Mi volt hiteles, és mi hiteltelen a bírókról szóló tévéműsorokban? Nem meglepő 
módon a gyerekeknek rengeteg kérdésük – és rengeteg téves értesülésük – volt a 
jogrendszerről.

A gyerekek világra vonatkozó ismereteinek nagy részét a médiából származó, 
valamint a szülőktől és családtagoktól véletlenül felcsípett információ kombiná-
ciója adja. A bírókról szóló tévéműsorokra és a Chris Brown-ügyre vonatkozó kér-
dések megfogalmazása során a gyerekek tanultak a polgári jogi és a büntetőjogi 
bíróság közötti különbségekről, valamint arról, hogy különbséget teszünk helyi, 
tagállami és szövetségi jog között. A gyerekek megbeszélték a fikcionális és a va-
lódi tárgyalóterem közötti különbségeket és hasonlóságokat, összehasonlítva és el-
lentétbe állítva a szórakoztató média által a jogra vonatkozóan tálalt üzeneteket az 
információforrások egyéb típusaival.
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Henry ezután arra biztatta a diákokat, hogy gyűjtsenek némi információt Chris 
Brown családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyének tényállásáról – egy olyan 
témáról, amelyet 2009 nyarán intenzíven tárgyaltak a családok és a közösség. Bár 
az osztály minden diákja ismerte valamennyire a híresemény részleteit, a diákok 
ismeretei természetesen eltérőek voltak – az egyes diákok az ügy különböző aspek-
tusait ismerték.

Henry osztálytermi eszmecserét alkalmazott az ügyre vonatkozó ismeretek és 
vélemények megosztásának elősegítésére – különös hangsúlyt helyezve a hallgatási 
készségre. Az osztály ezt követően megnézte Chris Brown bocsánatkérő YouTube-
videóját. A diákok Henry vezetésével megvitatták a videót; Henry megkérte az 
osztályt, hogy határozzák meg, mi volt Chris Brown célja ennek a videónak a köz-
zétételével, és hogy vajon Brown szavai és helyszínválasztása ezt a célt szolgál-
ták-e. Henry megkérte a gyerekeket, hogy írják fel a táblára a videóban elhangzó 
kulcsszavakat; ezek olyan szavak voltak, amelyekről a gyerekek úgy tartották, 
hogy azok a meggyőzés és a tájékoztatás kettős céljával kerültek bele a videóba.

Végül, a lecke tetőpontjaként, eljött a játéktárgyalás ideje. Most, hogy mindez a 
tudás a birtokukban volt, a gyerekek azt akarták, hogy „Chris Brown álljon bíró-
ság elé”. Henry adott a gyerekeknek egy komplett tárgyalásmintát, amelyben a 
„Mindenki álljon fel!”-től a nyitó- és záróbeszédekig, valamint más formális moz-
zanatokig bezárólag minden benne volt. A gyerekek megírták a legfontosabb val-
lomásokat, majd energikusan eljátszották a bíró, a vádló, a védő, a tanúk és az es-
küdtszék szerepét, előadva egy esküdtszéki tárgyalást, melynek az volt a tárgya, 
hogy vajon Chris Brown a színlelt bocsánatkérésével visszaélt-e a hírességként 
meglévő tekintélyével.

Sabina, az egyik diák kapta Rihanna szerepét, és miután megesküdött, hogy 
„a teljes igazságot, és csakis az igazságot” fogja vallani, válaszolt a vádló és a 
védő kérdéseire, amihez a gyerekek által a hírlapi beszámolókból kigyűjtött infor-
mációt használta fel.

A gyerekek minden retorikai eszközt bevetettek annak érdekében, hogy a le-
hető legjobban adják elő a saját álláspontjukat a bírónak. „A rajongóimnak joguk 
van megtudni, hogy jó ember vagyok!” – érvelt Jon, a Chris Brownt játszó diák. 
Ennek dacára Henry ötödikes osztályában a „diák-bíró” bűnösnek találta Chris 
Brownt a családon belüli erőszak ügyének propagandafogásként történő felhaszná-
lásában, és 1000 dollár pénzbüntetésre, valamint 5 év felfüggesztett börtönbünte-
tésre ítélte.

 

Eredeti nyelvű feliratozás (Same Language Subtitling – SLS)
Dr. Brij Kothari, a PlanetRead elnöke (www.planetread.com) kidolgozott egy 
lenyűgöző technikát az olvasási készség és a műveltség fejlesztésének segíté-
sére. Az „eredeti nyelvű feliratozás” (SLS) nevű technika keretében a karao-

http://www.planetread.com
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kéhoz hasonló formában játszanak le videókat, azaz a feliratozott szöveg szí-
ne az elhangzó szöveggel szinkronban változik. A cél az olvasás ösztönzése 
és az olvasási képességek javítása. A diákok egyidejűleg hallgathatják és ol-
vashatják is a beszéd vagy ének formájában elhangzó szavakat. Az SLS fel-
iratozást zeneszámokhoz, versekhez, hangoskönyvekhez és híres beszédek-
hez használják.
 Egy kísérlet során tanulási zavarokkal küzdő tizenéveseket (akik átlagosan 
kb. ötödik osztályos szintű olvasási eredményeket produkáltak) jelöltek ki 
véletlenszerűen olyan tevékenységekben való részvételre, amelyekhez a taná-
rok három, a diákok olvasási szintjét meghaladó dalszövegekkel rendelkező 
Broadway-musical (A nyomorultak, a Macskák és a Nagy folyó) dalait hasz-
nálták fel. A diákok 6 héten keresztül minden nap 15-20 percen át médiané-
zési-válaszadási tevékenységeket végeztek, melyekre az óra elején került sor, 
és amelyek keretében szövegkiegészítéses feladatlapokat töltöttek ki, vala-
mint szövegértési kérdésekre válaszoltak, miközben a musicaleket nézték. 
A program utolsó 6 hetében további heti 90 percet azzal töltöttek, hogy zenét 
hallgattak, továbbá ingyenes digitális szoftveres eszközökkel saját maguk 
készítettek feliratokat dalokhoz. A kontrollcsoportban lévő diákok az iskola 
rendszeresített tananyagát tanulták.
 A diákok olvasásértését felmérték a programot megelőzően, közvetlenül a 
programot követően, majd egy késleltetett utólagos teszt keretében is, amikor 
visszatértek a nyári szünetről. Az olvasási készséget a STAR Accelerated 
Reading Assessment nevű, a diákok (évfolyam-ekvivalens értékelési mód-
szerrel mért) olvasási szintjének meghatározására szolgáló, számítógépre 
adaptálható eszköz segítségével mérték fel. A kutatás eredményei az olvasás-
értés statisztikailag jelentős javulását mutatták a kontrollcsoporthoz képest, 
és az olvasás javulása időtállónak bizonyult.10

Hogyan segíti a digitális és médiaműveltség a műveltség 
kialakulását?

Az olvasás iránti érdeklődés csökkenése és az iskolától való fokozatos eltávolodás, 
ami az általános iskolai évfolyamokban bekövetkezhet, szülőt és tanárt egyaránt 
elcsüggeszt. Ez a negatív jelenség nem korlátozódik a negyedik osztályos gyere-
kekre. Előfordulhat, hogy már a második évfolyamban bekövetkezik, de az is, 
hogy csak a hatodikban. Néhány szakértő véleménye szerint a jelenség a „vizsgára 
felkészítő” megközelítésnek köszönhető, amely ismétlődő „begyakoroltató-bema-
goltató” iskolai feladatokhoz vezet, hogy a gyerekek teljesíteni tudják a „kielégítő 
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éves előmenetel” követelményeit.11 A Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhan-
gok) programban részt vevő tanárok ezenkívül jelentős különbségeket figyeltek 
meg az 1–3. osztályos és a 4–6. osztályos gyerekek viselkedése és attitűdjei között. 
Néhány érzelmi problémákkal küzdő gyerek kivételével a kisebb gyerekek intel-
lektuális kíváncsiságról tettek tanúbizonyságot, valamint szinte bármilyen tevé-
kenységbe könnyen bevonhatók voltak. A nagyobb gyerekek viszont jobban hajlot-
tak arra, hogy ellenálljanak, kivonják magukat, illetve kaotikusan viselkedjenek.

Néhány kritikus véleménye szerint az eltávolodásra azért kerül sor, mert ami-
kor az érdemjegyek és értékelések újfajta teljesítménykényszert rónak a gyerekek-
re, akkor minden móka elvész az iskolából. A tanárok alkalmasint könnyített ol-
vasmányokat használnak, amelyek nem igazán vonzóak a gyerekek számára, akik 
intellektuális kíváncsisággal viseltetnek a világ iránt, és fel tudják dolgozni a vi-
zuális és digitális forrásokból származó információt – az írott szöveg dekódolásá-
val járó fáradságos munka nélkül.

Ha pedig otthon a felnőttek nem olvasnak túl sokat, akkor az olvasás a gyerek 
szemszögéből nem tűnik különösebben hasznos készségnek. A következmények ko-
molyak: hozzávetőleg 6 millió gyerek (az összes nyolcadikos 70%-a és az összes 
tizenkettedikes 65%-a) olvasási szintje nem üti meg a saját évfolyamának mér-
céjét.12

Kutatók megállapították, hogy a gyerekek olvasásra vonatkozó attitűdjei – azok 
az attitűdök, amelyek megszabják, hogy egy tanuló él-e egy tanulmányi vagy ki-
kapcsolódási célú olvasási lehetőséggel, vagy kitér előle – szoros kapcsolatban 
vannak az olvasási készséggel.13 Ironikus módon, ha az alsó évfolyamokban csak 
az olvasás szerepel a tantervben, a dekódolásra és a betű-beszédhang megfelelte-
tésre helyezve a hangsúlyt, akkor kevesebb idő maradhat a természettudományok-
ra, a művészetre, a zenére és a társadalomtudományokra, amelyek révén a gyere-
kek gazdag tartalomhoz, háttérismeretekhez juthatnának, valamint kutatásalapú 
tanulást folytathatnának, ami segíti az absztrakt gondolkodást és a szókincs fejlő-
dését. Mivel pedig az alsó tagozatos tanárok általában az elbeszélő (történetmesélő) 
szövegekre hagyatkoznak, előfordulhat, hogy a negyedik osztályba kerülő gyerekek 
nem sokat tudnak az egyéb műfajú szövegek formájáról és szerkezetéről (ideértve 
a dokumentumvideókat, a weboldalakat, az újság- és folyóiratcikkeket, a tényfel-
táró szövegeket), különös tekintettel azokra, amelyekkel a tantermen kívüli világ-
ban találkoznak.

Mindezen okokból a szakértők a következő stratégiákat ajánlják a műveltség 
tanulásának ösztönzésére:
–  A diákok által feltett kérdések és kutatás révén az írott szövegekből történő in-

formációszerzés valós szükségével ösztönözzük a gyerekeket.
–  Tegyük lehetővé, hogy a kisgyerekek gyakrabban találkozzanak tényfeltáró szö-

vegekkel és diskurzussal, ideértve a multimédiás forrásokból származó infor-
mációt is (például hírlapok és folyóiratok, videók, dokumentumfilmek, honla-
pok és közösségi média).
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–  Adjunk lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy maguk válasszák ki a saját olvas-
mányaikat, és az iskolában töltött időt fordíthassák önálló olvasásra.

–  Alkalmazzunk olyan oktatási gyakorlatokat, amelyek aktiválják a diákok érzelmi 
elkötelezettségét, részvételét, valamint szociális interakcióját az osztályterem-
ben.14

 
Ebben a fejezetben megmutattuk, hogy ezek a stratégiák eredményesek az általá-
nos iskolai évfolyamokban.

A gyerekeknek mindennapos gyakorlásra van szükségük az információgyűjtés, 
a kulcsszavak és a keresőoldalak használata, a keresési eredmények értelmezése, 
valamint az információ kritikai értékelése területén. Új műveltségi mutatókra van 
szükségünk, hogy fel tudjuk mérni a gyerekek online műveltségi készségek hasz-
nálatára irányuló képességét. Ösztönzőleg hatnak ránk az olyan kutatások, ami-
lyen a Rhode Island-i Egyetemen dolgozó Julie Coiro professzoré is, akinek a 
munkája segít az oktatóknak abban, hogy jobban felmérhessék a diákok tudását, 
miközben teljeskörűen integrálják a digitális médiát az általános iskolai és közép-
iskolai évfolyamokban folyó tanításba és tanulásba.15

Az általános iskolai oktatók és a műveltségszakértők új generációja kezdi felis-
merni, hogy az olvasásértés nem korlátozódhat az írott szövegre mint médiumra. 
A képi ábrázolások, tévéműsorok, hírlapok, folyóiratok, honlapok, a zene, a video-
játékok, valamint a közösségimédia-élmények mind-mind egyfajta olvasásértést 
igényelnek, amely, ha jól használják, a műveltségi készségek teljes palettáját akti-
válhatja – ideértve az információszerzést és -elemzést, az üzenetalkotást, a reflexiót 
és a cselekvést, amelyek mindegyike központi szerepet játszik e könyvben.
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ÓRAVÁZLAT: Kalózkóla: mellette és ellene

A lecke ismertetése
E szimulációs tevékenység során a diákok első kézből szereznek hirdetői és 
érdekképviselői tapasztalatot, amikor is kapcsolatba kerülnek a Kalózkólával, 
egy új üdítő- és energiaitallal, amely néhány ártalmas összetevőt is tartalmaz.

Célok
A diákok
–  helyénvaló módon játszanak, és interakciót folytatnak formális és informális 

szituációkban,
– ötletelnek és ötleteket adnak egy kreatív csapat tagjaiként,
– egészségügyi és táplálkozási információt gyűjtenek az internet segítségével,
– elemzik az információt és kidolgoznak egy álláspontot,
–  felismerik az információ és a gondolatok kulturális körforgását alakító ha-

talmi viszonyokat,
– megértik a tájékoztatás és a szórakoztatás gazdasági kontextusát.

Szókincs
 Kutató
 Forgalmazó
 Érdekképviselet
 Ügyvéd
 Gazdasági
 Arzén
 Magas fruktóztartalom
 Koffein
 Aszpartám
 Taurin
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Órai munka
 

Információszerzés

–  A gyerekek élvezettel mesélnek nekünk az általuk látott legemlékezete-
sebb reklámokról. Olyan termékek reklámjait is el tudják mesélni, amelye-
ket nem értenek teljesen (ideértve gyógyszerreklámokat, a Red Bullt és a 
FreeCreditReport.com-ot is).

 
 

 

Elemzés

–  Az osztály szerepjátékba kezd, amelyben a tanár egy Kalózkóla nevű új ter-
mék vezető képviselője. Segítenének neki a gyerekek az új termék reklám-
kampányának elkészítésében? A tények a következők:

 1.  A Kalózkóla nagy mennyiségű cukrot tartalmaz magas fruktóztartalmú 
kukoricaszirup formájában.

 2.  A Kalózkóla az ajánlott napi koffeinmennyiség nyolcszorosát tartalmazza.
 3.  A Kalózkóla két vizsgálandó vegyi anyagot tartalmaz: az aszpartámot 

(mely a diétás üdítőitalokban található meg) és a taurint (mely a Red Bull-
ban található meg).

–  A kormány egyetlen kikötéssel élt e tényekkel kapcsolatban: a Kalózkóla 
minden hirdetésének utalnia kell valamilyen formában a fenti három tényre.

 
 

 

Reflexió

–  Fel kell tenni a gyerekeknek a kérdést, hogy szeretnék-e reklámozni ezt a 
terméket. Miért, illetve miért nem? Jó ötlet-e, hogy a 7–12 éves gyerekek 
legyenek a Kalózkóla célcsoportja? Miért, illetve miért nem? Biztassuk a 
gyerekeket a válaszaik megindokolására!

 
 

 

Kompozícióalkotás

–  Egy eszmecserét követően a diákok MELLETTE és ELLENE csapatokra 
oszlanak.

  MELLETTE csapat. A Kalózkóla Vállalat. Hirdetők egy csoportja, akik kü-
lönféle célcsoportokat próbálnak rávenni az üdítőital megvásárlására. Csa-

http://FreeCreditReport.com
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patban kidolgoznak egy reklámot a Kalózkóla számára, amely vonzza a cél-
csoportokat – kihagyva a kellemetlen információt, valamint elrejtve a 
kormány által előírt feliratot.

  ELLENE csapat. A Kalózkóla-ellenes Akcióbizottság. Egy érdekképvise-
leti csoport, amely elkötelezett a Kalózkóla ártalmas hatásairól való tájékoz-
tatás iránt.

–  Alakítsunk ki további 3-4 fős csoportokat az osztályban, hogy a lehető leg-
jobban tudjunk dolgozni a projekten. A diákoknak együtt kell dolgozniuk, 
bizonyos konkrét szerepekhez tartozó feladatokért azonban külön-külön fe-
lelősek. A Kutatók például információt gyűjtenek az ismeretlen szavakról, 
amilyen a taurin és az aszpartám, és megosztják az információt a csapattal. 
Keresési kulcsszavak: Red Bull, gyerekek, taurin, koffein, aszpartám, arzén, 
egészségügyi, kockázatok. A Művészek kidolgozzák az üzenet átadását 
 segítő szavakat és képeket, ötleteket és visszacsatolást kérve a csapattól. 
A Forgalmazók kidolgoznak egy akciótervet arra vonatkozóan, hogy hol és 
hogyan fogja elérni az üzenet a különféle célcsoportokat, ötleteket és vissza-
csatolást kérve a csapattól.

–  Az információgyűjtés és az ötletek kidolgozása során mindegyik csapatnak 
körültekintően el kell gondolkodnia a konkrét üzenetről, a célközönségről, 
valamint arról, hogy milyen cselekvésre akarja rávenni a közönséget. A gye-
rekek dolgozhatnak határidő szorításában, amivel „munkahelyszerű” kör-
nyezetet teremthetünk számukra, amelyben megértik, hogy korlátozott idő 
áll rendelkezésükre ahhoz, hogy előrukkoljanak az ötleteikkel. Elvégre ez a 
tevékenység a médiaipari munkahelyi környezetet szimulálja!

 
 

 

Reflexió

–  Mindegyik csoport lehetőséget kap, hogy kidolgozza a saját elképzeléseit 
arra vonatkozóan, hogy milyen üzenetet küld milyen célcsoportok felé, és 
hogyan éri majd el az adott célcsoportokat.

–  Beszéljük meg: Változott a termékről alkotott véleményetek, míg ezen a pro-
jekten dolgoztatok? Miért, illetve miért nem? Rendben lévő dolog olyan ter-
méket reklámozni, amely ártalmas összetevőket tartalmaz? Miért, illetve 
miért nem? Tudnak a gyerekek olyan, jelenleg a piacon lévő termékekről, 
amelyek ártalmas összetevőket tartalmaznak? Milyen új kérdéseket vetett 
fel ez a szimuláció?
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Cselekvés

–  Az emberek médiaüzenetek révén jobbá tehetik a világot. Nézzük meg a 
Campaign for Tobacco-Free Kids (Gyermekek dohányzásellenes kampánya) 
weboldal híreit (http://tobaccofreekids.org)! Ezt követően tanulmányozzuk a 
PBS „It’s My Life!” (Az én életem!) weboldalát (http://pbskids.org/itsmylife/
body/smoking/article7.html), amely különféle tevékenységeket gyűjt egybe, 
amelyek révén a gyerekek terjeszthetik a dohányzás veszélyeire való felhí-
vást.

Forrás: David Cooper Moore munkája.

http://tobaccofreekids.org
http://pbskids.org/itsmylife/body/smoking/article7.html
http://pbskids.org/itsmylife/body/smoking/article7.html
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III. rész

Alsó tagozatos (K-2) gyerekekkel 
végzett munka





7. fejezet

Médiaműveltség kisdiákok számára

Ebben a fejezetben a következőkről lesz szó:

A gyerekek ismereteiben lévő hézagok megtalálása és kitöltése
–  Hogyan segíthetnek az oktatók a gyerekeknek abban, hogy felismerjék a 

valóság és a képzelet közötti árnyalatnyi különbségeket a filmekben, tévé-
műsorokban és egyéb médiumokban megjelenő üzenetek esetében?

Karakterek és történetek kitalálása
–  Hogyan segíthetik a tanárok a gyerekek szerzői és történetmesélői fejlő-

dését? Hogyan segíthetnek a tanulási célok a gyerekeknek a saját tudásuk 
felmérésében?

Kis lépések kisdiákok számára
–  Fejlettségi szintjük alapján milyenfajta digitális és médiaműveltségi tanu-

lási élmények megfelelőek az iskolai előkészítős és alsó tagozatos gyere-
kek számára?
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Hogyan tanulják meg a gyerekek, hogy a rajzfilm az rajzfilm?
Maria kimerült, de beszédes kedvű oktatók körének tette fel a kérdést, akik a PVK 
(Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) program alatt minden nap végén 
összegyűltek, hogy megbeszéljék az osztálytermi élményeiket, és elgondolkodja-
nak az oktatókként hozott választás jellegű döntéseikről. A csoportos reflexió célja 
a szakmai fejlődést célzó informális tapasztalatszerzés volt, amely során az okta-
tók megoszthatták gondolataikat, és stratégiákat alkothattak a diákok szükségle-
teinek kielégítésére.

Mariának a nap korábbi részében meglepő élményben volt része, amikor óvodá-
soknak lejátszotta a Kung Fu Panda egy részletét (ez egy burleszkelemeket felvo-
nultató animációs filmvígjáték, amelyhez Jack Black, a komikus kölcsönözte a fő-
szereplő hangját). Maria célja az volt, hogy segítsen a gyerekeknek leíró nyelvezetet 
használva megvitatni az animáció különféle jellemzőit (hogy nézett ki, miért volt 
vicces, és hogyan ábrázolta a szereplőket). A filmrészlet megnézése után az 5 és 6 
éves gyerekek elmondták, hogy mi tetszett nekik a karakterekben és a jelenetben 
– a nyelvet híva segítségül a karakterek leírásához.

Ekkor az egyik diák megjegyezte: „Az ember a pandában zizi volt!” Maria azt 
hitte, félreértette, ezért így válaszolt: „Igen, a panda nagyon zizi!”

„Nem – mondta a gyerek –, úgy értem, hogy az ember a pandajelmezben” – 
mutatott a Kung Fu Panda kimerevített képére. „Ő a zizi!” A gyerek láthatóan úgy 
hitte, hogy a rajzfilmfigura valamiféle digitális jelmez, egy emberrel a belsejében.

Maria nem tudta, hogyan reagáljon. A reflektív körben megosztotta azzal kap-
csolatos kétségeit, hogy hogyan is kellene kezelni a zavart, amely ennek a gyerek-
nek a fejében az animáció műfaját illetően honolt. Jó-e, hogy a gyerek legalább azt 
felismerte, hogy a panda egy állatábrázolás, nem pedig valódi állat? „Most azon 
gondolkodom – mondta Maria a többieknek –, hogy én vajon mikor tanultam meg, 
hogy a rajzfilm az rajzfilm? A nehéz része az, hogy még tovább menjek, és felte-
gyem a kérdést: »Hogyan tanítsak meg valakit arra, hogy a rajzfilm az rajzfilm?«”

Az oktatók egyre-másra fedeztek fel hézagokat a gyerekek tömegmédiára, tö-
megkultúrára és digitális technológiára vonatkozó ismereteiben. Sokaknak volt ré-
szük a Maria által elmondottakhoz hasonló élményben. A PVK (Powerful Voices 
for Kids – Erős Gyerekhangok) program oktatói átvettek egy kézmozdulatot a diák-
jaiktól, amely az egyetértést jelzi; ez egy laza gesztus, amikor is rámutatunk a 
másikra, így jelezve, hogy egyetértünk az illető által mondottakkal. Amikor Maria 
feltette a kérdéseit, az egyetértés nonverbális, laza gesztusa teremszerte megfigyel-
hető volt.

Maria élménye alapján Kate felidézte saját, kisgyerekként szerzett tapasztalatait, 
és így szólt: „Azt hiszem, én tudtam, hogy Julia Roberts és Richard Gere színészek 
a Micsoda nő!-ben. Azt a gondolatot viszont elutasítottam, hogy a való életben 
nincs közöttük igazi romantikus kapcsolat. Nem tudom, miért; de ezt egyszerűen 
nem tudtam elfogadni.”
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Pár év is sokat számít
Négy- és ötévesek
–  Problémáik vannak a televízió audiovizuális kódjának megértésével (át-

úsztatás, snittek közötti váltás, helyszínváltás, totál plánból közelire zoo-
molás, osztott képernyő, láthatatlan narrátor, előre felvett nevetés, képer-
nyőn kívüli események, csatornaváltás);

– Összekeverik a képzeletet és a valóságot;
– Megrémülhetnek a képzeletbeli tartalomtól;
– Nehezükre esik különbséget tenni műsor és reklám között;
– Odafigyelnek a hangokra, a testmozdulatokra és a speciális effektusokra;
– Gyakran nem értik a szereplők érzelmeit;
– Gondot okozhat számukra a központi cselekmény megértése;
 
Hat- és hétévesek
– Tisztában vannak a képzelet és a valóság közötti különbséggel;
–  Jobban megijesztik őket a valódi erőszakról szóló hírek és beszámolók, 

mint a képzeletbeli erőszak;
– Általában különbséget tesznek műsor és reklám között;
– Kapiskálják, hogy a reklámok célja a meggyőzés;
– Értik a szereplők egyszerű és összetett érzelmeit;
– Mindinkább megértik a felnőtteknek szóló programokat;
– Értik a tévében bemutatott elbeszélő történetek központi cselekményét.
 
Forrás: Hesse és Lane (2003).1

John azt jegyezte meg, hogy a speciális effektusok korában az animáció meny-
nyire félreérthető lehet, rámutatva, hogy a gyerekeknek mekkora nehézséget je-
lent, hogy a filmekben, videojátékokban és a televízióban egyre-másra megjelenő 
nem valódi valóságokat a helyükre tegyék. „Még sokkal nehezebb a dolog, ha 
minden annyira valószerű. Úgy értem, ha megnézed az Avatar című filmet, annál 
tényleg arra törekedtek, hogy tökéletes legyen a valóság illúziója. Sokkal nehezebb 
átlátni rajta, mint a rajzfilmfigurák és a bábok esetében.”

Még mindig sokat kell tanulnunk a legfiatalabb (és talán a legsebezhetőbb) kor-
csoportokkal való munkáról ahhoz, hogy nagyfokú érzékenységet tudjunk tanú-
sítani a szükségleteik, fejlettségüknek megfelelő képességeik, valamint a varázslat 
és a csoda iránti fogékonyságuk iránt egy olyan médiavilágban, amelyben a sci-fi 
avatárok, Julia Roberts és a Kung Fu Panda jól megférnek a valóság és a fantázia 
közötti ködös határvidéken.
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A média és a technológia változik, de velük változnak-e 
a gyerekek?

A gyerekmédiában dolgozó piackutatók és médiagyártók között állítólag az a mon-
dás járja, hogy ők szerencsések, mert „háromévente teljesen új közönséget kap-
nak”. Az idézet a digitális és médiaműveltség kisdiákok (főleg az óvodába és az 
alsó évfolyamokba járók) számára történő tanításának egy bonyolult momentumá-
ra mutat rá.

A gyerekek médiához és technológiához való hozzáférése kétségkívül gyorsan 
bővül és változik. Bár a legtöbb kisgyerek a tévében találkozik a Szezám utcával, 
egy szülőkön végzett felmérés szerint ötből egy iskolai előkészítős amerikai gyerek 
nem a tévében látta először ezt a műsort, hanem számítógépen nézte, a YouTube-
on vagy a PBS.org weboldalon. 2012-ben az iskolai előkészítős gyermeknek ott-
hont adó háztartások 27%-a rendelkezett iPaddel, és e családok 40%-a számolt be 
arról, hogy a gyermek használja az eszközt.2 Mindamellett, ha YouTube-videókon 
azt látjuk, hogy apró gyerekek intuitív módon kezelik a mobiltelefont, vagy egy 
kisgyerekkel beszélve az el tudja mondani a kedvenc filmjei, tévéműsorai és online 
játékai történetét, akkor előfordulhat, hogy ennek hatására hiperkompetensnek vél-
jük a gyerekeket, és nem látjuk meg a tömegmédiát és a digitális technológiát il-
lető esetleges téves elképzeléseiket.

Ötévesekkel dolgozva Maria első kézből szerzett tapasztalatot az új technológiák 
intuitív jellege és a kora gyerekkorban bekövetkező, a fejlődéssel járó változások 
közötti bonyolult viszonyról, amikor is a gyerekeknek, akik ismerik és szeretik a 
nagyon komplikált, digitális speciális effektusokban bővelkedő filmeket, továbbra 
is gondot okoz, hogy alapvető különbséget tegyenek valóság és képzelet között.

A médiaműveltséget kutató fejlődéspszichológusok már az 1970-es években 
megállapították, hogy ez a különbségtétel kritikus fontosságú a médiaműveltség 
kisgyerekeknek történő tanításában.3 A vizuális média különböző formái közötti 
különbségek (a rajzfilmfigurák és a bábok, a rajzfilmek és az élőszereplős tévémű-
sorok, illetve a fotók és a rajzok közötti különbségek) megértése visszatérő prob-
léma a kisgyerekek oktatásában, amely az új generációkkal újra és újra előbukkan.

A fényképészet, a film, a televízió és az online média vizuális szimbólumrend-
szereinek tanítását néha demisztifikálásnak is hívják. Ez a szó sok kisgyermekek-
kel foglalkozó oktató számára negatív felhangot hordozhat, akiknek a médiakészí-
tés módszereinek leleplezése egyet jelent a kora gyermekkorra jellemző mágikus 
gondolkodás megszentségtelenítésével. Némelyek számára úgy tűnhet, hogy ha egy 
kisgyereknek el akarjuk magyarázni, hogy Tapsi Hapsi nem igazi nyúl, az olyan, 
mintha arról akarnánk felvilágosítani, hogy a Télapó a társadalmi képzelőerőnk 
terméke.

Mi azonban úgy találtuk, hogy ha tekintettel vagyunk az „igazi” és az „utánzat” 
megértését illető saját korlátaikra, és lehetőséget nyújtunk nekik arra, hogy saját 
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maguk értsék meg a vizuális történeteket, valamint ők maguk is készítsenek ilye-
neket, azzal tiszteletben tarthatjuk a gyerekek képzeletét és kreativitását, ugyanak-
kor segíthetünk nekik megérteni, hogy milyen módon ábrázolja a média a valósá-
got. A vizuális történetmesélésnek számos előnye van a kisgyerekek szempontjából, 
akik még tanulják az írásbeli műveltség alapmechanizmusait. „Egy kép száz szó-
val felér”, tartja a mondás. Ráadásul a kép olyan módon közli velünk a mondani-
valót, ami segítheti a gyerekek verbális fluenciájának, a gondolataik szóbeli meg-
osztására irányuló képességének az aktiválását.

Az óvodai és elsős tanítók különösen érzékenyek a tanítványaik fejlődési szük-
ségletei iránt. A nagyobb gyerekekkel dolgozó oktatókkal összehasonlítva a leg-
alsó évfolyamokat tanító oktatók sokkal rosszabb véleménnyel vannak a médiáról 
és a tömegkultúráról, és sokkal kevésbé valószínű, hogy olyan médiumokat hasz-
náljanak a saját tanítási gyakorlatukban, mint a DVD, az internet vagy a televízió.4

Az óvodapedagógusok különösen a televízióval szemben lehetnek bizalmat-
lanok. A kisgyermekekkel foglalkozó oktatók gyakran felismerik a kis korban tör-
ténő tévénézés kisgyerekekre gyakorolt lehetséges és tényleges negatív hatásait. 
A médiaexpozíció bizonyos fajtáihoz valóban kapcsolódnak különféle jelentős 
kockázatok, ideértve az agresszív viselkedést, az anyagiasságot, a táplálkozási és 
nyelvhasználati attitűdöket, valamint a nemi, faji és foglalkozási szerepekkel kap-
csolatos sztereotípiákat. Néhány fejlődéspszichológus tanulmányozta a fokozott té-
vénézési tevékenység és a figyelmi készségek fejlődése közötti kapcsolatot. A ku-
tatók összefüggést találtak például az iskolai előkészítős gyerekek által nézett 
műsorok típusa és az osztálytermi viselkedésük között. Egy alacsony jövedelmű 
családokban élő négyévesekre kiterjedő kutatás során arra kérték a szülőket, hogy 
számoljanak be gyerekeik médianézési szokásairól, a tanárokat pedig arra, hogy 
figyeljék meg és jelentsék az adott diákpopuláció osztálytermi viselkedését, ideért-
ve mások megütését és a verekedést, a figyelési problémákat, az idegességet és a 
feszültséget, valamint a nyugtalanságot és a fészkelődést is. A kutatás eredményei 
azt mutatták, hogy a nem helyénvaló tartalom [definíció szerint a PG-13 (13 éven 
aluliaknak csak szülői felügyelettel ajánlott) vagy R (17 éven aluliak számára szülői 
felügyelet szükséges) besorolású videók, filmek] nézéséhez magasabb hiperaktivi-
tási és agresszivitási pontszám, valamint a szociális készségek terén elért rosszabb 
minősítés társul.5

Ám az óvodapedagógusok a médiában mint a tanulás eszközében rejlő pozitív 
potenciált is felismerik és kiaknázzák. Példa erre a Ready to Learn (Tanulásra ké-
szen) program, melyet az Egyesült Államok Oktatási Minisztériumának Kora 
Gyermekkori Fejlődést és Tanulást Kutató Országos Intézetével (National Institute 
on Early Childhood Development and Education) kötött együttműködési megál-
lapodás keretében a Public Broadcasting Service irányít. A Ready to Learn prog-
ram koordinátorai 2005 óta számos helyi közszolgálati televízióadónál tartottak 
évi 20 vagy több műhelyfoglalkozást, szülők, gyermekgondozók és kisgyerme-
kekkel foglalkozó oktatók részvételével. A PBS Kids Raising Readers (Olvasókat 



1937. fejezet: Médiaműveltség kisdiákok számára

Super WHY!
Azoknak a iskolai előkészítős gyerekeknek, akik nézik a Super WHY! című 
műsort, fejlődik az ábécé-ismerete és gördülékenyebb lesz a betűfelismeré-
sük.7 Az Angela Santomero és Samantha Freeman Alpert által kidolgozott 
műsorban egy Whyatt nevű szereplő Szuperolvasók egy csoportját hívja 
 segítségül egy-egy történet erejéig. A szereplők olyan akadályokkal talál-
koznak a történet során, amelyeket műveltségi készségeik révén tudnak le-
gyűrni, megváltoztatva a történet alakulását. A Super WHY! interaktív ka-
landmesékkel segít a gyerekeknek az olvasás alapjainak elsajátításában.
 A műsor szereplői a műveltség gyakorlásának korai formáit testesítik meg 
(fonemikus tudatosság, betű-beszédhang megfeleltetés, szókincs és szövegér-
tés). Alfa Malacnak például „alfabetikus ereje” van, és mindegyik játékának 
középpontjában a betűfelismerés áll, míg Csoda Piroskának „szóereje” van, 
játékai pedig a szódekódolás köré összpontosulnak. Presto Hercegnő a „be-
tűző erejét” és a betűhangokra, a betűzésre és a kézírási készségre alapuló 
játékait hozza magával, a Super WHY! pedig egyesíti a készségeket, értékes 
szövegértési és szókincsleckéket adva.
 Deb Linebarger gyermekmédia-kutató megállapította, hogy azoknál az 
 iskolai előkészítős gyermekeknél, akik 8 héten át nézték a Super WHY!-t, 
 jelentős fejlődés volt megfigyelhető az ábécé ismerete, a fonológiai és fone-
mikus tudatosság, a szimbolikus és nyelvi tudatosság, valamint a szövegér-
tés terén.8

A vizuális média szimbólumrendszereinek felismerése

Amikor Renee a digitális és médiaműveltség fogalmainak bevezetésén dolgozott 
egy iskolai előkészítős osztályban, azzal kezdte, hogy bevitte a digitális video-
kameráját. 5–12 másodperces felvételeket készített a reggeli tevékenységekről, me-
lyekből egy kb. 3 perc hosszúságú montázs állt össze a gépben. Hozzávetőleg egy 
óra elteltével a 4 éves gyerekek összegyűltek, hogy megnézzék a videofelvételt, 
izgatottan figyelve saját magukat, ahogy osztálytermi pedagógusukkal a napi rutin -

nevelünk) programja jelentős eredményeket ért el a szófelismerés, a fonológiai tu-
datosság, a szókincsgyűjtés, a szóbeli kifejezőképesség, valamint az általános is-
kolaérettség terén a 2–8 éves korú gyerekek körében. A program sok, alacsony 
 jövedelmű családban élő gyereknek segít abban, hogy áthidalhassa azon mély sza-
kadékok némelyikét, amelyek a mélyszegény háttérrel rendelkező diákok és a gaz-
dagabb családokban élő társaik eredményei között mutatkoznak.6
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A vizuális ábrázolás tanulmányozása kisgyerekekkel
Segítsünk a kisgyerekeknek a vizuális üzenetek és a vizuális történetmesélés 
megértésében a következő tevékenységek révén:
 
A kereten belül és kívül. Válasszunk ki egy-két fotót, amit megbeszélhetünk. 
A gyerekek „Látok a képen…” mondatokkal elmondják, hogy mit látnak az 
egyes képeken. Biztassuk a gyerekeket, hogy egy-egy képről sok különböző 
megállapítás szülessen. Ez segít a gyerekeknek meglátni és megérteni, hogy 
különböző embereknek a kép különféle elemei keltik fel a figyelmét. Ezt kö-
vetően kérjük meg a gyerekeket arra, hogy képzeljék el, mi van a kereten 
 kívül. Mit láthatnának, ha ott lennének a kép készítésének helyszínén? Biz-
tassuk a gyerekeket, hogy használják a képzelőerejüket. Beszéljük meg, hogy 
mi a különbség a valószínű és a valószínűtlen lehetőségek között. És ne fe-
lejtsük el: mindig ott van valahol egy fotós!
 
A rajz és a fotó közötti különbség. Mintaként vigyünk be az írott és online 
médiából vett rajzokat és fotókat. A tárgyakról készült valószerű rajzokat és 
fotografikus ábrázolásokat megkülönböztetve a gyerekek felismerik, hogy 
az emberek számos különböző eszközzel készítenek képeket. Biztassuk a gye-
rekeket, hogy nézzenek meg több képet, majd pedig készítsenek rajzokat és 
digitális fotókat. Beszéljük meg: mi jellemző egy tárgyról készült rajzra, és mi 
jellemző egy ugyanarról a tárgyról készült fényképre. Miben hasonlítanak, 
és miben különböznek?
 
Az animációs és az élőszereplős műsorok közötti különbség. A gyerekek él-
vezik, ha a rajzfilmkészítésről (több egymást követő rajz a mozgás képzetét 
kelti) és az élőszereplős média készítéséről (egy kamera valódi embereket és 
dolgokat vesz fel) tanulhatnak, összehasonlíthatva a kettőt. Mutassunk be 
példákat a gyermekmédia különféle típusaira. Beszéljük meg: hogyan ké-
szülnek a valódi embereket szerepeltető műsorok. Hogyan készülnek a rajz-
filmek? Mi tetszik az olyan tévéműsorokban és filmekben, amelyekben va-
lódi emberek szerepelnek? Mi tetszik az animációs műsorokban? A gyerekek 
egyszerű videókat készíthetnek a saját rajzaik felhasználásával, melyekhez 
ők kölcsönzik a szereplők hangját.
 

jukat végzik: bemennek az osztályterembe, kabátjukat a fogasra akasztják, az agya-
gozóasztalnál játszanak, kockából építenek, kirakósoznak, rajzolnak és drámajáté-
kot adnak elő.

„Minden benne van ebben a filmben, ami ma reggel történt?” – kérdezte Renee 
a gyerekektől, akik a tévéképernyő elé gyűltek, hogy megnézzék a filmet.

„Igen” – válaszolták a gyerekek egyhangúlag. „Mit láttatok?” – próbálkozott 
Renee. A gyerekek beszéltek a rövid filmben látott jelenetekről.
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A szereplő és a színész közötti különbség. A gyerekek úgy érthetik meg leg-
jobban a szereplő és a színész közötti különbséget, ha saját maguk játszanak 
„mintha”-játékot. A „mintha”-játékot követően a gyerekek beszélhetnek a saját 
tettetésükről, és arról, hogy az általuk a tévében látott színészek néha szintén 
tettetnek. Azt a színésznőt például, aki a Neveletlen hercegnő című filmben 
azt tetteti, hogy ő Mia Thermopolis, Anne Hathaway-nek hívják. Néha olyan 
helyzetben is láthatunk színészeket, amikor épp nem tettetik, hogy szereplők 
lennének – például olyan műsorokban, mit az Entertainment Tonight és a 
TMZ.

 
„Láttam, ahogy Tyrone a fogasra akasztja a kabátját!” – mondta az egyik gyerek. 
„Láttam, ahogy Wendy a kockákkal játszik!” – mondta egy másik. Renee megis-
mételte az eredeti kérdést: „Minden benne van ebben a filmben, ami ma reggel 
történt?”

William bátortalanul feltette a kezét. „Én nem láttam benne magamat, amint 
felakasztom a kabátomat” – mondta. „Úgy van!” – nyugtázta Renee. Egy másik 
gyerek is megszólalt: „Én sem láttam benne magamat, ahogy épp a létrán mászom!”

Renee elmagyarázta, hogy ami a médiaüzeneteket illeti, minden üzenet szelek-
tív és hiányos. Ha a videót szövegként fogják fel, melyet egy választásokat hozó 
szerző készített, akkor még a kisgyerekek is képesek felismerni, hogy a videó egy 
ábrázolási rendszer. Ha a gyerekek megértik a rajzolásban, a fényképészetben, 
a videókészítésben és a digitális médiában használt vizuális szimbólumrendsze-
reket, akkor már jóval azelőtt megkezdik az absztrakt gondolkodást, hogy meglen-
nének az írott szövegek dekódolásához és megértéséhez szükséges készségeik. 
A gyerekek éppúgy képesek következtetéseket levonni az általuk megnézett ké-
pekből, videókból és weboldalakból, ahogy a számukra felolvasott mesék komplex 
mondanivalóját is képesek kikövetkeztetni.

Digitális történetmesélés az óvodában

Mr. Landis, a technológiai koordinátor azon törte a fejét, hogyan építhetné be a 
digitális és médiaműveltséget az óvódások oktatásába. Nagyszerű ötletei voltak 
nagyobb gyerekekkel végezhető projektekhez, amelyek fejlesztik a gyerekek szá-
mítógépes és digitális műveltségi készségeit, miközben weboldalt készítve, dalt 
írva, valamint az órai feladatokhoz képeket keresve lehetőséget nyújtanak nekik a 
történetmesélésre. Mr. Landis aktívan felhasználta a tanulási célokat, azokat az 
írásbeli állításokat, amelyeket olyan nyelvezettel fogalmaztak meg, hogy segítsék a 
gyerekeket saját, tanulóként nyújtott teljesítményük értékelésében. E könyv végén 
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felsoroljuk a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) programban használt 
tanulási célokat („A” forrásanyagként).

Mr. Landis azonban azt is felismerte, hogy a kisebb gyerekek esetében a digitá-
lismédia-készítési tevékenységek bizonyos fejlődési korlátokba ütköznek. A kisgye-
rekeknek kiszámíthatatlan a kézügyessége. Mr. Landis néhány elsős tanítványának 
gondot okozott, hogy duplán kattintson a számítógép egerével. A legnagyobb ki-
hívást pedig talán az jelentette, hogy mivel csupán heti egy napon találkozott a 
gyerekekkel a technológiateremben, ezért minden órának kerek egésznek kellett 
lennie.

A vele együttműködő tanárok korábban együtt dolgoztak a PVK (Powerful Voices 
for Kids – Erős Gyerekhangok) szakmai fejlesztő programban, amelyben általános 
iskolai tanárok dolgoztak ki megoldásokat arra, hogy hogyan építhetnék be a digi-
tális és médiaműveltséget az óráikba. A nagyobb diákok tanárai által folytatott te-
vékenységek (beszélgetés a polgárjogokról és a környezetvédelemről, szórakoztató 
és ismeretterjesztő történetek mesélése) közül néhány a harmadik, negyedik, ötö-
dik és hatodik osztályos gyerekek esetében is tökéletesen megfelelt. De mi lenne 
megfelelő az óvódások számára?

Az óvodapedagógusok úgy döntöttek, azt a folyamatot állítják a középpontba, 
amely során a gyerekek képekből következtetnek a történetre. Épp a történetek 
elejéről, közepéről és végéről tanultak, és gyakran hívtak segítségül képeskönyve-
ket, hogy a rajzok sorából kikövetkeztessék a narratívát. Az egyik tevékenység so-
rán a gyerekek folyóiratokból kivágott, tárgyakról készült képeket válogattak ki 
és ragasztottak fel sorrendben egy papírra, balról jobbra tartva. Miután elkészült, 
a gyerekek arra használták a papírmontázst, hogy a segítségével elmondjanak egy 
történetet. A képek segíthetnek a gyerekeknek abban, hogy emlékeket kapcsolja-
nak a szavakhoz, segítve őket az elbeszélő, kreatív szerzőségi és szövegértési kész-
ségek kialakításában.

Miközben azt fontolgatta, hogyan tervezhetne meg egy tanulási élményt a leg-
kisebb diákok számára a számítógéptermében, Mr. Landis azon kapta magát, hogy 
olyan gyermekmédiát néz, amelyet kisfiúként ő maga talált hasznosnak a külön-
féle médiaüzenetek megértéséhez. A Mister Rogers’ Neighborhood (Mister Rogers 
szomszédsága) című műsor egy 1984-es részlete, amelyben Fred Rogers megmu-
tatja a nézőknek a tévéműsora készítésének teljes folyamatát, különösen magával 
ragadta. Egy nagylátószögű felvételen a tévéstúdió volt látható. Rogers elmondta, 
hogyan készülnek a bábjai, és hogy mások kölcsönzik nekik a hangjukat. Meg-
hívta a nézőket, hogy találkozzanak a „szomszédokkal” a tévéstúdióban – a produ-
cerekkel, rendezőkkel, operatőrökkel, zenészekkel és másokkal, akik a tévéműsor-
készítés kemény munkájában részt vesznek.

Hogyan „fordíthatná le” ezeket a koncepciókat Mr. Landis úgy, hogy saját kis 
tanítványai megértsék? Kiválasztott két kulcsfontosságú üzenetet, amelyekről úgy 
gondolta, azok értékesek lennének a tanítványai számára, és fejlettségi szintjük-
nek is megfelelnek. Az első üzenet az volt, hogy a bábokat – más kitalált karakte-



1977. fejezet: Médiaműveltség kisdiákok számára

rekhez hasonlóan – eleve úgy alkotják meg a készítőik, hogy adott jellemzőkkel 
rendelkezzenek és adott nézőpontokat képviseljenek. A nézőpont az a szemszög, 
amelyből nézve a történetet elmondjuk. A második üzenet az volt, hogy sok báb és 
más kitalált karakter úgy jelenik meg a televízió képernyőjének keretében, hogy 
ne láthassuk, hogyan mozgatják. A keretbe foglalt kép megértése pedig mélyen 
összefügg annak a módszernek a megértésével, amellyel a vizuális média az em-
bereket és a kitalált karaktereket ábrázolja.

E két koncepciót szem előtt tartva Mr. Landis kidolgozott egy egyszerű szöveg-
könyvsablont, amelynek segítségével óvodás és elsős tanítványai megalkothatnak 
egy egyedi karaktert, formálhatják a karaktert oly módon, hogy interakcióba hoz-
zák egy másik gyerek karakterével, majd rögzített képkeretet alkalmazva filmre 
vehetik ezt az interakciót. A következőkben összefoglaljuk Mr. Landis módszerét.

1. lépés: A karakterek kidolgozása

Az 5 és 6 éves gyerekeknek még fejlődésben van a kézügyessége. Ez azt jelenti, 
hogy a számítógép egerének mozgatása egyes gyerekeknek nagyobb nehézséget 
jelenthet, mint másoknak. Mr. Landis időt adott óvodás és elsős tanítványainak 
arra, hogy a Tux Paint rajzprogramban (mely a Kid Pix grafikai program közeli 
rokona) gyakorolják az egér mozgatását.

Amikor a gyerekek (különböző színeket, néhány esetben pedig az alakzatok ké-
szítésére szolgáló „nyomdaeszközöket” használva) begyakorolták az egér mozga-
tását, Mr. Landis behívott nekik egy mézeskalácsember-sablont, amelyen megter-
vezhettek egy karaktert. Ennél a pontnál elengedhetetlenné vált, hogy a diákok 
megtanulják, hogyan lehet visszavonni az elvégzett műveleteket. A kisgyerekeket 
frusztrálhatja, ha nem tudják megvalósítani az ötleteket, amelyeket elképzeltek; 
a számítógép „visszavonás” funkciója elegáns módja annak, hogy a diákok kijavít-
hassák a hibákat anélkül, hogy elölről kellene kezdeniük a munkát. A visszavonás 
elsajátítása bizonyos szempontból az egyik leghasznosabb és legfontosabb hoza-
déka volt a leckének.

Mr. Landis azzal segített a gyerekeknek a karakterük megtervezésében, hogy 
azt mondta nekik, találjanak ki nevet a karakterüknek. Ez a karakter lehetne 
mondjuk [foglalkozás] [név] – Buszsofőr Tammy, Cowboy Ben vagy Táncosnő 
Latoya. Sok gyerek nevezte el a karakterét a kedvenc tömegkulturális karaktere 
után (például Batman, Hannah Montana, Ben-10). Ezekben az esetekben Mr. 
Landis méltányolta a gyerekek ama szükségletét, hogy ismerős karakterek segítsé-
gével fejezzék ki magukat; tudta, hogy éppúgy nem tudja meggátolni a gyerekeket 
abban, hogy a Batman vagy a Barbie nevet használják, mint abban, hogy család-
tagjaikról, tanáraikról, valamint közösségük tagjairól mintázzák a karaktereket.

Az osztálynak csakhamar lett 24 karaktere, hogy megelevenítsen 12 szöveg-
könyvet (tanulópáronként egyet-egyet). Mr. Landis megfigyelt néhány általános jel-
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legzetességet. Sok lány karakterét hercegnő vagy lányoknak szánt játékbaba (pél-
dául Barbie és Bratz) inspirálta, míg sok fiúét egy-egy szuperhős vagy sportoló. 
Sok gyerek barát vagy rokon után nevezte el a karakterét, míg mások „képtelen 
neveket” találtak ki. Néhány gyerek ugyanakkor fittyet hányt az elvárásokra – az 
osztály egyik fiúdiákja például egy Hannah Montana-karaktert alkotott, egy lány 
pedig egy Pókember-variációt kreált. Mr. Landis úgy vélte, fontos, hogy méltá-
nyolja, hogy a diákok sok szempontból magukévá tették, ugyanakkor kétségbe is 
vonták a tömegkultúrából eredő elvárásokat és sztereotípiákat.

2. lépés: A szövegkönyv megírása

Az olyan gyerekek számára, akiknek még kialakulóban vannak az alapvető írásbeli 
műveltségi készségeik, ijesztő kilátás lehet, hogy bármit is írniuk kelljen. E gya-
korlat során a gyerekek nyomtatott betűkkel, nagyon keveset írtak – csupán a ka-
rakterük nevét írták le –, mégis kipróbálhatták magukat kezdő történetmesélőként. 
Mr. Landis kidolgozott egy rugalmas, hatsoros szövegkönyvsablont, amelyet min-
den gyerek értett, és saját ötleteinek, valamint a karakteréről alkotott elképzelésé-
nek megfelelően alakíthatott. E konkrét szövegkönyv szerint az egyik karakter 
szomorú, a másik pedig javasol egy tevékenységet, amely felvidíthatná.

A lecke másik érdekessége az volt, ahogy a közismert tömegkulturális karakte-
rek és az új karakterek egyaránt leleményes megoldásokat találtak a problémáikra. 
A szuperhősök, hercegnők és buszsofőrök mind-mind rendelkeztek olyan szemé-
lyiségvonással, amely révén megoldhatták a problémát. Ha a hercegnő azon szo-
morkodott, hogy elveszítette a tiaráját, a buszsofőr felajánlotta, hogy elviszi újat 
venni. Ha Batman elveszítette a jet-packjét, az űrhajós felajánlotta, hogy elviszi az 
űrhajóján. A közismert karakterek a diákok által az improvizáció során kiötlött 
új vonásokat vettek fel, míg az új karakterek személyiségre tettek szert a foglal-
kozásuk alapján, vagy – egyszerűbben – kis alkotóik képzelőerejének meglódulása 
révén.

Egy dolog kétségtelen: a gyerekek nemi szerepekről alkotott felfogása, valamint 
a problémák „holmik”, anyagi dolgok révén történő megoldásán alapuló, fogyasz-
tói beállítottságú megközelítés már 5 éves korukra is mélyen beépült a gyerekek 
világról alkotott, alakulóban lévő képébe. Nem meglepő módon a gyerekek gyak-
ran úgy állították be a problémákat, mint amelyek az erőforrások (ruházat, étel, 
pénz vagy technológia) hiányából erednek, a megoldást pedig ezen erőforrások 
biztosítása jelentette. A gyerekek történeteiben például a boldog karakterek úgy 
vigasztalták a szomorú karaktereket, hogy ajándékok vásárlásával kecsegtették 
őket. A lányoknak gyakran ékszereket és ruhákat, míg a fiúknak technológiai esz-
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közöket és játékokat kínáltak. Mr. Landisnek ismét csak méltányolnia kellett a 
gyerekek improvizációját; bár egyértelművé tette, hogy erőszakos megoldásoknak 
nincs helyük, az ábrázolás bonyolultabb kérdései néha megkívánták, hogy olyan-
kor is tiszteletben tartsa a diákok megélt tapasztalatait, amikor a történeteik olyan 
társadalmi értékekről (például anyagiasságról) árulkodtak, amelyeket ő személy 
szerint aggályosnak talált.

3. lépés: A jelenet keretbe foglalása és felvétele

A keretbe foglalt kép egyike a fényképészet és a videókészítés alapkoncepcióinak. 
A keretbe foglalt kép az, amit tévéműsort vagy filmet nézve, videojátékot játszva 
vagy YouTube-videót nézve látunk. A videókészítés folyamatában a keretbe foglalás 
határozza meg, hogy a körülöttünk lévő világ mely aspektusai válnak a filmünk 
részévé. Ebben a pillanatban is kipróbálhatjuk a keretbe foglalást: egyszerűen for-
máljunk egy négyszöget a két kezünk hüvelyk- és mutatóujja segítségével.

Kisdiákok esetében segíthet a keretbe foglalás működésének megértésében, ha 
először papíron használják a keretet. Mr. Landis különböző helyszíneket (erdő, vá-
ros, fantáziahelyszín) ábrázoló, speciális háttérképeket készített, melyeket feltűzött 
a falra. Kék papírszalaggal keretezte a képet, hogy egyértelműek legyenek a ha-
tárai. Ezt követően a diákok a papír elé helyezték pálcikás mézeskalács-figuráikat. 
Mr. Landis figyelmeztette őket: „Mindig tartsátok a kereten belül a karaktere-
teket!”

A kifejezés egyik médiumának egy másikba való átültetése azonban kihívást 
jelentő kognitív feladatnak bizonyulhat a kisgyerekek számára. Nem minden diák 
számára volt magától értetődő, hogy amit a papíron látnak, az lesz egyben az álta-
luk készített film is – amint bekapcsolják a kamerát. Mr. Landis úgy oldotta meg 
ezt a problémát, hogy felállított egy monitort, amelyen a gyerekek valós időben 
láthatták a keretbe foglalt képet. Láthatták, hogy minden egyes kézmozdulatuk ha-
tására másképp látszik a figurájuk a képernyőn.

Mr. Landis diákjai – közvetlenül a felvétel képhatára alatt tartózkodva – előad-
ták a korábban írt szövegkönyveket. A felvételkészítés számos különböző aspek-
tusát kellett egyidejűleg szem előtt tartaniuk. Hangosan és érthetően kellett be-
szélniük; szilárdan kellett tartaniuk a karaktereiket, és amennyire csak lehetett, 
tudatosan kellett mozgatniuk őket, amikor azok „odamentek” más karakterekhez; 
vigyázniuk kellett, hogy a saját kezük ne kerüljön rá a felvételre. Ha az egyik diák 
keze mégis rákerült a felvételre, az osztály többi diákja izgatott sugdolózásba kez-
dett: „Látom a kezét! Újra kell venni!”
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Szövegkönyvsablonok készítése történetmeséléshez
Azzal, hogy készített egy kisgyerekek számára is érthető, egy problémára és 
annak megoldására épülő sablon-szövegkönyvet, Mr. Landis lehetővé tette, 
hogy minden óvodás alkothasson egy egyedi történetet.
 
 1-es KARAKTER: Szia 2-es KARAKTER!
 2-es KARAKTER: Szia 1-es KARAKTER!
 1-es KARAKTER: Szomorú vagyok, mert ………  .
 2-es KARAKTER: Felvidíthatnálak azzal, hogy ………  .
 1-es KARAKTER: Köszönöm szépen, 2-es KARAKTER!
 2-es KARAKTER: Nagyon szívesen, 1-es KARAKTER!
 
Ha a tanárok meghatározzák a tevékenységekhez kapcsolódó kompetenciá-
kat, és megkérik a gyerekeket, hogy konkrét tanulási célok mentén értékeljék 
magukat, akkor egyszerű tevékenységek is alapjaiban segíthetik a médiamű-
veltség tanulását.
 

Kompetenciák Tanulási célok

Ötletelés és ötletadás Meghallgatom a többieket, és értékes, 
a témához kapcsolódó ötleteket adok.

Kreatív kompozícióalkotás Képeket rajzolva, a beszélt és írott 
nyelvet használva alkotok.

Kollaboratív munka Egy partnerrel együtt dolgozom  
valaminek a véghezvitelén.

A közönség által nyújtott visszacsatolás 
fogadása, közönségként visszacsatolás 
nyújtása

Megosztom a többiek munkája által 
belőlem kiváltott reakciót, és tanulok 
abból, ha a többiek megosztják velem a 
munkám által belőlük kiváltott reakciót.

Szerkesztés és átdolgozás Visszacsatolás alapján módosítom 
a művemet.

Megfelelő forgalmazási, reklám-  
és marketingcsatornák használata

Büszkén osztom meg a többiekkel 
a művemet.

Helyénvaló játék és interakció formális 
és informális szituációkban

A többieket tiszteletben tartva játszom 
és tanulok.
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4. lépés: Közönségként visszacsatolás nyújtása, közönség által 
nyújtott visszacsatolás fogadása

Figyelve, ahogy Mr. Landis egy csoport gyerekkel szövegkönyvek készítésén dol-
gozik, David számára egyértelmű volt, hogy Mr. Landis nemcsak történetmesélők-
ként, de a közönség tagjaiként is szerepet szán tanítványainak. Mr. Landis segített 
a gyerekeknek elgondolkodni azon, hogy a különféle típusú közönségek esetleg 
különféleképpen reagálhatnak.

Megkérte a gyerekeket, hogy míg egy részük előad, a többiek játsszák el egy 
adott típusú közönség szerepét. Az udvarias közönség lágy „golftapssal” jutalmaz-
ta az előadókat. Az idősebb közönség arra érzett indíttatást, hogy minden egyes 
előadás után bravózásban törjön ki. Még egy kutyákból álló közönség is akadt, 
akik elismerőleg ugattak és vonítottak az egyik előadás után. Ennek köszönhetően 
a gyerekek aktívan figyeltek, miközben azt mérlegelték, hogy az újonnan felvett 
közönség-szerepük szerint vajon hogyan kellene reagálniuk az egyes előadásokra.

A projekt sikeres volt, mert Mr. Landis a Powerful Voices for Kids (Erős Gye-
rekhangok) program kompetenciáinak és tanulási céljainak felhasználásával struk-
turálta a tevékenységet. A gyerekek képesek voltak az önértékelésre azt illetően, 
hogy mennyire tudták megvalósítani az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó tanu-
lási célokat. Mr. Landis azonban észrevette a tevékenység néhány korlátját is. Úgy 
tűnt, a kezdeti ötletelést és karakterrajzolást követően beszűkült a kisdiákok kép-
zelete. Mint korábban rámutattunk, a médiakészítés rendkívül időigényes lehet, 
ha 20–25 diák dolgozik együtt. Az a lehetőség, hogy a munka unalmában elillan a 
diákok érdeklődése, nagyon is valós – ez is azt támasztja alá, mennyire fontos, 
hogy minileckék keretében fejlesszük a diákok olyan területekre vonatkozó isme-
reteit, mint például a keretbe foglalás, a videókészítés során hozott kreatív válasz-
tások, valamint a felvételkészítés alatti szereplés.

Snittvadászat

Nem magától értetődő, hogy valójában hogyan készülnek a filmek és a tévéműso-
rok. Emiatt hihetik azt a kisgyerekek (néhány nagyobb gyerekkel és felnőttel egye-
temben), hogy egy 30 másodperces videó elkészítése 30 másodpercet vesz igény-
be. Kate, a PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) program egy 
másik oktatója azt szerette volna elérni, hogy első osztályos diákjai felismerjék, hogy 
a filmek és a videók rövid részekből épülnek fel, amelyeket montázs révén állíta-
nak össze.

Kate megismertette tanítványaival a snitt fogalmát, ami nem más, mint a videó 
két vágás közötti részlete. A snittek tovább kategorizálhatók aszerint, hogy milyen 
közel van a felvétel tárgya a kamerához (közeli, félközeli és totál). Egy romantikus 
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kapcsolat például a klasszikus hollywoodi filmek snitt-ellensnitt technikájával áb-
rázolható: Humphrey Bogart arcát láthatjuk, majd Ingrid Bergmanét, majd ismét 
Bogartét – három snitt. Christian Metz francia filmteoretikus szerint a film a 
nyelvhez hasonlóan épül fel, alapvető építőeleme pedig a snitt. A nyelvvel ellentét-
ben azonban a film nem használ az írott- vagy az élőszóéval ekvivalens, szigorú 
nyelvtant, illetve szintaxist. Az egyes filmszövegek ehelyett saját jelentésrendszert 
építenek fel.9 Az egyes snittek az őket megelőző és követő képek tartalmához és 
formájához fűződő kapcsolatukból merítik a jelentésüket. Azt a technikát vagy el-
járást, amely során a különálló snitteket kiválogatják, megvágják, és egyetlen fo-
lyamatos egésszé szerkesztik össze, francia szóval montázsnak nevezzük.

Kate azzal segített a tanítványainak megérteni, hogy minden videó snittek sorá-
ból épül fel, hogy behozott az osztályba egy filmet, melyet a kutyájáról készített. 
Egy FlipCam segítségével Kate többféle látószögből és távolságról filmezte a ku-
tyát. Volt egy közeli felvétel a kutya pofájáról. Egy másik, totálban készült snitten 
a kutya a parkban sétált. A harmadik, félközeli felvételen a kutya lábai látszottak a 
talajon, mozgás közben. Vajon rájönnek majd a gyerekek, hogy a felvételek mind-
egyike esetében az volt a cél, hogy más-más oldalról mutassák be Kate kutyáját? 
Mint kiderült, rájöttek.

A snittvadászatot úgy kell játszani, hogy megkérjük a diákokat, hogy nézzenek 
meg egy rövid videót, és figyeljenek a snittváltásokra. Minden alkalommal, amikor 
új snittet látnak, tapsolniuk kell. Ebben a filmben mindegyik snitt körülbelül 4–7 
másodperc hosszúságú volt. Felvétel a kutya pofájáról – TAPS. Egész alakos felvé-
tel a kutyáról, amint sétál – TAPS. Felvétel a kutya tappancsairól – TAPS.

 

Digitális erőforrások a legkisebb gyerekek számára
TOON Books (Képregényfüzetek)
http://toon-books.com
E lebilincselő online erőforrás képregényekkel segíti a kezdő olvasók művelt-
ségi készségeinek fejlődését. „Képregényolvasót” és „képregénykészítőt” is 
tartalmaz, utóbbi lehetővé teszi a kisgyerekek számára, hogy elkészítsék és 
megosszák saját, egyszerű képregényüket.
 
International Children’s Digital Library (Nemzetközi Digitális 
Gyermekkönyvtár)
http://en.childrenslibrary.org/
Ez a weboldal a világ minden tájáról származó gyermekirodalom nagy vá-
lasztékát kínálja több mint egy tucat nyelven.
 

http://toon-books.com
http://en.childrenslibrary.org/
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One More Story
http://onemorestory.com
A diákok itt új és klasszikus gyermekkönyvekhez egyaránt hozzáférhetnek, 
digitális, interaktív felolvasásos formában. Mindegyik történet számos lehe-
tőséget kínál arra, hogy a gyerekek pihenőt tartsanak, és kérdéseket tegye-
nek fel a történetről és a képekről.

 
Kate és tanítványai reklámokkal játszották a Snittvadászatot (30 másodpercen 
 belül 47 snitt – ejha!). Megbeszélték, hogy a gyors ritmusú reklámok, amelyekben 
ilyen sok a snittváltás, arra kényszerítik a nézőket, hogy Snittvadászatot játsszanak 
és koncentráltan figyeljenek. A gyerekeknek kezdetben gondot okozott, hogy ész-
revegyék a snittváltásokat. Pár hasonló játék után azonban úgy tűnt, hogy gyökeret 
vert bennük a képek és snittek felismerésének képessége. David különösen jól szó-
rakozott, amikor egy nap az osztályterembe lépve azt látta, hogy Kate Michelan-
gelo Antonioni 1969-es, Nagyítás című filmjének költői zárójelenetét nézi második 
osztályos tanítványaival, amelyben két pantomimszínész teniszezést mímel. Közeli 
a pantomimszínész arcáról – TAPS! Totál a teniszpályáról – TAPS! Váltás a főhős 
arcára – TAPS! Csodálatos módja annak, hogy a gyerekek először találkozzanak 
egy klasszikus olasz filmrendező munkájával – legalábbis annak néhány, a fejlett-
ségi szintjükhöz mérten megfelelő jelenetével – az általános iskolában!

Kisdiákok – kis lépések

Mr. Iverynek és pedagógustársának, Ms. Al-Muidnak, a két óvodapedagógusnak 
az volt a szándéka, hogy miután szakmai fejlesztő műhelyfoglalkozásunkon kidol-
gozták elképzeléseiket, beépítsék tanítványaik oktatásába a vizuális történetmesé-
lést. Projektjük alakulásának története szépen illusztrálja, hogy hogyan segíthet a 
digitális és médiaműveltség a diákoknak a kreativitásuk fokozásában és a kritikai 
gondolkodásuk kiterjesztésében, már nagyon kis korban is.

Mr. Ivery az „iskolába járást” tanítja iskolai előkészítős diákjainak, a szociális 
gyakorlatok egy komplex halmazát, amely magában foglalja a beszédet, a hallga-
tást, a felváltva történő cselekvést, valamint a művészet és a nyelv révén történő 
alkotást. Mr. Ivery számára az, hogy segítsen a gyerekeknek uralkodni az ösztö-
neiken és az érzelmeiken, nyugodtnak maradni, valamint felváltva cselekedni, 
éppolyan fontos, mint az, hogy megtanítsa őket a betűkkel, szavakkal és számok-
kal kapcsolatos alapismeretekre.

http://onemorestory.com
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Sok más iskolai előkészítős és alsó tagozatos tanítóhoz hasonlóan Mr. Ivery is 
konzervatív álláspontot képvisel a média és a technológia osztálytermi használatát 
illetően. A National Association for the Education of Young Children (Országos 
Kisgyermek-oktatási Egyesület) beszámolója szerint ez sok alsó tagozatos oktatóra 
igaz, akik a nagyobb gyerekekkel foglalkozó kollégáiknál jobban vonakodnak attól, 
hogy olyan médiumokat használjanak, mint például a tévéműsorok, a DVD-k, az 
internet vagy a számítógépes játékok.10 Mr. Ivery nem látja különösebb értelmét 
annak, hogy a diákok tévéműsorokat, videojátékokat, reklámokat és weboldalakat 
tanulmányozzanak, amikor az is nehézséget okozhat nekik, hogy nyugodtan ülje-
nek, és esetleg még az ollóhasználathoz szükséges finommotoros készségeik sem 
alakultak ki. Egyszer-egyszer azt mondta nekünk, hogy ezek a fajta gyakorlatok 
túl magas szintűek a tanítványai számára.

Mi azonban tudtuk, hogy amikor Mr. Ivery korai és műveltségmegalapozó kész-
ségeket tanít, gyakran használ képeskönyveket és más vizuális képanyagokat a 
 tanítványai történetmesélési és következtetési képességeinek aktiválásához. A pre-
diktív kérdések feltevése („Vajon mi történik ezután?”) például egyformán alkal-
mazható írott és nem írott források esetében; aktiválja a diákok azon képességét, 
hogy információt következtessenek ki a szövegből – ez pedig segíti, sőt akár erő-
sítheti is az olvasási képességüket.11

Ms. Al-Muid másféle erősségekkel rendelkezett az osztályteremben. Lelkes 
 tömegkultúra-rajongóként és a philadelphiai független zenei élet szereplőjeként 
felismerte, hogy még a legkisebb gyerekeket is foglalkoztatja a tömegkultúra és a 
tömegmédia. Izgalommal töltötte el, hogy óvodás tanítványaival FlipCameket, kép-
regényeket és más médiumokat használhatnak az osztályteremben.

Mr. Ivery eredeti terve az volt, hogy előad egy történetet, a diákok pedig ok-
okozati sorrendbe állítanak pár, erre a célra kiválasztott képet. Ms. Al-Muidnak 
azonban más elképzelése volt. Meglátva a diákok kreativitásának aktiválására kí-
nálkozó lehetőséget, azt javasolta, hogy hagyják, hogy az egyes diákok bármilyen 
nekik tetsző sorrendbe állítsák a képeket, miáltal ők maguk válhatnak történetme-
sélőkké.

Nem vagyunk biztosak benne, melyik megközelítés volt a gyerekek fejlettségi 
szintjének inkább megfelelő. Tudjuk, hogy a kisgyerekek nemcsak hogy képesek 
saját, eredeti történeteket kitalálni, de egyenesen áhítják a lehetőséget, hogy az is-
kolában is felépíthessék azokat a fajta személyes narratívákat, amelyeket otthon, 
kedvenc játékaikkal, babáikkal és akciófiguráikkal játszva hívnak életre.

A tevékenység megtervezésén és megvalósításán együtt dolgozva Mr. Ivery és 
Ms. Al-Muid egy adott képsorrendű történet használata mellett döntött, később 
azonban arra kérték a diákokat, hogy saját szavaikkal változtassák meg a tör-
ténetet, és ugyanazt a képsorrendet használva próbáljanak meg eltérő történeteket 
kitalálni. A Silly Lilly című gyermek-képregényfüzetet használták, a gyermekek 
számára készült TOON Books sorozat egy darabját (a TOON Books prominens 
képregényrajzolókkal készíttet a K-3 oktatáshoz szolgáló, a gyerekek fejlettségi 
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szintjének megfelelő rajzfilmeket és képregényeket). A tanulási célt így fogalmaz-
ták meg: „A történet elejének, közepének és végének megváltoztatásával új törté-
netet tudok alkotni.”

Örömmel láttuk, hogy ezek az óvodapedagógusok a szakmai fejlesztő műhely-
foglalkozás során azt is mérlegelték, hogy milyenfajta szövegeket építhetnének be 
a saját tanítási gyakorlatukba, valamint azt is, hogy milyenfajta kérdésekkel tehet-
nék ugyanezt.

A szakmai fejlesztő műhelyfoglalkozások sokszor arra indítják a tanárokat, 
hogy a technológiai eszközök integrálására törekedve radikálisan új oktatási gya-
korlatokat alkalmazzanak az osztálytermükben. Mélyen lesújtott bennünket, ami-
kor egy másik partneriskolában azt láttuk, hogy két gyakorlott óvodapedagógus 
egy SMART Board interaktív fehértáblával küszködik, amelyet akaratuk ellenére 
szereltek fel náluk a fehértábla helyére. E tanítók számára új volt a PC-technoló-
gia, az új technológiára vonatkozó elégtelen szakmai fejlesztő támogatásból eredő 
késedelmek és zavar pedig rossz hatással voltak a tanítási gyakorlatukra – az olyan 
alapvető napi tanulási feladatok is nehézséget jelentettek számukra, mint a dátum 
átállítása egyik napról a másikra, illetve a kinti időjárás regisztrálása. Szakmai 
fejlesztő programjaink során arra törekszünk, hogy méltányoljuk a kis lépéseket, 
amelyeket a legkisebb tanulók tanítói tesznek annak érdekében, hogy a maguk sze-
rény, de értékes módján integrálni tudják a médiát és a technológiát a műveltség 
korai oktatásába.

Azért is helyeseljük a kis lépésekben való haladást, mert nagyon korlátozott is-
meretek állnak rendelkezésünkre azt illetően, hogy milyen szerepet tölt be a média 
és a technológia a kisgyerekek életében. Az Amerikai Pediátriai Akadémia azt 
ajánlja, hogy 2 éves kor alatt a gyerekek ne töltsenek időt képernyőmédiával.12 
Számtalan YouTube-videó tanúskodik arról, hogy sok szülő figyelmen kívül hagyja 
ezt az ajánlást – ezeken koraérett, esetenként még csecsemőkorú gyermekek lát-
hatók, akik épp új képernyő-technológiákkal kísérleteznek. Egy ismert videón egy 
kisgyerek látható, aki a táblagépekhez használt jellegzetes lapozó mozdulattal pró-
bál lapozni egy nyomtatott folyóiratot, szülei nagy derültségére. Mindazonáltal 
 nagyon kevés bizonyíték támasztja alá annak a médiának és technológiának az ér-
tékes voltát, amelyet iskolai előkészítős korú gyerekek számára szolgáló oktatási 
anyagként kínálnak a piacon (például Baby Einstein videók).13

Az oktatási vezetőknek felesleges ellenségesnek vagy lenézőnek lenniük azok-
kal a tanárokkal szemben, akik elővigyázatosan és stratégiai szemlélettel közelí-
tenek ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan használják a médiát és a technológiát a 
kisgyerekek oktatásában. Ehelyett arra kell törekednünk, hogy a 2. fejezetben be-
mutatott tipológia segítségével megértsük a tanárok motivációit. A konzervatív 
hozzáállás, amelyet néhány alsó tagozatos oktató a média osztálytermi szerepére 
vonatkozóan felvehet, részben a „szellemi vezető” és az „éber” motiváció kom-
binációjából ered, amikor is a gyerekek élete iránti mély tisztelet az erőteljesen 
népszerűsített technológiák (például a LeapFrog) értékei iránti szkepticizmussal 
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társul. A LeapFrog cég e-olvasmányokat, oktató videókat és számítógépes progra-
mokat árul, melyek állítása szerint beindítják a kisgyerekek intellektuális fejlődé-
sét. E meggyőző állítások csábítóak lehetnek a legsebezhetőbb szülők szemében, 
akik mindenre elszántak annak érdekében, hogy gyerekük ne szenvedjen hátrányt. 
Csakhogy ezek a szülők gyakran nem ismerik azokat az egyszerű, olcsó és nem 
mediatizált eszközöket, amelyekkel gyermekeik korai tanulását segíthetnék.

Azt találtuk, hogy az alsó tagozatos oktatók digitális és médiaműveltségi szakmai 
fejlesztése akkor a leghasznosabb (és talán a legeredményesebb), ha saját kisdiák-
jaik tekintetében megbízunk a tanárok szakértelmében, ugyanakkor finoman tágít-
juk a médiát és a technológiát illető komfortszintjük határait.

A korai műveltség néhány fontos, kialakulóban lévő kompetenciája (a vizuális, 
szóbeli és korai írásbeli történetmesélés különféle formáit is ideértve) fejleszthető 
és bővíthető, ha a műveltségről alkotott fogalmunkat vizuális, audio- és interaktív 
formákra is kiterjesztjük. A történet végül is történet marad, mindaz a számtalan 
történet pedig, amelyet a diákok kitalálhatnak és megoszthatnak, számos különféle 
médiumban megfogalmazható – még a legkisebb diákok esetében is.
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ÓRAVÁZLAT: A szöcske és a hangya

A lecke ismertetése
A gyerekek megnézik a Super WHY! egyik epizódját, majd következtetnek a 
karakterek jellemére, és megvitatják a vizuális sztereotípiákra vonatkozó gon-
dolataikat.

Célok
A diákok
–  elgondolkodnak arról, hogy hogyan befolyásolják az elvárásaink azt a képet, 

ahogyan a személyiségük alapján a kitalált karaktereket (vagy a valódi em-
bereket) külsőre elképzeljük;

– megértik, hogy a történeteket történetmesélők találják ki;
– megértik, hogy a történetmesélők építik fel a karaktereket és az üzeneteket;
–  megértik, hogy a karakterek nem szükségszerűen ábrázolnak valódi embe-

reket, vagy nem szükségszerűen úgy, ahogyan mi ismerjük őket.

Szókincs
 Vizuális jegyek
 Párbeszéd
 Közönség
 Karakter
 Következtetés

Erőforrások és anyagok
– „A szöcske és a hangya” című Super WHY! epizód, a 8. perchez állítva
– Papír
– Rajzkréta
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Órai munka
 

Információszerzés

–  Az osztály tele van karakterekkel – minden gyerek egy egyedi karakter, akit 
szavakkal leírhatunk. Készítsük fel a gyerekeket az epizód megnézésére, 
megkérve őket, hogy figyeljenek a különböző karakterekre.

–  Az epizód megnézése után kérjük meg a gyerekeket, hogy nevezzék meg és 
írják le a karaktereket. Vitassuk meg a hangya karakterét. Mitől tűnik „okos-
nak”? A gyerekek az intelligencia jeleként fogják azonosítani a szemüveget 
és a hanghordozást.

–  A tévéműsorok készítői bizonyos vizuális jegyek vagy párbeszéd révén tu-
datják a közönséggel a karakterek jellemvonásait. De vajon mindig igazuk 
van? Minden szemüveges ember okos?

 
 

Kompozícióalkotás

–  Kérjük meg a gyerekeket, hogy rajzoljanak egy „galád” embert.
 

 

Elemzés

–  Amikor a gyerekek elkészültek a rajzaikkal, helyezzük ki a rajzokat, és kér-
jük meg a gyerekeket, hogy keressenek hasonlóságokat a rajzok között. Fiút 
vagy lányt ábrázoló rajzból van több? Melyek a gyakori arckifejezések, és 
milyen a jellemző ruházat?

 
 

Reflexió

–  Vitassunk meg néhány, tévéműsorokból, filmekből és videojátékokból vett 
médiakaraktert, amelyek hatással lehettek a gyerekek „galád” karakterekről 
készült rajzaira.

 
 

Cselekvés

–  Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy nem minden galád ember „néz ki” 
galádnak. Legjobb, ha nem a külsejük alapján ítéljük meg az embereket.

Forrás: Sherri Hope Culver írása.
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8. fejezet

A szerző és a közönség

Ebben a fejezetben a következőkről lesz szó:

Szerzővé válás
–  Hogyan jutnak el a diákok odáig, hogy szerzőkként tekintsenek magukra, 

akik fontos választás jellegű döntéseket hoznak a saját műveiket illetően?

A célközönség fogalmának megértése
–  Hogyan képzelik el a szerzők a célközönséget az alkotási folyamat része-

ként?

Közvetlen és beágyazott oktatás
–  Hogyan segítik az elemzési és a kreatív kompozícióalkotási tevékenységek 

egyaránt a kisdiákokat abban, hogy absztrakt módon gondolkodjanak szer-
zőről és közönségről?

Következtetés
– Hogyan segíti a következtetés a műveltséget és a tanulmányi előmenetelt?
–  Miért segíti a sokféle üzenetforma (írásbeli, vizuális, audio, digitális) hasz-

nálata a gyerekeket abban, hogy a kapott információt meghaladva mind az 
üzenetek célját, mind pedig tartalmát megértsék?
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A szerzőség fogalmára gondolva az általános iskolai oktatás világában az embe-
reknek olyan nevek jutnak az eszébe, mint Jon Scieszka, Maurice Sendak, Tomie 
DiPaola, Roald Dahl, Ezra Jack Keats, A. A. Milne, Jerry Spinelli, Lois Lowry és 
Avi. Talán az olvasónak is van egy kedvenc gyerekszerzője, akinek a munkája ins-
pirálólag hatott rá.

Mire iskolások lesznek, a gyerekek már megértik a különféle médiumokat, 
amelyekkel naponta találkoznak – a történetek azok történetek. Legyen szó ked-
venc könyveikről, tévéműsoraikról, videojátékaikról vagy filmjeikről, a gyerekek a 
játékaikban az írott és tömegmédián keresztül átélt képzeletbeli szituációkból épít-
keznek.

Ám csakhamar kezdenek ráébredni a kedvenc történeteik közönségének tagjai-
ként betöltött szerepükre is, csakúgy, mint a saját eredeti történeteik szerzőjeként 
betöltött szerepükre. A szerző és a közönség közötti kapcsolat a legalapvetőbb 
kapcsolat a média és a kommunikáció minden formájában.

A szerzők kreatív és szándékos választás jellegű döntéseket hoznak műveik meg-
alkotása során, gyakran egy konkrét célközönséget szem előtt tartva. A közönség 
a saját értékein és korábbi médiatapasztalatain alapuló elvárásokkal bír, köztük a 
műfajokról és célokról alkotott elképzelésekkel.

A szerzőség fogalma nem korlátozódhat az írott médiára. A gyerekeknek tud-
niuk kell, hogy a fotósok is szerzők. A filmkészítők is szerzők. A videojáték-készí-
tők is szerzők. A weboldalkészítők is szerzők. A zenészek is szerzők. A számítógép- 
programozók és az alkalmazástervezők is szerzők. A kreativitás számtalan formát 
ölthet. Ezért növeli az önérvényesítési esélyeinket az, ha megtanulunk jól írni és 
rajzolni – ez két olyan alapkompetencia, amelyek segítenek nekünk szerzővé válni.

Sok gyerek nem érti, hogy a szerzőség fogalma hogyan hozható kapcsolatba az 
ő kedvenc médiumával. Tanulmányaik alapján egyedül az írott médiával hozzák 
összefüggésbe a szerzőség fogalmát. Mivel pedig a kisgyermekek világa gyakran 
mágikus, a média pedig kedvében jár a képzelőtehetségüknek (mint a speciális effek-
tusokban bővelkedő szezonális kasszasikerek mozivarázslata esetében), a gyerekek 
ennek megfelelően reagálhatnak azokra a láthatatlan folyamatokra is, amelyek ré-
vén a tévéműsorok, filmek, videojátékok és weboldalak születnek.

Mégis, 8 éves korukra a gyerekek előtt – az 5, 6 és 7 éves korú társaiknál sok-
kal nagyobb valószínűséggel – kezdenek derengeni a szerzőtípusok (írók, rende-
zők, énekesek, animátorok, programozók) és a célközönségtípusok (fiúk, lányok, 
gyerekek, felnőttek) körvonalai. Ha második vagy harmadik osztályos gyerekeket 
reklámokról kérdezünk, esetleg meg tudják mondani, milyen terméket népszerűsít 
az adott reklám („Ez gabonapelyhet reklámoz!” vagy „Ez egy játékreklám!”), il-
letve kinek szánták azt („Ezt az anyukám használja!” vagy „Ez lányoknak való!”).

A legtöbb gyerek esetében, akikkel az általános iskolai osztályokban dolgoz-
tunk, azt tapasztaltuk, hogy nemcsak hogy elfogadják a szerzőkre és a közönségre 
vonatkozó új ismereteket, de roppant kíváncsiak is arra, hogyan készül a média. 
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Végül is órákat töltenek különféle kedvenc médiumaikkal – filmek és tévéműsorok 
nézésével, könyvek olvasásával és videojátékozással.

Szeretnénk tudni a választ a következő kérdésekre: Milyen hatással van a mé-
diaelemzés tanulása a gyerekek médiaértelmezésére? Hozzátesz a filmnézés örö-
méhez, vagy elvesz belőle az, ha tudják, hogy kik a szerzői a filmeknek, és hogyan 
készülnek a filmek? Beavatottnak vagy kiábrándultnak érzik magukat a kisdiákok 
attól, ha tudják, hogy a reklámok a közönség adott tagjait célozzák, vagy esetleg 
arra ösztönzi őket ez a tudás, hogy ők maguk is fiatal termékértékesítőkké válja-
nak? Fokozza vagy csökkenti ez a tudás az anyagiasságukat?

A kutatók már megkezdték ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatát. A szerzőség és 
a közönség absztrakt fogalmának a gyerekek által ismert médiához kapcsolódó 
megvitatásakor néhányuk „a megvilágosodás pillanatát” éli át. Az ösztönös és erő-
södő megérzésüket, hogy a média konstruált dolog („Ezt hogyan csinálták?”), hir-
telen az értelem is megerősíti. Ha pedig a gyerekeknek a szókincsük is megvan 
ahhoz, hogy a médiaszövegek, -eszközök és -technológiák konstruált természeté-
ről beszéljenek, akkor kibontakozhatnak a gondolataik – ezért is iktattunk be a 
könyv végére egy gyerekek számára készült médiaműveltségi szószedetet (lásd 
„B” forrásanyag). Fontos, hogy a szövegekről folytatott diszkussziónkat más mé-
diakészítőkre is kiterjesszük, valamint azokra a közönségekre is, amelyeket ezek a 
médiakészítők aktívan elképzelnek és amelyekhez a művükön keresztül kapcso-
lódnak.

 

The Signmaker’s Assistant (A táblakészítő segédje) (írta: Tedd Arnold)
Ez a 4 évesnél idősebb gyerekeknek szóló, illusztrált mese egyszerűen a leg-
jobb képeskönyv a médiaműveltség tárgyában. Amikor a táblakészítő segéd-
je megismeri a szerzőség hatalmát, elszalad vele a ló. Szembesülve azzal, 
hogy a táblakészítő segédjének munkája milyen hatással van bizonyos valódi 
közönségek életére a közösségen belül, megismerjük a felelősséget, amellyel 
szerzőkként és a közönség tagjaiként egyaránt rendelkezünk.

A célközönség fogalmának tanítása

A médiaiparban nagyon specifikus módon fogják fel a közönséget. A célközönség 
emberek egy meghatározott csoportja, akik felé egy adott médiaüzenet irányul. 
Az élelmiszercikkeket például alkalmasint a nőknek kínálják – túlnyomórészt ők 
szerzik be az élelmiszert az egész család ellátásához –, míg a videojátékokat a 
 tinédzser fiúknak és a fiatal férfiaknak, akik önállóan veszik meg azokat. A célkö-
zönséget többnyire demográfiai jellemzőkkel (például életkor, rassz, társadalmi osz-
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tály és etnikai háttér) határozzuk meg. A médiaiparban közhelynek számít, hogy a 
kommunikátorként elkövethető legnagyobb hiba azzal próbálkozni, hogy egy üze-
net mindenkit elérjen és mindenkire hasson. Minél többet tudsz a célközönséged 
tagjairól, annál inkább rájuk szabhatod az üzenetedet, hogy ott találja meg őket, 
ahol élnek.

Meg tudják tanulni az első osztályos gyerekek a célközönség azonosítását? 
Kate és Mona, a Powerful Voices for Kids (PVK – Erős Gyerekhangok) program 
két oktatója úgy vélte, erre a kérdésre „igen” a válasz. Ám a két oktató két külön-
böző stratégiát választott arra, hogy 6 és 7 éves tanítványaival körüljárja a célkö-
zönség fogalmát.

Az egészségügyi kérdések és a nemi szerepekkel kapcsolatos kérdések iránt ér-
deklődő „éber” tanárként Kate abban szeretett volna segíteni tanítványainak, hogy 
különbséget tudjanak tenni azok között a különféle, nemi szerepekre épülő üzene-
tek között, amelyek a gyerekeknek szánt reklámokban a fiúk, illetve a lányok felé 
irányulnak. Kate megtervezett egy kreatív médiakészítési tevékenységet, amely 
során a diákok a „rossz” célközönség számára készítettek reklámot. Azaz megbe-
szélték, hogy egy folyóiratban szereplő, adott terméket kinek szántak, majd pedig 
egy rajzolási tevékenység során a visszájára fordították ezeket a feltételezéseket.

Mielőtt krétával és filctollal készítettek volna egy sajtóhirdetést, a gyerekek elő-
ször meghatározták, hogy „vajon ki szeret” Barbie-babákkal, játékdömperekkel 
játszani, illetve parfümöt használni. Az osztály többsége a fenti sorrendben a „lá-
nyok”, „fiúk” és „idősebb nők” válaszokat adta, amelyeket Kate felírt a fehértáblára. 
Ezt követően Kate megkérte a diákokat, hogy rajzoljanak egy új reklámot ugyan-
annak a terméknek, de „valaki mást” célozva meg – a korábban megállapított cél-
csoporttól eltérő csoportot. Más csoportokat írt fel a táblára: „idősebb férfiak” és 
„tizenévesek”.

A diákok ezután párban dolgoztak a reklámok elkészítésén. Az egyik csapat 
egy idősebb férfiaknak szóló parfümreklámot rajzolt. Egy másik csoport úgy dön-
tött, hogy lányok számára rajzol egy dömperhirdetést. Amikor azonban a gyerekek 
ténylegesen nekiláttak a rajzolásnak, Kate ráébredt, hogy a megbeszéltek ellenére 
a közvetlenül azelőtt látott reklámokat másolják – a dömperes rajzon egy fiú volt 
látható, a parfümreklámon pedig egy nő képe szerepelt. Kate úgy gondolta, hogy 
tanítványai – több okból kifolyólag – nem értették meg maradéktalanul a feladatot. 
Úgy vélte, hogy saját, tanárként támasztott elvárásai nem voltak elég egyértelműek, 
a diákok pedig még nem barátkoztak meg eléggé a fogalmakkal.

Kate tudta, hogy ha egy szövegből kell a célközönségre következtetni, akkor 
– szigorúan véve – nincsenek rossz válaszok. A szerzők eredeti szándékait végül is 
csak találgatni lehet, bár Robert Scholes irodalomtudós véleménye szerint bizo-
nyos feltételezések hasznosabbnak bizonyulhatnak másoknál.2 Kate tudta például, 
hogy a legtöbb gyerek az osztályban lányoknak való játékként gondol a Barbie- 
babára, és fiúknak való játékként az akciófigurákra.
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Azt szerette volna, ha tanítványai meghaladják azokat az egyszerű válaszokat, 
amelyekkel Kate a tévéműsorok, reklámok és filmek közönségéről folytatott infor-
mális beszélgetések során találkozott. Tanítványai gyakran úgy nyilatkoztak, hogy 
adott műsor, reklám vagy film „mindenkinek” szól, holott a reagáló kérdések so-
rán kiderült, hogy sokszor „én és a nővérem” vagy „én, a bátyám és az apukám” 
az, akit az adott műsor, reklám vagy film valószínűleg érdekel.

Kate megfigyelte, hogy diákjai gyakran merítenek közvetlenül a konkrét családi 
élményeikből, az azonban gondot okoz nekik, hogy e tapasztalataik alapján tágabb 
kategóriákra általánosítsanak. Előfordulhat például, hogy azt mondják, „Anyukám 
szereti ezt a műsort, de apukám is szokta nézni”, azt viszont nem tudják megfogal-
mazni, hogy „A nők szeretik ezt a műsort, de a férfiak is szokták nézni”. Képesek 
az ilyen kicsi gyerekek egy olyan absztrakt fogalom használatára, mint a közön-
ség?

Kate így elmélkedett a tapasztalatairól:
 
Rájöttem, hogy egyértelműbbnek kell lennem azt illetően, hogy mit szeretnék. Mintha más 
tanároktól azt hallottam volna [a programban részt vevő] nagyobb gyerekekkel kapcsolat-
ban, hogy esetükben könnyebb beágyazni a gondolatokat [egy tevékenységbe]. Akár azért, 
hogy az egész kevésbé legyen „iskolaízű”. Úgy tűnik azonban, hogy ez ebben a korban nem 
működik, úgyhogy egyértelműbbnek kellett lennem.
 

Kate kidolgozott egy új tevékenységet, amely érthetőbben mutatta be a célközön-
ség fogalmát. Először is leszűkítette a potenciális válaszok körét. A tanítványaival 
folytatott beszélgetésekből tudta, hogy a diákok tisztában vannak a társadalmi ne-
mek közötti különbségekkel, miután gyakran vitatkoztak arról, hogy adott műsor, 
film vagy termék „igazából” csak lányoknak vagy fiúknak való-e. Egy Kate osztá-
lyába járó lány például így fakadt ki: „De én is focizok, úgyhogy a foci nem csak 
fiúknak való!” A különböző felnőtt-típusok között Kate tanítványai már nem tud-
tak olyan egyértelműen különbséget tenni, gyakran a tizenéveseket és az idősebb 
felnőtteket is összekeverték. Úgy tűnt, jobban megy nekik, ha családtagokban gon-
dolkodnak: a nagypapa és a nagymama „idősebb férfi és nő”, az apuka és az anyuka 
„felnőtt férfi és nő”, az idősebb fiú- és lánytestvérek „nagyobb fiúk és lányok”, 
a fiatalabb fiú- és lánytestvérek pedig „kisebb fiúk és lányok”.

A célközönség fogalmának megértése szerepjátékkal

Kate kitűzőket készített, melyeken a fenti kategóriákat tüntette fel, hogy drámajá-
ték-tevékenység keretében dolgozhassák fel a témát. Az osztály minden egyes ta-
nulója más-más kitűzőt tett fel, és az adott szerepet játszotta. Egy „idősebb férfit” 
játszó lány mondjuk a nagyapja beszédmódját, míg egy „kislányt” játszó fiú a kis-
húga ingerkedését utánozhatta. Ezután következett a „cél”, egy kivágópapírból 
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 készített piros céltábla-középkör bevezetése. Kate mutatott a tanítványainak egy 
sajtóhirdetést vagy tévéreklámot, majd megkérte őket, hogy tegyék a „célt” a meg-
szólított közönségre.

A gyerekek élvezték, hogy a különféle közönségek szerepét játszhatják. Kate 
megkérte az egyik diákot, hogy fogja a „célt”, majd mutatott egy sajtóhirdetést vagy 
tévéreklámot. A diáknak ezután a megfelelő célközönség-kitűzőre kellett tennie a 
„célt”. Az osztály utólag megvitatta, hogy egyetért-e a diák választásával. „Ezt a 
tevékenységet úgy találtam ki, hogy tényleg megértesse velük, hogy adott reklám 
célközönsége nem egyszerűen bárki, aki a reklámot nézi” – fogalmazta meg Kate.

Az ilyenfajta oktató játékok segítségével Kate erősíteni tudta a célközönségre 
szabás gyakorlatát. Úgy találta, hogy ha mnemonikát és diagramokat dolgoz ki 
ezekhez az gondolatokhoz, akkor leendő második osztályos tanítványai könnyeb-
ben részt tudnak venni az absztrakt fogalmak tárgyalásában. Kate is küzdött azok-
kal az aggodalmakkal, amelyek számos általános iskolai oktatóban (különösen a 
kisgyerekekkel dolgozókban) felmerülnek azzal kapcsolatban, hogy valami nem 
egyértelmű dologba próbálják bevezetni az osztályukat – az azt követően elért 
eredmények azonban, hogy a leckéket a tanítványai szükségleteihez igazította, 
ösztönzőleg hatottak rá.

Kate-hez hasonlóan Mona is úgy találta, hogy tanítványainak nehézséget okoz a 
célközönség fogalmának megértése. Mona megpróbálta elmagyarázni a fogalmat 
harmadik osztályos tanítványainak, ám emlékei szerint azok válaszaikban csak sze-
mélyes példákat tudtak felhozni a közönség tagjaira („az apukám” vagy „a bará-
taim”).

Mona a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) program első két napján 
próbálta elmagyarázni a célközönség fogalmát. Hamarosan kiderült azonban, hogy 
tanítványai jobban megértették a koncepciót akkor, amikor valamikor a hét vége 
felé, egy tevékenység keretében mutatta be nekik. Mona így emlékszik vissza a 
diákok „megvilágosodására”:

 
Akkor jött el a pillanat, amikor megnéztük Justin Bieber „Baby” című videoklipjét, és 
megkérdeztem tőlük: „Szerintetek kiknek szánták ezt?” „Hogy tetszik érteni?” – kérdezett 
vissza az osztály. „Nos, szerintetek mit szeretnének elérni, hogy kik nézzék meg ezt a videót?” 
– kérdeztem. Ezután beszélgettünk a kérdésről, és az volt a véleményük, hogy „Igen, a kis-
lányok és a kisfiúk”. „Akkor hát ez a célközönség, amit keresünk!” – mondtam. És abban a 
pillanatban [Mona csettint az ujjával]: leesett nekik!
 

„Szellemi vezetőként” Mona úgy találta, hogy azok a legsikeresebb tevékenységei, 
amelyek felszabadítják a tanítványaiban mint eredeti művek (ideértve dalokat, rek-
lámokat, közérdekű felhívásokat és verseket) szerzőiben rejlő potenciált. Ha a diá-
kok kidolgoznak egy koherens üzenetet, majd képesek találni egy formát, amely-
ben közölhetik, akkor nemcsak hogy invenciózus művet alkotnak, de értelmükkel 
is megragadják azt.
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Amikor Mona megkérdezte a tanítványaitól, hogy mi a „cél” („amiért valamit 
létrehoznak”, például, hogy szórakoztasson, tájékoztasson, meggyőzzön bennün-
ket), a diákoknak nehézséget okozott a válasz megfogalmazása. Az órán feltalált 
játékaikhoz rövid reklámokat készítve azonban egyértelmű elképzelésük volt a cél-
jukról – rávenni más gyerekeket, hogy megvegyék a játékaikat.

Az adott médiaszövegek célközönségéről folytatott beszélgetés Mona diákjai 
körében nem volt olyan sikeres, mint Kate tanítványai körében. Egy általuk ismert 
Justin Bieber-videó esetében Monda diákjai képesek voltak megvitatni a célközön-
séget, számukra ismeretlen termékek (például kocsik vagy ruhák) esetében viszont 
már nehezebbnek bizonyult ugyanez. Amikor azonban saját, szemetelésről szóló 
versüket írták, akkor meghatározták, hogy kiket akarnak elérni a művükkel – más, 
velük egykorú gyerekeket, a philadelphiai közösséget, illetve más, velük egykorú 
gyerekek szüleit.

 

Mi a jó válasz?
A szerzőkről és közönségükről elmélkedve mindannyiszor következtetéseket 
fogalmazunk meg az olvasottakkal, hallottakkal vagy látottakkal kapcsolat-
ban. Nem létezik „egyetlen jó válasz”. Létezik viszont számos kérdés, ame-
lyet feltehetünk a diákoknak – olyan kérdések, amelyek azt kívánják tőlük, 
hogy a tények alapján fogalmazzanak meg általánosításokat a médiumokra 
vonatkozóan. Ilyen kérdések például a következők:
– Mit gondoltok, mi a szerző célja ezzel a művel?
– Szerintetek kikből áll a célközönség?
– Mit mondhatna erről a szövegről valaki más?
– Mit hagytak ki a szerzők?

Közvetlen és beágyazott oktatási technikák

Az oktatás világában számtalan vita folyik a közvetlen vagy explicit oktatás (konk-
rét stratégiák explicit alkalmazása) és a beágyazott oktatás (a fogalmak gyakorlati 
tevékenységek révén történő megismerése) szerepéről. A progresszív oktatók rég-
óta gúnyolják a közvetlen oktatást mint az ismeretátadás olyan modelljét, amely-
ben a tanárok csupán közlik az ismereteket a tanítványaikkal, anélkül, hogy módot 
adnának a diákoknak arra, hogy saját maguk vegyék birtokukba a tudást. A köz-
vetlen oktatás nem feltételezi, hogy a diákok maguktól is rájönnének dolgokra. 
A közvetlen oktatás ehelyett szisztematikusan átvezeti a tanulókat a tanulás lépé-
sein.
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Ezt néha a felelősség fokozatos átruházásának is nevezik.3 A diákok hajla mosak 
hatékonyabban kihasználni az idejüket és többet tanulni, ha a tanárok elmagyaráz-
zák, hogy pontosan minek az elsajátítását várják el tőlük, valamint bemutatják ne-
kik az adott tanulmányi feladat elvégzéséhez szükséges lépéseket. A közvetlen ok-
tatást előnyben részesítő tanárok egyértelmű célokat szabnak a diákok számára, 
meggyőződve arról, hogy azok értik a célokat. Egymásra következő, jól szervezett 
feladatok sorát adják a diákoknak, és gyakran tesznek fel kérdéseket, hogy megál-
lapíthassák, értik-e a munkát a tanulók. Végül, a tanárok lehetőségeket nyújtanak a 
diákoknak a tanultak gyakorlására. Megállapítást nyert, hogy az általános iskolás 
gyerekek esetében a közvetlen instrukció, amely arra irányul, hogy segítsen nekik 
egy bekezdés vagy rövid szövegrész fő gondolatának felismerésében és megfogal-
mazásában, roppant hatékonyan fejleszti az olvasásértési készséget.4

Az a tanár, aki már érezte a „döntésmegalapozó” tesztek nyomását, tudja, hogy 
nem minden koncepció „tanítja magát”, bármilyen gondosan kialakított is a tanu-
lási környezet. Néhány tanár bizalmatlan a hosszúra nyúló kompozícióalkotási és 
médiakészítési tevékenységekkel szemben, mivel úgy véli, hogy azok elvonhatják 
a figyelmet a specifikusabb tanulási célokról. Lisa Delpit oktatásszakértő rámuta-
tott, hogy az olyan kompozícióalkotási tevékenységek, amelyek lehetővé teszik a 
diákok számára, hogy az alapvető készségek explicit kifejlesztése nélkül juttassák 
kifejezésre fluenciájukat, gyakran azzal járnak, hogy a diákok sebezhetők lesznek 
az olyan helyzetekben, amelyekben ezek a készségek számítanak leginkább (pél-
dául döntésmegalapozó tesztek, felsőoktatási jelentkezések és állásinterjúk eseté-
ben).5

Ami a digitális és médiaműveltséget illeti, mind a közvetlen oktatásnak, mind 
pedig a médiakészítési tevékenységeken alapuló beágyazott oktatásnak megvan-
nak a maga előnyei a diákok számára. Ott vannak a fejlettségi szinttel kapcsolatos 
aggodalmak: második osztályban sok diák még éppen csak elhagyja azt a fejlődési 
szakaszt, amelyben nehézséget okoz neki a valóság és a fantázia elkülönítése. Az 
absztrakt gondolkodás kognitív kihívást jelent, mégpedig olyat, amely többféle 
megközelítéssel is megkönnyíthető.

Mi több, azt találtuk, hogy Kate és Mona osztálya egyaránt jól szerepelt egy 
tévéműsorkártya-válogatási feladat során, amikor is arra kértük a gyerekeket, hogy 
tévéműsorok képeinek csoportosításával tegyenek tanúbizonyságot arról, hogy 
megértették a célközönség és a cél fogalmát. A célközönség fogalmára vonatkozó 
közvetlen és beágyazott oktatás egyaránt segített Kate és Mona 8 és 9 éves tanít-
ványainak – akiknek legtöbbjét tanulmányi felzárkóztatásra jelölték ki – abban, 
hogy teljesítményben felülmúljanak egy több évvel idősebb diákokból álló kont-
rollcsoportot.6

Tudjuk, hogy ha a médiából levont következtetéseinkről van szó, akkor nincse-
nek jó válaszok. Mégsem hagyunk fel a következtetések levonásával, sem a hasz-
nosakéval (annak a megértése már nagyon kicsi korban, ahogyan bizonyos reklá-
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mokkal a fiúkat, másokkal a lányokat veszik célba), sem a kevésbé hasznosakéval 
(hírességek emberi gyengeségeiről szóló pletykák és spekulációk).

Arra jutottunk, hogy explicit szókincs nyújtásával, a következtetési folyamat mo-
dellezésével, valamint olvasással és írással (sokféle médiaműfaj és -forma felvo-
nultatása mellett, a többféle értelmezést értékelő, tiszteletteljes környezetben) való-
di eredményt lehet felmutatni. Ez a módszer ténylegesen erősítette a diákok abbéli 
képességeit, hogy új és izgalmas saját műveket hozzanak létre, és maguk is megte-
gyék az első lépéseiket szerzőkként.

Személyes és virtuális közönségtalálkozó

A közönségtalálkozók révén a diákok a médiakészítés összes formájának valódi 
világával kapcsolatba kerülhetnek – a gyermekirodalom írásától kezdve a filmké-
szítésen át az újságírásig és a webtervezésig. Steven Krasner, a Providence Jour-
nal korábbi sportújságírója több gyermekkönyvet is írt, valamint írói műhely-
foglalkozásokat tart iskolákban. Nudging the Imagination (Képzeletnógató) című 
iskolai programja segít a gyerekeknek független és magabiztos írókká válni. Ne-
gyedik osztályos és nagyobb gyerekekkel, kollaboratív munka keretében ki főznek 
egy történetet, amihez különleges hozzávalókat használnak: egy magával ragadó 
címet, szereplőket, helyszíneket, problémákat, helyzeteket és dialógust. „Rejtélyes 
vacsora” témájú krimidarabokat írnak, melyeket aztán a gyerekek az iskoláik ado-
mánygyűjtő rendezvényei keretében előadnak. A gyerekek pedig nem szűnnek 
ámuldozni, amikor megtudják, hogy sportújságíróként Stevent azért fizették, hogy 
baseballmeccseket nézzen.

A Wayne Elementary School általános iskola diákjai nemcsak hogy találkoztak 
James Agee gyermekkönyvszerzővel és -illusztrátorral, amikor az Sue Dahlstrom 
könyvtáros szervezésében ellátogatott az iskolába, de a második osztályosok saját 
remixválaszokat is készítettek az író The Retired Kid (A nyugdíjazott gyerek) című 
könyvére, hogy a találkozó során bemutathassák neki. A könyv oldalait használva 
mintaként, a gyerekek saját oldalakat készítettek a gyereklét előnyeiről és hát-
rányairól szóló írásaikból és rajzaikból. Egyikük azt írta, hogy gyereknek lenni 
nehéz munka, „mert házi feladatot kell csinálni”, de (láss csodát!) „egyre okosabb 
leszek!”. Másikuk azt írta, hogy gyereknek lenni nehéz munka, „a testvéreim miatt”, 
de (láss csodát!) „van kivel játszanom”.

Miután a gyerekek elkészítették a rajzaikat, Mrs. Dahlstrom felállított egy mini 
hangstúdiót a könyvtárában, és minden gyerekről hangfelvételt készített, amint 
 felolvassa az írását. Ezt követően a gyerekek beszkennelt rajzaiból készített egy 
PowerPoint-prezentációt, amelyben a hangfelvételekre mutató hiperlinkek is helyet 
kaptak. Mr. Agee élvezettel nézte végig a prezentációt, a gyerekek pedig megta-
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nulták, hogy a szavak, a rajzok, sőt a hangok is mind-mind részei a szerzők esz-
közkészletének.

A gyerekek abból is profitálnak, ha videólevelezés vagy Skype-on folytatott 
 beszélgetés keretében találkoznak valódi szerzőkkel az osztályteremben. Rapid 
 Cityben (Dél-Dakota) például úgy találkoztak a gyerekek Joe Cepeda gyermek-
könyvszerzővel és -illusztrátorral, hogy az Skype-on keresztül látogatott el az osz-
tályterembe. Karla Duff, egy kb. 300 diákkal rendelkező oelweini (Iowa) iskola 
hatodikosokat oktató tanára mindaddig nem tudott közönségtalálkozót szervezni 
az iskolába, amíg „a Skype el nem hozta hozzánk a szerzőket – ingyen”.

Miután 2011-ben, a World Read Aloud Day (a Felolvasás Világnapja) keretében 
kipróbált egy Skype-on keresztül folytatott közönségtalálkozót, Karla rendszere-
sen szervezett hasonlókat diákjai számára. A Skype-on folytatott beszélgetés nap-
ján minden gyereknek megvan a maga feladata, és az egész rendezvényt ők bo-
nyolítják: köszöntik a szerzőt az osztályban, felteszik az előzetesen megfogalmazott 
kérdéseiket, sőt akár élőben tweetelik a beszélgetést, hogy az osztálytermen kívül 
is megosszák az élményt.7 Ha a diákok valódi szerzőktől kérdezhetnek, és tudják, 
hogy saját művüket valódi közönség szemléli, az átalakítja a tanulási élményüket 
– többé nem olyasvalami lesz, ami csak az iskolában történik, hanem olyan tanu-
lási élmény, amely hatással van a diákokat körülvevő világra.

Kate, a PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) program okta-
tója szerette volna, ha elsősei találkoznak Barry Jenkins afroamerikai filmkészítő-
vel és független producer-rendezővel, az Orvosság búbánatra című, 2008-as film 
rendezőjével, amelyben Wyatt Cenac, a The Daily Show with Jon Stewart egyik 
tudósítója játssza a főszerepet. Csakhogy Barry Jenkins Kaliforniában élt, Kate 
diákjai pedig philadelphiaiak voltak. Úgy döntöttek, egyfajta videolevelező tevé-
kenység keretében fognak kommunikálni. Először is, Kate lejátszotta a gyerekek-
nek Mr. Jenkins filmjének internetes előzetesét, hogy megismerjék a filmkészítő 
munkásságát. Ezután Kate és a gyerekek összeállítottak egy listát a kérdésekből, 
amelyeket fel akartak tenni Mr. Jenkinsnek – leírták, majd pedig videóra vették a 
kérdéseiket. Kate elküldte a videót a filmkészítőnek, mégpedig úgy, hogy feltöltötte 
egy Vimeo nevű, online videómegosztó oldalra. Mr. Jenkins bokros teendői mel-
lett is szakított időt arra, hogy megválaszolja a munkájára vonatkozó kérdéseket. 
Mi több, készített egy zenés rövidfilmet, amelyben minden gyerek kérdését meg-
válaszolta – köztük azt is, hogy „Ki az ön célközönsége?”.

Az „Egyedül vagy barátokkal készítette a filmjét?” kérdésre válaszolva Mr. 
Jenkins elmondta, hogy több barátjával együtt készíti a filmeket, akiket a filmes 
iskolában ismert meg, és hogy a gyerekek együttműködhetnek társaikkal, és kö-
zösen dolgozhatnak kreatív projekteken (például elbeszéléseken, színdarabokon és 
filmeken). A gyerekek kérdései és a filmkészítő válaszai megtalálhatók a www.
powerfulvoicesforkids.com weboldalon.

 

http://www.powerfulvoicesforkids.com
http://www.powerfulvoicesforkids.com
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A telefonunk egy hangrögzítő eszköz
A hangfelvétel-készítés hatékony eszköz a médiaműveltség oktatásában. Az 
iTalk nevű, ingyenesen letölthető alkalmazás (http://italksync.com) segítsé-
gével egyetlen érintéssel jó minőségű hangfelvételeket készíthetünk. Azon-
nal visszajátszhatjuk a felvételeket, illetve e-mailben elküldhetjük őket a szá-
mítógépünkre, és más alkalmazásokban is használhatjuk őket.

A digitális és médiaműveltségi kompetenciák mérése

A kutatók csak most kezdik megérteni, hogy a digitális és médiaműveltségi prog-
ramok milyen hatással lehetnek a kisgyerekek írásbeli műveltségi kompetenciáira. 
A gyerekek tévéműsorokra vonatkozó következtetési tevékenységét kutatva az 
olyanfajta következtetéseket állítottuk a középpontba, amelyeket az emberek a mé-
diumok céljának (miért készült) megállapításakor (például: „A reklám meggyőz, 
hogy vegyél meg bizonyos termékeket”), illetve célközönségének megállapításakor 
(például: „Ez tizenévesek számára készült”) vonnak le. Az általános iskolák könyv-
táros-tanárai az információs és médiaműveltség alapkészségeiként azonosítják eze-
ket a fogalmakat. Kíváncsiak voltunk, hogy van-e bármilyen kapcsolat a gyerekek 
(széles körben elfogadott, szabványos olvasási tesztekkel mért) olvasásértési ké-
pessége, valamint ama képessége között, hogy egy médiaüzenet célját és célközön-
ségét megállapítsák.8

Mint azt korábbi fejezetekben említettük, láttuk némi, megfigyelésen alapuló 
bizonyítékát annak, hogy a diákoknak értékes tanulási élményekben volt részük, 
fejlődtek a médiakészítési készségeik, valamint bátrabban kapcsolták össze az is-
kolán belüli tanulást az otthoni médiakörnyezettel. Továbbra is azon gondolkod-
tunk azonban, hogy egy tesztközpontú oktatási környezetben talán jobban tudnánk 
kezelni az iskolaigazgatók, felelős vezetők, a közösség, a kormányzati döntéshozók 
és a tanárok sürgető aggodalmait oly módon, ha eredményeink egy részét össze-
kapcsolnánk azokkal az előírt összegző értékelésekkel, amelyeket kötelezően el 
kell végezni és ki kell értékelni.

A digitális média és tanulás esetében „a végéről” kell megközelítenünk a dol-
got. Sonia Livingstone a következő kérdést tette fel a digitális és médiaműveltség-
gel foglalkozó közösségnek: „Rendeltetésük szerint minek az elsajátítását teszik 
lehetővé a digitális tanulási projektek?”9 Ez a kérdés arra ösztönzött bennünket, 
hogy elkészítsük a tanulási célok átfogó listáját, mely a könyv végén található meg 
(„A” forrásanyag). Az egyik dolog, ami világosan látszik a kutatásunkból, az az, 
hogy azok a kisdiákok, akiknek gyarapították a digitális és médiaműveltségét 

http://italksync.com
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(ami, mint azt a könyv korábbi fejezeteiben láttuk, az osztálytermi kontextustól 
függően sokféle formában történhet), eredményesek a következtetésben, mely kész-
ség kapcsolatban áll a szövegértéssel és a jelentésalkotással.

Amihez nem fér kétség: a következtetés az olvasásértés és a kritikai gondolko-
dás nélkülözhetetlen eleme. Néhány kutató tanulmányozta, hogyan vonnak le kö-
vetkeztetéseket a gyerekek a televízióban bemutatott elbeszélő történeteket ille-
tően, és megállapították, hogy azok a gyerekek, akik felnőtt kommentárt kapnak a 
tévéműsorokhoz, jobbak a narratíva megértését segítő következtetésben, mint azok 
a gyerekek, akik nem részesülnek felnőtt kommentárban.10

A kutatók azonban ez idáig nem vizsgálták a gyerekek arra irányuló képessé-
gét, hogy különféle típusú televíziós tartalmak üzeneteinek céljára és célközönsé-
gére következtessenek. Ezért alkottuk meg a „tévéműsorkártya-válogatási feladat” 
elnevezésű tesztet, amely révén tanulmányozhatjuk a gyerekek televízió-műsorok-
ra vonatkozó következtetéseit.

A feladat során a gyerekek kapnak egy kupac, általuk ismert tévéműsorokból 
származó képet, amelyeket szét kell válogatniuk. Először arra kértük a gyerekeket, 
hogy a célközönségük szerint csoportosítsák a tévéműsorokat. A gyermekeknek 
szánt gabonapehely, a Fruity Pebbles reklámjából származó kép esetében például 
valószínűsíthető, hogy a reklám „a gyerekeknek szól”, míg a helyi hírműsorból 
származó kép esetében jó eséllyel a felnőttek alkotják a célközönséget. Ezt köve-
tően arra kértük a gyerekeket, hogy az üzenet célja alapján válogassák szét a kártyá-
kat – aszerint kategorizálva a különböző műsorokat, hogy miért készítették őket. 
A Fruity Pebbles reklámjából származó kép esetében a gyerekek rájöhetnek, hogy 
az „rá akar venni, hogy vegyünk gabonapelyhet” (meggyőzés), míg a helyi hírműsor 
rendeltetése az, hogy „elmondja nekünk, mi történik a városban” (tájékoztatás).

Azt találtuk, hogy azok a leendő másodikos, harmadikos és negyedikes diákok, 
akik részt vettek a médiaműveltségi programban, felülmúlták teljesítményben 
 azokat a társaikat, akik nem kerültek be a programba. Ez azért is volt különösen 
fontos, mert mindazon diákok 75%-a, akik a Russell Byers Charter School tanulói 
közül bekerültek a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) programba, ta-
nulmányi felzárkóztatást igénylő gyermek volt; azaz az osztálya alsó kvintilisébe 
tartozott. Ezek a diákok képesnek bizonyultak arra, hogy megtanuljanak következ-
tetni a médiaüzenetek céljára és célközönségére, és jobban teljesítették ezt a felada-
tot, mint a nagyobb tanulmányi kompetenciával bíró társaik, akik nem vettek részt 
a PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) programban.

Mindamellett a kutatásunkban részt vevő 5. és 6. osztályos gyerekek esetében 
a tévéműsorkártya-válogatási feladat során nyújtott teljesítményben nem mutat-
kozott statisztikailag jelentős különbség a kontrollcsoporthoz viszonyítva, amely 
ugyanazon iskola olyan diákjaiból állt, akik nem vettek részt a PVK (Powerful 
Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) programban.



224 A médiaműveltség felfedezése

Rengeteg kérdés merült fel bennünk a kutatásunkkal kapcsolatban. Például le-
hetséges-e, hogy az egyszerű kártyaválogatási tevékenység nem elég komplex a 
nagyobb diákok számára, akiknek a megfigyelései gyakran alaposak voltak ugyan, 
de nem kapcsolódtak a célközönségre és az üzenet céljára vonatkozóan feltett, 
konkrét kérdésekhez? Van-e értelme más értékelési formákat keresni a nagyobb 
diákok számára, megkülönböztetve őket a kisebbektől, akiknél sok alapvető mű-
veltségi készség még kialakulóban van?

Az összes diák teljesítményét megvizsgálva arra jutottunk, hogy a célra és a 
célközönségre való következtetés szoros korrelációban van a diákok olvasásértésé-
vel – utóbbit szabványos teszteken elért olvasási (de nem a matematikai) eredmé-
nyeiken mérve. Kutatásunk összhangban van más kutatók munkájával, akik úgy 
vélik, hogy a történetekre vonatkozó következtetés és predikcióalkotás valójában a 
kezdő olvasók alapvető olvasásértése kialakulásának előfutára lehet.11

Szeretnénk tudni a választ a következő kérdésre: milyen mértékben gyakorol 
kedvező hatást a diákok írásbeli műveltségi készségeire idővel az, ha több média-
formát illetően is aktiváljuk a következtetési képességüket? Ezen elképzelések 
 általunk végzett, nagyon gyerekcipőben járó vizsgálata talán futó képet adhat az 
abban rejlő potenciálról, ha a kisgyerekeket bevezetjük a digitális és médiaművelt-
séghez kapcsolódó fogalmakba és tevékenységekbe.

 

A diákok tanulási viselkedésformái
Megpróbáltuk kideríteni, milyen hatással lehetett a Powerful Voices for Kids 
(Erős Gyerekhangok) program a gyerekek iskolai viselkedésére, ezért meg-
kértünk a tanárokat, hogy tegyenek pipát azoknak a gyerekeknek a neve 
mellé, akik rendszeresen tanúsítják a következő viselkedésformákat:
 
1. A diák értelmes kérdéseket tesz fel.
2. A diák magabiztosan fejezi ki a gondolatait élőszóban.
3. A diák lelkesen használja a médiát és a technológiát.
4.  A diák kapcsolatot teremt az osztályterem és az osztálytermen kívüli élete 

között.
 
Reflexió és megvitatás tárgyául szolgáló kérdések: Értékként kezelik eze-
ket a viselkedésformákat a tanár iskolájában? Akként kellene kezelniük? 
 Miért, illetve miért nem? Milyen várható és előre nem látott következményei 
lehetnek annak, ha olyan tanulási környezetet teremtenek, amelyben érték-
ként kezelik ezeket a viselkedésformákat?
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Miért fontos?

A tömegmédia, a tömegkultúra és a digitális média világának felfedezése a gyere-
kek némelyikét – de nem mindegyiküket – motiválhatja abban, hogy véghezvigye 
mindazt az erőfeszítést és gyakorlást, ami ahhoz szükséges, hogy tökéletesen elsa-
játítsa az írott szöveg olvasásnak és írásának készségét.

Kate megosztotta velünk egy kisdiák – hívjuk Bonnie-nak – megérintő történe-
tét, akinek rendkívüli nehézségei voltak az írásbeli műveltséggel. Ha bármit is le 
kellett írnia a ceruzájával, akár csak a saját nevét, ő eltette a ceruzát, és azt mond-
ta, elveszett. Ha Kate kérdőre vonta, Bonnie elővette a ceruzát és kettétörte. Kate 
adott neki egy másik ceruzát. Bonnie azt is azonnal kettétörte. „Nem tudom, ho-
gyan segíthetnék neki” – mondta Kate. „Annyi mondanivalója van az órákon – na-
gyon okos, de tényleg, nagyon –, de egyszerűen nem tudja leírni.”

Az oktatók igyekeznek segíteni a Bonnie-hoz hasonló gyerekeknek abban, hogy 
legyőzzék az írásbeli műveltség követelményei és kihívásai miatti szorongásaikat. 
Úgy véljük, hogy az írásnak és a kommunikációnak számos olyan formája van, 
amely gazdagítja majd Bonnie eszköztárát. Ezek némelyike segíteni fog Bonnie-
nak abban, hogy megfelelően használhassa az elméjét. Mint azt ebben a fejezetben 
megmutattuk, a digitális és médiaműveltség oktatása segíti az absztrakt gondolko-
dási és következtetési képesség kialakulását, amely közvetlen kapcsolatot teremt a 
gyerekek kreativitása és az írásbeli műveltség megszerzésében szerepet játszó szá-
mos kompetencia között.
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ÓRAVÁZLAT: Kollaboratív történetmesélés

A lecke ismertetése
A gyerekek négyfős csoportokban dolgozva, négy részre osztott papírlapokon, 
egymást követő képek és szöveg segítségével elmesélnek egy-egy történetet.

Célok
A diákok
–  figyelmesen és körültekintően megvizsgálnak egy üzenetet, hogy megértsék 

azt,
– képeket rajzolva, a beszélt és az írott nyelvet használva alkotnak,
– egy partnerrel együtt dolgoznak valaminek a véghezvitelén,
–  megosztják a többiek munkája által belőlük kiváltott reakciót, valamint visz-

szacsatolást kapnak a többiektől a saját munkájukat illetően,
– elhiszik, hogy kreatív ötleteik értékesek a többiek számára.

Szókincs
 Cél
 Sorrend
 Célközönség
 Együttműködés
 Üzenetek
 Karakter
 Cselekmény
 Konfliktus

Erőforrások és anyagok
– Papír
– Ceruza
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Órai munka
 

Információszerzés

–  Példaképpen nevezzünk meg pár médiumot, amelyekben szeretnénk, hogy 
egy-egy csapat megalkossa a művét.

–  Játsszunk négymondatos történetmesélő játékot. A diákok körben ülnek, az 
első gyerek mond egy mondatot, a következő hozzáteszi a saját mondatát, és 
így tovább. A tanár mind a négy mondatot felírja a táblára.

 
 

 

Elemzés

–  Nézzük át a történetet. A fogalmak (ideértve a sorrendet, az együttműkö-
dést, a célt és a célközönséget) segítségével értékeljük az egyes kollaboratív 
történeteket. Folytassuk a gyakorlást mindaddig, amíg a gyerekek képesek 
nem lesznek együttműködni, és koherens, egységes narratívát alkotni. Mi-
lyen üzeneteket mondanak el a gyerekek a történetben? Hogyan változott a 
történet?

 
 

 

Kompozícióalkotás

–  Négy gyerek négy darab, hajtogatással négy részre osztott papírlapon dolgo-
zik egy-egy történet megrajzolásán. Az első diák megrajzolja a csoport törté-
netének első mondatát a papírlap első negyedében. Amint mindegyik gyerek 
végzett a maga első negyedével, továbbadja a papírt a jobb kéz felőli szom-
szédjának, aki megrajzolja a második mondatot a második negyedben, és 
így tovább. Miután mind a négy negyeddel elkészültek, a történeteket elindító 
művészek bemutatják a négy különböző vizuális történetet az osztálynak.

 
 

 

Reflexió

–  A www.powerfulvoicesforkids.com weboldalon megtekinthetünk néhányat 
a kollaboratív történetekből.

–  Beszéljük meg a csoportokkal, hogy hogyan alakultak a történetek, és vizsgál-
juk meg a médiaüzenetek kollaboratív készítésének előnyeit és nehézségeit.

Forrás: Rachel Hobbs munkája.

http://www.powerfulvoicesforkids.com
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IV. rész

A tanárképzés megközelítései





9. fejezet

A gyakorlat átalakítása

Ebben a fejezetben a következőkről lesz szó:

A digitális és médiaműveltségi tanulási görbe
–  Hogyan kezelik a legkülönfélébb készség- és komfortszintekkel rendel-

kező tanárok a tömegmédiát, a tömegkultúrát, a digitális médiát és az új 
technológiát?

Szakmai fejlesztés a digitális és médiaműveltségért
–  Hogyan segíthetnek a különféle szakmai fejlesztési modellek az oktatók 

arra irányuló ösztönzésében, hogy a tanítás és a tanulás új megközelítéseit 
próbálják ki?

–  E könyv mely koncepcióit tudja felhasználni az olvasó a saját gyakorlatá-
nak tökéletesítésére?

Tanári kreativitás
–  Hogyan aktiválható és aknázható ki a tanárok kreatív energiája a diákok 

tanulását eredményesebbé tevő oktatási gyakorlatok használatára töre-
kedve?





2339. fejezet: A gyakorlat átalakítása

Amikor Henry elmondta a barátainak, a családjának, valamint más szakmabeli-
eknek, hogy 2009 nyarán a PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) 
programban fog dolgozni médiaműveltséget oktató tanárként, azok így reagáltak: 
„Á, szóval a számítógépekről meg ilyesmiről fogsz tanítani!” Henry próbálta el-
magyarázni, hogy ennél kicsit összetettebb a dolog, hogy nem pusztán a számítás-
technika és az új technológiák oktatásáról van szó, hanem arról is, hogy segítsék a 
gyerekeket az életükben jelenlévő tömegmédia és tömegkultúra teljes spektrumá-
nak megértésében, hogy a médiát és a technológiát erőforrásként használják fel a 
hagyományos műveltségi készségek tanításában, valamint hogy információt gyűjt-
senek társadalmi kérdésekről és más, a médiához és a technológiához nem kapcso-
lódó témákról.

Henry az előtt állt, hogy fejest ugorjon a médiaműveltség-oktatás mély vizébe. 
2009-ben, a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) program első napján 
Henry másik nyolc, idegesnek látszó fiatal tanár (legtöbbjük mesterképzésben részt 
vevő hallgató, mindannyian a húszas vagy korai harmincas éveikben, a program 
logójával díszített világoskék pólóban) körében ácsorgott az iskola aulájában, 77 
gyerek érkezésére várva. E fiatal tanárok közül kevesen dolgoztak korábban 12 
évesnél fiatalabb gyerekekkel, bár legtöbben azért rendelkeztek némi oktatói ta-
pasztalattal, melyet nyári táborokban, tanítás utáni programok, vallásoktatás kere-
tében, illetve egyéb informális tanulási helyzetekben szereztek. A szép remények 
ideje volt ez.

Az első oktatási nap felvillanyozó és kimerítő volt. David az alábbi gondolato-
kat jegyezte le első tanítással töltött napjáról:

 
Nem tudtam pontosan, hogy mire számítsak, a gyerekek viszont több szempontból is sok-
kal okosabbak, mint gondoltam; először is hihetetlenül jól ismerik a technológiát, és úgy 
hiszem, nem lesz szükségük túl sok technikai oktatásra.
 

Amikor ezen a bizonyos első napon David a médiapreferenciáikról kérdezte a gye-
rekeket, sok szó esett Michael Jacksonról, a Transformersről és a Teen Vogue ma-
gazinról. A gyerekek beszéltek zenei előadóművészekről, köztük Lil Wayne-ről és 
a Cold Flamezről.

David rögtön észrevette, hogy a gyerekek bizonytalanok azt illetően, hogy tévé-
műsorokról, filmekről, különösen pedig a zenéről szólván mit helyénvaló és mit 
nem helyénvaló megosztaniuk. Rájött, hogy az iskola sok osztálytermi pedagógusa 
„valószínűleg úgy véli, hogy már a Teen Vogue-féle témák is merészek”. David 
már az első héten megtudta, hogy míg néhány gyerek a Disney Channellel tölti az 
idejét, mások gengszterrapet és heavy metalt hallgatnak. Ahogy a naplójában meg-
fogalmazta: „Más szóval: 12 évesek!”.

A Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) programban való részvételük 
során a gyerekek – energikus tanárok segítségével – a legkülönfélébb kommuniká-
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ciós alkotásokat hozták létre. Videofelvételeket készítettek egymásról, amint beszé-
det mondanak, történelmi eseményeket játszanak el, verseket szavalnak. Interjúkat 
készítettek diáktársaikkal és felnőttekkel. Videoklipeket, közérdekű felhívásokat, 
digitális történeteket és mini-dokumentumfilmeket készítettek. Szövegkönyveket 
írtak, egyszerű weboldalakat készítettek, képeket rajzoltak, képregényeket alkot-
tak, valamint interaktív videojátékokat programoztak.

Pusztán a műveket megnézve azonban nem sokat tudunk meg a megalkotásuk 
folyamatáról. Ez az egyik oka annak, hogy mind a diákokban, mind a tanárokban 
irreális elképzelések alakulhatnak ki azt illetően, hogy milyen médiaalkotások el-
készítése lehetséges számukra. Honlapunkon, a www.powerfulvoicesforkids.com 
oldalon a kulisszák mögött felvett képanyagok is megtekinthetők, amelyek elejétől 
végéig bemutatják a kreatív folyamatot – hiszen ennek során megy végbe a tanulás.

Tanárok tanítása

Mostanra felmerülhetett az olvasóban a kérdés, hogy vajon az e könyvben megis-
mert oktatók hogyan szerezték meg az ahhoz szükséges ismereteket és készsége-
ket, hogy a digitális és médiaműveltséget beépítsék az általános iskolai tananyag-
ba. Hogyan sajátítják el a tanárok az e könyvben ismertetett és a PVK (Powerful 
Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) videókon látható számtalan improvizatív 
oktatási gyakorlat alkalmazását?

Mint azt láttuk, úgy tűnik, hogy néhány tanár egyszerűen magától értetődően 
átveszi azokat a szellemi magatartásformákat és oktatási gyakorlatokat, amelyek 
támogatják a gyerekek tömegmédiával, tömegkultúrával és digitális médiával szer-
zett tapasztalataira irányuló vizsgálódást. Némelyek a tanártársaik munkájának 
megfigyelésére nyíló lehetőségekből profitálnak. A gyakorlatról szóló irányított 
beszélgetések lehetővé teszik, hogy a tanárok felismerjék, az elméleti koncepciók 
hogyan jutnak kifejeződésre az osztálytermi gyakorlatban. Megint másoknak időre 
van szükségük, hogy közvetlenül a gyerekekkel foglalkozhassanak – egyéni tanu-
lókkal találkozzanak, kifürkésszék és meghatározzák azok szükségleteit, majd kü-
lönféle oktatási megközelítésekkel kísérletezzenek.

E sokféleséget felismerve, valamint a tanárok tanulási előmenetelét alakító té-
nyezők jobb megértése érdekében többféle szakmai fejlesztési modellt alkalmaz-
tunk oktatók és általános iskolai tanárok körében, egy több évet felölelő időszak 
során. Ebben a fejezetben megosztunk néhányat azok közül a gyakorlatok közül, 
amelyeket a tanárok szükségleteinek kielégítésére dolgoztunk ki, továbbá meg-
osztjuk mindazt, amit ezekkel kapcsolatban megtanultunk. A tapasztalatainkból 
eredő következtetéseket szintén számba vesszük, annak az átfogóbb programnak a 
kontextusában, amit a városi általános iskolai oktatás reformja és technológiainteg-
rációja jelent.

http://www.powerfulvoicesforkids.com
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A digitális és médiaműveltség területén alkalmazott 
szakmai fejlesztési megközelítéseink áttekintése

A tanárok gyarapodásának és tanulásának elősegítése érdekében többet akartunk 
tudni a különféle szakmai fejlesztési modellek erősségeiről és korlátjairól.

Természetesen nem létezik „egyetlen jó módszer” arra, hogy tanárokat a szak-
mai fejlődést célzó tapasztalatokban részesítsünk. Mivel arra törekedtünk, hogy 
mind a városi, mind a külvárosi iskolákban dolgozó tanárokat elérjük, ezért egy 
hároméves időszak alatt a következő öt különböző tanárfejlesztési modell alkal-
mazását vizsgáltuk:

 
1.  Egyhetes nyári továbbképző tanfolyam, amely során tanárok egy nagyobb cso-

portja részesült mesterképzési szintű, szeminárium típusú tanulási élményben.
 

2.  Nyári „tárt kapuk” program, mely során oktatók egy vagy több napon át részt 
vehettek egy szakmai fejlesztő programban, megfigyelhették az osztálytermi 
munkát, valamint láthatták a médiaműveltséget „működésben”, mindezt egy 
gyerekek számára szervezett nyári tanulási program keretében.
 

3 .  Iskolai mentorprogram, melynek keretében egy mesterképzésben részt vevő 
hallgató mentorként, előre megszabott óraszámban, a tanár saját osztályában, 
heti gyakorisággal segítséget és támogatást nyújt egy adott tanárnak (vagy egy 
kis csoportnak) az oktatásban.
 

4 .  Kis tanulóközösség, amelyben tanárok egy kis csoportja egy tanéven át havonta 
találkozott velünk; közösen segítettünk nekik abban, hogy a médiaműveltséget 
beépítsék a tananyagukba.
 

5 .  Oktatók számára szolgáló, ingyenes online weboldal (www.powerfulvoicesforkids. 
com) óratervekkel és videókkal, mely egy oktatókat célzó, online tanárfejlesztő 
tanulási program részeként történő felhasználásra készült.
 

Amint azt a következő leírásokból látni fogjuk, e megközelítések mindegyike ren-
delkezett bizonyos affordanciákkal és korlátokkal. A megközelítések tükrözik az 
idő, a költségkeret, valamint a körülmények szorításában végzett munka komplex 
realitásait, amely korlátok együtt járnak e munka tanárokkal és iskolai vezetők-
kel történő összehangolásával. A könyv végén („C” forrásanyag) egybegyűjtjük a 
Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) programba ágyazott legfonto-
sabb gondolatokat, koncepciókat és elveket. Reméljük, hogy amint olvasóink révén 
 egyre több tankerületbe eljut ez a program, egyre teljesebb képet kapunk arról, 
hogy e megközelítések milyen hatással vannak az általunk elért tanárok ismere-
teire, attitűdjeire és készségeire.
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Nyári továbbképző tanfolyam

Egy tanárok számára rendezett, egyhetes nyári továbbképző tanfolyam keretében, 
egy egyetemi tanárokból, osztálytermi pedagógusokból, médiaszakemberekből és 
oktatástechnológiai specialistákból álló, változatos tantestület segítségével lehető-
séget nyújtottunk a tanároknak a szakmai fejlődést célzó intenzív tapasztalatszer-
zésre. A továbbképző tanfolyamot összehangoltuk a gyerekek számára rendezett 
Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) nyári programmal, hogy a résztve-
vőknek lehetőségük legyen megfigyelni a programban részt vevő gyerekeket és 
oktatókat, valamint interakciót folytatni velük.

Az volt a célunk, hogy a tanárok a program végére (1) tisztában legyenek a mé-
diának és a technológiának a gyerekek és a fiatalok életében betöltött szerepével; 
(2) ismerjék és alkalmazzák a médiaműveltség elméleti alapkoncepcióit a 21. szá-
zadi műveltségek kontextusában; (3) tisztán lássák, hogy a tömegmédia, a tömeg-
kultúra és a digitális média hogyan kapcsolódhat a K-8 oktatás tantárgyi területei-
hez; (4) felfedezzék, hogy a diákok általi multimédiás kompozícióalkotás hogyan 
segítheti az írásbeli műveltség kialakulását; valamint (5) hogy a médiával és a tech-
nológiával kapcsolatos kérdéseket az átfogóbb iskolai reform- és társadalmi igaz-
ságossági programok kontextusában vizsgálják.

A résztvevők délelőttönként a médiaműveltség elméletéről tanultak, bemutató 
tanórákon vettek részt, hogy mélyebben megértsék a kritikai médiaelemzésnek és 
a médiaalkotásnak a K-8 osztálytermi oktatásban történő alkalmazását, digitális 
és médiaműveltségi kompetenciáikat erősítették, valamint eszmecsere és párbe-
széd keretében vizsgálták a tömegmédiának és a tömegkultúrának a gyerekek és a 
fiatalok életében betöltött komplex szerepét.

A tanárok a program minden egyes napján végeztek valamilyen médiakompo-
zíció-alkotási, illetve médiakészítési tevékenységet. Létrehoztak egy egyszerű 
weboldalt, amelyen írhattak és megoszthatták írásaikat. FlipCam kamerák segítsé-
gével egyszerű videókat készítettek. Ezek a gyakorlati tapasztalatok felkészítették 
a tanárokat arra, hogy ősszel izgalmas új ötletekkel a tarsolyukban térjenek vissza 
a saját osztálytermükbe, és vegyék fel a kapcsolatot tanítványaikkal. Délutánon-
ként strukturált keretek között lehetőséget nyújtottunk az osztálytermi oktatás 
megfigyelésére azokban az osztályokban, amelyekben a PVK (Powerful Voices for 
Kids – Erős Gyerekhangok) program oktatói 1–6. osztályos gyerekeket tanítottak. 
A média és a technológia alkalmazásával, médianézési és -megvitatási élmények, 
valamint egyszerű médiaalkotási tevékenységek révén „beszéld meg párban, majd 
oszd meg” interakciót, valamint kis- és nagycsoportos diszkussziót idéztünk elő.

 
Az ötnapos program tematikus struktúrája a következő kérdések vizsgálatát célozta:
–  Bevezetés a médiaműveltségbe: Melyek azok a kompetenciák, amelyek elen-

gedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy hatékony kommunikátorokká válhas-
sunk korunk társadalmában?
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–  Korunk tanulóinak megértése: Hogyan segíthet a gyerekek médiaszövegekkel 
és technológiai eszközökkel folytatott interakciójának megismerése az oktatók-
nak abban, hogy eredményesebbé váljanak az osztályteremben?

–  Szerző és közönség, üzenet és mondanivaló, ábrázolás és valóság: Hogyan 
segíthetjük a gyerekeket a legjobban abban, hogy a személyes és szociális iden-
titásukat, valamint a világról alkotott képüket formáló médiaüzenetekre reagálva 
kritikai gondolkodást tegyenek magukévá?

–  Ki meséli a történetet? A hírek és a reklám megértése: Hogyan segítheti az 
olvasásértést, a szövegelemzést és a kompozícióalkotási gyakorlatokat az, ha a 
gyerekek a történetmeséléssel, a hírekkel és a reklámmal foglalkoznak?

–  A műveltség jövője: Milyen szerepet játszanak a tanárok és a szülők a 21. szá-
zadi tanulók igényeit kielégítő tanulási környezet kialakításában?
 

A szakmai fejlesztő programjainkban részt vevő oktatók legtöbbje nem volt jártas 
a weboldal- és videókészítésben, és mindannyian értékelték a lehetőséget, hogy 
videókészítő és kollaboratív online írásműalkotó eszközök használata révén ta-
pasztalatot szerezhetnek a médiaalkotási tevékenységek terén. Támogatásból fi-
nanszírozott programról lévén szó, örömmel bocsátottunk egy-egy Flip videoka-
merát a résztvevők rendelkezésére, melyet a szakmai fejlesztő program alatt a 
tevékenységekhez használhattak, majd pedig haza is vihettek, hogy saját diákjaik-
kal is használhassák azokat.

Nyári tanárfejlesztő programjainkat július havában tartottuk, amikor a gyere-
kek számára szervezett nyári programunk teljes gőzzel futott. Ez lehetőséget nyúj-
tott nekünk arra, hogy kipróbáljuk, miként koordinálhatnánk a tanulási élménye-
ket a szakmai fejlesztő programban részt vevő oktatók, a gyerekek, valamint a 
gyerekeket tanító, mesterképzésben részt vevő hallgatók között.

Tárt kapuk és bemutató tanórák

A tanárok, mint mindenki más, gyakorlati tapasztalatszerzés révén tanulnak. Ez 
az oka annak, hogy amióta Renee 1992-ben elkezdett tanárokat tanítani a Billerica 
Public Schoolsnál (Massachusetts) és a Harvard Institute on Media Education mé-
diaoktatási intézetnél, tanárokkal folytatott szakmai fejlesztő munkájában mindig 
is központi szerepet kaptak a médiaműveltség témájú bemutató tanórák. Hogyan 
néz ez ki a gyakorlatban? Egy óraterv vagy tevékenység demonstrálását az elmélet 
ismertetése, kérdések feltevése, elemzés és reflexió követi. Ez a módszer lehetővé 
teszi, hogy kapcsolatot teremtsünk elmélet és gyakorlat között. Természetesen az 
idő ritkán engedi egy teljes tanóra bemutatását, ám a gyakorlat részleges modelle-
zése is meglehetősen eredményes. Egyfajta csonka mini-tanóra is elég lehet ahhoz, 
hogy a tanárok ízelítőt kapjanak az óra folyásából, ha ők maguk tapasztalják meg 
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tanulókként. A tanóra végén megállapításokat teszünk arra vonatkozóan, hogy az 
óra során hogyan dolgoztuk fel, illetve valósítottuk meg a médiatudomány vagy 
-oktatás egy-egy konkrét elméleti elképzelését. Ezt követően „beszéld meg párban, 
majd oszd meg” tevékenység, valamint kis- és nagycsoportos megvitatási tevé-
kenységek kombinációja keretében lehetőséget nyújtunk arra, hogy a tanárok ész-
revételeket, megjegyzéseket és kiegészítéseket tegyenek a tanóra alapján.

E folyamat részeként arra ösztönözzük a résztvevőket, hogy állapítsák meg a 
tanóra előfeltevéseit, hallgatólagos céljait és beágyazott értékeit. Ezekből a beszél-
getésekből gyakran egyfajta termékeny dialógus kerekedik, ahogy a tanárok meg-
vitatják bizonyos tananyagbeli választások értékeit és korlátait, és elképzelik, hogy 
különböző korú diákok hogyan reagálnának a hasonló tanulási tevékenységekre.

Amikor csak lehetett, azzal a lehetőséggel is éltünk, hogy a nyári program in-
formális oktatóit az osztálytermi pedagógusokkal és a gyerekekkel is összehoz-
zuk. Például a nyári továbbképző tanfolyam szinte minden napján lehetőséget 
nyújtottunk az osztálytermi pedagógusoknak arra, hogy a tömegmédiáról és a tö-
megkultúráról szóló dialógust ösztönző és digitális technológiai eszközök (például 
a Flip kamerák) felhasználásával zajló tevékenységeken keresztül interakciót foly-
tassanak az általános iskolás gyerekekkel.

A nagyfokú transzparencia és bizalom miatt a tanárok néha úgy érezték, mint-
ha akváriumban tanítanának. Ahogy Nuala Cabral, a PVK (Powerful Voices for 
Kids – Erős Gyerekhangok) program oktatója megfogalmazta:

 
Először ideges voltam attól, hogy a teremben vannak, mivel egyfajta plusz nyomást jelen-
tettek: az ember persze úgy érzi magát, mintha színpadon lenne. De az osztálytermi peda-
gógusok tényleg azért voltak ott, hogy tanulmányozzák, amit csinálunk, és tanárként sok-
kal több tapasztalatuk van, mint nekünk, és nagyon ösztönző és támogató visszacsatolást 
tudtak nyújtani.

Iskolai mentorálás

A koncepció egyszerű: egy iskolai mentor heti 3–6 órában egy osztálytermi pe-
dagógussal vállvetve dolgozik valamely digitális és médiaműveltség tárgyú lecke 
vagy projekt kidolgozásán és megvalósításán. Renee néhány éve már kísérletezik 
 azzal, hogy mesterképzésben és alapképzésben részt vevő hallgatókat helyezzen ki 
K-12 oktatást nyújtó iskolákba azzal a céllal, hogy segítsék a tanárok munkáját egy 
adott projekten. Gyakran filmes, újságírói, illetve kommunikációs tanulmányokat 
folytató hallgatókról van szó, akik már ismerik a médiaműveltség fogalmát, tanú-
bizonyságát adták a digitális médiát illető kompetenciájuknak, és érdeklődnek a 
gyerekekkel és fiatalokkal végzett munka iránt.
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A legtöbb tanár roppant hálás a segítségért; ami az általános iskolában történő 
technológiahasználatot illeti, a több kéznek, fülnek és szemnek döntő szerepe lehet 
abban, hogy adott projekt sikerre vagy kudarcra jut-e. Az osztálytermi pedagógu-
sok gyakran „kockáknak” titulálják az iskolai mentoraikat – ezt a felfogást mind 
David, mind Renee problematikusnak találja. Az iskolai mentorokat néha azért 
hívják, hogy technikai problémákat oldjanak meg, például ha az iskola vezeték 
nélküli hálózata nem működik megfelelően, vagy gond van a SMART Board tábla 
huzalozásával.

Az igazat megvallva egyelőre kétség övezi, hogy az iskolai mentorok hogyan 
segíthetnék a tanárokat a digitális és médiaműveltség osztálytermi oktatásba való 
integrálásában. A jövőbeni kutatások talán többet is elárulnak majd nekünk arról, 
hogy milyen értéket is képviselnek az iskolai mentorok a digitális és médiaművelt-
ség osztálytermi tanításának és tanulásának segítésében. Itt, a könyv végén azon-
ban egyszerűen bepillantást nyújtunk abba, hogy mivel jár – és milyen érzés – is-
kolai mentornak lenni. Mint látni fogjuk, Maggie, az egyik mentor erős tanítási 
készségekre tett szert a tapasztalat révén, a gyerekek pedig kétségkívül profitáltak 
a munkájából. Az azonban már nem ennyire egyértelmű, hogy a részt vevő tanár 
is sokat tanult volna Maggie jelenlétéből.

Maggie Ricco iskolai mentorként dolgozott egy városi általános iskolával 
együttműködésben, ahol 5. és 6. osztályos gyerekek egy csoportja azon dolgozott, 
hogy egy weboldalt készítsen „A huszadik század történelme” címmel. A résztve-
vő osztálytermi pedagógus élen járt abban, hogy segítse a gyerekeket rövid cikke-
ik megírásában és a kapcsolódó kutatásban, a weboldalkészítés folyamatában vi-
szont járatlan volt. A produkciós projekt egyik mozzanatához sem tudott segítséget 
nyújtani tanítványainak – az osztálytermi vezeték nélküli hálózat hibaelhárítását 
is ideértve. Például amikor Walter, az egyik diák az óra elején jelezte, hogy gondja 
van a hálózati bejelentkezéssel, Maggie a projektorhoz csatlakoztatott számítógép-
hez hívta, és közösen végigmentek a bejelentkezési eljáráson úgy, hogy mindenki 
láthassa. Maggie remélte, hogy az együttműködő tanár is figyel, de sajnos nem 
tette.

Egy nap Maggie óráján szerkesztési munkára került a sor. A gyerekeket webol-
dalépítésre tanítva Maggie nagy hangsúlyt fektetett bizonyos formátummal kap-
csolatos kérdésekre és a képhasználatra, annak érdekében, hogy a közönség kedvet 
kapjon az elkészült mű elolvasásához. Megmutatta a gyerekeknek a Nelson Man-
dela életéről szóló, befejezetlen oldaluk aktuális állapotát. A betűk aprók és nehe-
zen olvashatók voltak, a képek pedig zavaró módon voltak elhelyezve. Sok gyerek 
azonnal kiszúrta, hogy mi a „baj” a weboldallal. A gyerekek a megfelelő képek 
megtalálásának folyamatát is megvitatták, amint Maggie elindította a képkeresést 
a Mandeláról szóló oldalhoz. Az együttműködő tanár némi informatív kommen-
tárral szolgált arra vonatkozóan, hogy adott esetben miért célszerű bizonyos is-
mert képeket használni.
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A Google-ben „Nelson Mandelá”-ra keresve Maggie talált egy fiatalkori képet 
az államférfiról, amelyen dél-afrikai viseletben látható. Pár gyerek és a tanár úgy 
vélekedett, hogy jobb lenne a Mandelát idősebb férfiként ábrázoló, ismerősebb és 
közismertebb képeket használni. Dolores, az egyik diák azonban azon a vélemé-
nyen volt, hogy a fiatalkori kép Mandela Afrikához fűződő kapcsolatára utal. 
Maggie szerint Dolores az a fajta diák, aki gyakran úgy tesz, mintha nem tudná, 
mi a következő teendő, ám időnként valami bámulatos válasszal vagy meglátással 
áll elő. Maggie nagy örömet lelt azokban a kis pillanatokban, amikor Dolores meg-
mutatta, milyen okos és éles elméjű kislány is ő valójában.

Nyolc hét elteltével Maggie már elég régen dolgozott a gyerekekkel ahhoz, hogy 
észrevegye, kezdetben mindig úgy tűnik, mintha a diákok elegendő hozzáértéssel 
és tapasztalattal rendelkeznének ahhoz, hogy önállóan dolgozzanak a weboldalon. 
Amikor azonban külön-külön dolgozott velük, viselkedésük elárulta Maggie-nek, 
hogy tényleges kompetenciaszintjük alacsonyabb a vártnál. Maggie megfigyelte, 
hogy a különböző gyerekek eltérő számítógép- és webhasználati készségről tesz-
nek tanúbizonyságot. Sokan közülük láthatólag nem értették, hogyan működnek a 
keresőoldalak. „Bárcsak beleláthatnék a fejükbe, és megtudhatnám, hogy pontosan 
mi az, ami nehézséget okoz nekik” – írta Maggie.

Egyik nap Maggie két diákkal, Devonnal és Cheryllel viaskodott, akik váltig 
bizonygatták, hogy „végeztek” az egyik oldallal, és – anélkül, hogy erről bárkinek 
is szóltak volna – egy másik oldal szerkesztésébe kezdtek. Maggie tetten érte őket, 
és emlékeztette őket korábbi megállapodásukra, miszerint lépésről lépésre fognak 
haladni.

Aznap az a tanács volt Maggie legfontosabb tanítása, amelyet arra vonatkozólag 
adott a diákoknak, hogy hogyan kell valamit véghezvinni: mielőtt új oldalba kez-
denénk, vagy egy másik, szintén megkezdett oldalon folytatnánk a munkát, először 
fejezzük be azt az oldalt, amelyen épp dolgozunk. „Fejezd be, amit elkezdtél!” – 
szólt Maggie mantrája. Az is folyamatos összpontosítást igényelt ezektől az 5. és 6. 
osztályos diákoktól, hogy egyszerűen csak eljussanak a projekt befejezéséig.

Az iskolai mentorálási modell egyike a szakmai fejlesztés számos modelljének 
az oktatásban. Egyetem és iskola közötti partnerségi modellbe ágyazva – amilyen 
a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) program is – költséghatékony 
lehet, még egy kényszerű költségvetési korlátok jellemezte környezetben is. A mód-
szer azonban korlátokba ütközhet, ha az iskolai mentorok szándékosan vagy aka-
ratlanul kiváltják az osztálytermi pedagógusok munkáját, vagy versengenek velük. 
Azok a tanárok, akik támogatva érzik magukat saját, folyamatban lévő tanulásuk-
ban és osztálytermi gyakorlatukban, elkötelezettebbek és eredményesebbek, mint 
akik nem.1 Fontos, hogy amint az iskolák megkezdik a digitális és médiaművelt-
ségnek az oktatási gyakorlatukba történő integrálását, szem előtt tartsák a tanulási 
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környezet kulcsfontosságú jellemzőit: az oktatóknak úgy kell tekinteniük saját ma-
gukra, mint a változás követeire, képesnek kell lenniük arra, hogy különféle cse-
lekvési modelleket vonultassanak fel, valamint csoportban tanuljanak, minek során 
„elvetik előfeltevéseiket, és közösen fognak új gondolatok alkotásba”.2

Szakmai tanulóközösség

Azzal, hogy a Russell Byers Charter Schoolban kitalált és megvalósított egy szak-
mai tanulóközösséget, Renee segíteni kívánta az általános iskolai tanárok fejlő-
dését, egyúttal új tanárképzőket akart bevezetni a szakmai fejlesztés gyakorlatába. 
David Cooper Moore, Emily Bailin és John Landis tanárképző-gyakornokok vol-
tak egy azzal a céllal létrehozott programban, hogy segítse az általános iskolai 
osztálytermi pedagógusokat a médiaműveltség megértésében, valamint abban, hogy 
nagyobb magabiztossággal integráljanak multimédia-készítési tevékenységeket a 
már meglévő tananyagba.

A szakmai tanulóközösség (Professional learning community – PLC) kifejezés 
azt a módszert takarja, amelynek keretében egy iskola tanárai, felelős vezetői és 
egyéb partnerei folyamatosan törekszenek a tanulásra, megosztják az ismerete-
ket, majd a tanultak alapján cselekszenek, növelve szakmai eredményességüket – 
mindezt pedig a diákok üdvére teszik.3 A szakmai tanulóközösségek pozitív hoza-
dékai közé tartozik a nagyobb tanári hatékonyság, a diákok tudása iránti kollektív 
felelősség, a tanárok elszigeteltségének csökkenése, valamint a jobb morál és na-
gyobb szakmai megelégedettség is.4 A szakmai tanulóközösségek az együttmű-
ködést segítő, produktív kapcsolatok építése révén hozzájárulnak az iskolafej-
lesztés folyamatának támogatásához. Az oktatókat, bármilyen szintű tapasztalattal 
rendelkeznek is, bevonják a kollektív, kontextus-specifikus tanulásba, ami jobb 
eredményekhez vezet az iskolai kultúra, a tanári gyakorlat és a diákok tudása te-
rén. A tanulócsoportok keretein túlmutatva ezek a partnerségek „megkívánják, 
hogy a csoport tagjai együtt, őszintén és nyíltan mérlegeljék saját gyakorlatukat, 
szándékosan keresve annak lehetőségét, hogy munkájukat jobban végezhessék, és 
folyamatosan építve abbéli képességüket, hogy éljenek e lehetőséggel”.5

Saját tanítványai tanárképzőkké válását segítve Renee a felelősség fokozatos át-
ruházására épülő modellt alkalmazta, amelyben a feladatok elvégzésére vonatkozó 
felelősség az idő előrehaladtával fokozatosan hárul át a tanárról a tanítványokra. 
A tanár idővel félreáll, és mentori minőségben tevékenykedik, engedve, hogy a 
facilitátorok vezessék a programot. Ebben az esetben Renee tervezte meg és ve-
zette le az első foglalkozásokat, majd a programtervezést és -megvalósítást illetően 
fokozatosan egyre nagyobb felelősséget ruházott át Davidre, Emilyre és Johnra.
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A szakmai tanulóközösség médiaműveltségre vonatkozó  
programcéljai
A részt vevő tanárok

–  fokozottabban tudatában lesznek a tömegmédia, a tömegkultúra és a digi-
tális média tanítványaik életében betöltött jelentős szerepének,

–  olyan oktatási stratégiákat sajátítanak el, amelyek kapcsolatot teremtenek 
a digitális és médiaműveltség és a diákok tanulmányai között a nyelvmű-
vészet, a természettudomány, a társadalomtudományok, az egészségneve-
lés, valamint a képzőművészet és az előadó-művészet területén,

–  nagyobb önbizalomra tesznek szert különféle médiaeszközök és digitális 
technológiai eszközök, valamint online megosztásra szolgáló eszközök ta-
nítványaikkal együtt történő, a meglévő tananyaghoz kapcsolódó haszná-
latában,

–  ösztönzik a gondolatok kifejezését és a kommunikációt az iskola tantestü-
lete körében,

–  kidolgoznak, megvalósítanak és kiértékelnek egy, a gyerekek digitális és 
médiaműveltségi kompetenciáit aktiváló projektet.

A szakmai fejlesztés strukturálása

A szakmai tanulóközösség hat témát járt körül a tanév folyamán: (1) „Mi a média-
műveltség?”, (2) „A médiaműveltség koncepciói és a vizuális történetmesélés”, (3) 
„Hírek és aktuális események felhasználása az osztálytermi oktatásban”, (4) „Mini-
tanórák és hosszú távú projektek”, (5) „A tömegkultúra osztálytermekbe való be-
vitelével járó előnyök és kihívások”, (6) „A program áttekintése és a következő lé-
pések”. Mindegyik témához kidolgoztunk tanulási célokat is, amelyek vázolták 
saját, a kijelölt olvasmány tárgyalására, a médiakészítési tevékenységre, valamint 
a vizsgált médiaműveltségi koncepciókat illető elméleti és metakognitív ismere-
tekre vonatkozó elvárásainkat.

Az első fázis formális tanulásból állt – hat strukturált találkozó sorából (össze-
sen 20 órányi oktatásból), amelyeken bemutató tanórákra, párbeszédre és eszme-
cserére, némi, a területre vonatkozó szakirodalom bemutatására került sor, lehetőség 
nyílt a médiakészítési készségek online média- és technológiai eszközök haszná-
lata révén történő fejlesztésére, valamint annak vizsgálatára, hogy ez a fajta okta-
tás és gyakorlat hogyan építhető be már meglévő tananyagokba. Két tényező külö-
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nösen fontos volt: a szakmai fejlesztésre a tanév során (délutánokat és hétvégéket 
is beleértve) és az iskola területén került sor, a tanárok pedig szerény javadalma-
zásban részesültek a programban való részvételükért.

A második fázisban az egyéni mentoráláson volt a hangsúly, amely a szakmai 
tanulóközösség utolsó két hónapjában vette kezdetét, és május végéig, a záróprojek-
tek befejezéséig tartott. Minden egyes résztvevő kidolgozott és megvalósított 
 egy-egy eredeti, a médiaműveltséget a tananyagba integráló óratervet. Ehhez 
mindegyik facilitátor számára kijelöltek három-négy tanárt, akikkel rendszeresen 
együtt kellett dolgozniuk, segítve őket az ötletelésben, valamint egy majdan a ta-
nár saját osztályában megvalósítandó tanóra megtervezésében. E tanórák közül né-
hány megtekinthető a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) weboldalán 
(www.powerfulvoicesforkids.com).

Mindegyik foglalkozáson sor került valamilyen médiakészítési tevékenységre, 
amely során a tanárok – általában párokban tevékenykedve – a tanulási élmény ré-
szeként valamilyen médiakompozíció vagy -alkotás elkészítésén dolgoztak. A prog-
ram keretében a tanárok PowerPoint-diákat alkottak, egyszerű online szoftveres 
eszközök segítségével digitális képregénykockákat készítettek, fotóértelmezési 
 tevékenységhez szolgáló képfeliratokat írtak, valamint megterveztek és megvaló-
sítottak egy képernyővideó-készítési projektet. Valamennyi médiakészítési te-
vékenység fényt derített a tanárok komfort- és jártassági szintjére – a digitális 
technológia különféle típusait illetően csakúgy, mint az együttműködési folyama-
tot illetően. A folyamat modellezését és bemutatását követően a tanárok párokban 
dolgozva üzeneteket alkottak egy-egy új médiaeszköz vagy -szöveg felhasználásá-
val. A facilitátorok körbejártak a teremben, figyelték a munkát, és kérdéseket tet-
tek fel. Ezt követően egy nagy csoportba gyűlve megosztottuk a létrehozott műve-
ket, és átgondoltuk a tanulási folyamatot.

A tervezés és a beszámolás szerepe

A facilitátorképzés kétszintű tervezést kíván. A facilitátorcsapat rendszeres össze-
jöveteleinek ciklusa ötletbörzéből, tervezésből, megbeszélésből és beszámolásból 
állt. Az alábbi táblázat ismerteti az előkészületi, megvalósítási és beszámolási cik-
lus részletes felépítését. A facilitátorok minden műhelyfoglalkozás előtt kétszer 
 találkoztak Renee-vel, a mentorral. Az első megbeszélés a következő foglalkozás 
átfogó témájának és céljának megvitatására szolgált; a második megbeszélés a lo-
gisztikát, a feladatok kijelölését, valamint annak latolgatását szolgálta, hogy vajon 
hogyan alakul majd a résztvevők oktatása és a velük folytatott eszmecsere.

 

http://www.powerfulvoicesforkids.com
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A szakmai tanulóközösségi program részletes struktúrája

1. Ötletbörze A mentor és a facilitátorok megbeszélést tartanak, melyen 
meghatározzák a konkrét célokat, ötleteket dolgoznak ki 
az órákhoz, valamint megvitatják a következő foglalkozásra 
vonatkozó koncepciókat.

2. Tervezési megbeszélés A mentor és a facilitátorok ismét megbeszélést tartanak,  
melyen megvitatják a foglalkozás logisztikáját, kijelölik 
a facilitátorok konkrét feladatait, átnézik a foglalkozásra 
készült dokumentumokat, megtervezik az időbeosztást, 
valamint előzetesen mérlegelik a résztvevőknek az  
elkövetkező foglalkozáson tanúsított lehetséges viselkedését.

3.  Szakmai tanulóközösségi 
megbeszélés (3 óra)

A. Jégtörő A facilitátorok és a  
résztvevők informálisan 
megvitatják a médiával és 
tömegkultúrával kapcsolatos 
friss, az elmúlt héten 
szerzett tapasztalataikat.

B. Bemutató tanóra Modellezik és megvitatják 
a tanórát.

C. Olvasmány megvitatása A facilitátorok és a részt-
vevők megvitatják a kijelölt 
olvasmányt, összekapcsolva 
azt személyes és szakmai 
tapasztalataikkal.

D.  Médiakészítési  
tevékenység

A résztvevők technológiai 
eszközök használatával 
történő kollaboratív média-
készítés keretében tanulmá-
nyozzák a médiaműveltség 
koncepcióit.

E. Csoportkritika és reflexió A résztvevők összegyűlnek, 
hogy megtekintsék,  
mérlegeljék és kommentálják 
az elkészült műveket.

F.  Rövid összefoglalás és 
a következő foglalkozás 
terve

A délutánt összefoglaló 
gondolatokat a következő 
foglalkozás terve követi; 
kijelölik az olvasmányt.

4.  A facilitátorok  
beszámolója

A facilitátorok megbeszélést tartanak a résztvevők nélkül, 
hogy beszámoljanak, és megbeszéljék a foglalkozás 
„csúcspontjait” és „mélypontjait”.
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Csak a hat foglalkozás végén ébredtünk rá, milyen hasznosnak is bizonyult a ta-
nári reakciók előzetes mérlegelésének gyakorlata. Mivel a múltban már több pro-
jekten és programon is dolgoztak az iskolában, a facilitátorok ismerték az iskolai 
kultúrát és az osztálytermi pedagógusokat, ami lehetővé tette számukra, hogy ha-
tékonyan megjósolják az eszmecserék és tevékenységek valószínű irányát és ki-
menetelét. Az iskolai kultúra ismerete (a vezetést, a tantestületet, a személyzetet, 
a gyerekeket és a családtagokat is beleértve) fontos tényezőnek bizonyult a prog-
ram sikerében.

Közvetlenül az egyes foglalkozásokat követően, a résztvevők távozása után for-
mális beszámolókat tartottunk, olyan formában, hogy megosztottuk egymással a 
program során szerzett észrevételeink, megfigyeléseink és személyes tapasztala-
taink „csúcspontjait” és „mélypontjait”. Bár mindannyian fáradtak voltunk, utólag 
elmondhatjuk, hogy az új facilitátorok számára ez volt a program egyik legfon-
tosabb eleme. A beszámoló megbeszélések intenzitása segítette az önreflexiót, 
időnként pedig olyan valódi érzelmeket szült, amelyek csak közvetlenül a résztve-
vőkkel folytatott foglalkozások után léphettek fel. E beszámolók során Renee men-
torként őszintén beszélt arról, hogy saját oktatási gyakorlatával kapcsolatban mit 
tart hatékonynak és mit kevésbé hatékonynak, szemléltetve a reflektív gyakorló 
szakember hozzáállását. Ezek a megbeszélések egyre inkább egy olyan biztonsá-
gos teret jelentettek az új facilitátorok csoportja (és a csoport mentora) számára, 
ahol egyszerre lehettek magabiztosak és sebezhetők, ahol őszintén megoszthatták 
a gondolataikat, és visszacsatolást nyújthattak egymással és saját magukkal kap-
csolatban.

Ez a gyakorlat, melyet kollektív beszámolásnak hívnak, egy oktatási stratégia, 
amelyet Renee a célzatos tanulóközösség-építéshez is felhasznált. A program min-
den egyes napjának végén kollektív beszámolásra kerül sor, mely a nap „csúcs-
pontjaira” és „mélypontjaira” vonatkozó gondolatok strukturált megosztásából áll. 
A program e komponense a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) prog-
ram kulcselemének bizonyult a tanárok szakmai fejlődésének támogatásában.

A kollektív beszámolás a közös ünneplés és őszinte önreflexió pillanataihoz is 
biztonságos teret nyújt, elmélyítve a kollégák közötti bajtársiasságot és a diákok és 
családjaik iránti empátiát.

A módszernek azonban vannak bizonyos korlátai. Egy alkalommal Renee arra 
kérte a PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerekhangok) program oktatóit, 
hogy két koncentrikus kör közül a belsőben foglaljanak helyet, mivel meghívta a 
nyári továbbképző tanfolyamon részt vevő tanárokat, hogy csatlakozzanak a kol-
lektív beszámoláshoz, és ők ültek a külső körben. Tanárok két csoportja vett részt 
a kollektív beszámolásban, az aznap a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhan-
gok) program keretében folytatott tanításról elmélkedve. A PVK program oktatói 
mögött azonban egy hosszú, forró nyári nap állt, a nyári továbbképző tanfolyamon 
részt vevő, tapasztaltabb osztálytermi pedagógusok némelyike pedig bonyolult 
kérdéseket tett fel. Ezek a pedagógusok nem ismerték a programban részt vevő 
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gyerekeket. Sokan közülük soha nem dolgoztak városi iskolákban. Mások rámutat-
tak a fiatal oktatók osztálytermi irányítási stílusának valós korlátjaira, valamint 
egyéb olyan nehézségekre, amelyekkel az oktatók új és tapasztalatlan tanárokként 
szembekerültek.

Amint a PVK oktatók kimutatták e munka kiszámíthatatlan elemeivel és nehéz-
ségeivel szemben érzett sebezhetőségüket és aggodalmukat, a foglalkozás emocio-
nális fordulatot vett. Elfúló hangokat lehetett hallani, és erős szorongás volt érzé-
kelhető. Ezek az oktatók végül is kezdők voltak ebben a munkában, maguk is a 
felfedezés és a tanulás stádiumában jártak. A munkájuk nem mindig úgy alakult, 
ahogy elképzelték. Szerencsére a tapasztaltabb pedagógusok, akik jól emlékeztek 
saját első osztálytermi éveikre, a helyzet magaslatára emelkedtek, és kedves sza-
vakkal támogatták a fiatal oktatókat. Rájöttünk, hogy a kollektív beszámolás a kö-
zös tapasztalatok intenzív megosztásán fordul meg, amikor is a résztvevők készek 
arra, hogy sebezhetőnek mutatkozzanak egymás előtt, valamint nyitottan meghall-
gassák egymást és kérdéseket tegyenek fel egymásnak, azonban tartózkodnak 
 attól, hogy nyílt kritikát, bírálatot és értékelést fogalmazzanak meg. Ha a kollektív 
beszámolás során a tanárok megfigyelés alatt érzik magukat, az kényelmetlen ér-
zéseket szülhet, ami csökkenti a beszámolás eredményességét.

Médiaszövegek kiválasztása kritikai elemzés 
és médiakészítés céljára

Újra és újra szembesültünk a kihívással, amelyet azok a tanárok jelentettek, akik 
számos ellentmondásos, paradox és különös véleményt fogalmaztak meg arra vo-
natkozóan, hogy kellene-e (vagy sem), illetve hogyan kellene (és hogyan nem kel-
lene) médiaszövegeket választani az osztálytermi oktatásban történő felhasz-
nálásra. Egy óvodapedagógus elmondta, hogy Spongyabob már akkor is izgalomba 
hozza a gyerekeket, ha csak megemlíti a karakter nevét. Egy másik tanár azt 
mondta nekünk, hogy az általános iskolás gyerekeknek egyáltalán nem kellene 
popzenét hallgatniuk, mert annak tartalma az idősebb tizenéveseket és a felnőtte-
ket célozza. A harmadik amiatt aggódott, hogy a tömegkultúra osztálytermi hasz-
nálata ellenkezhet a szülői és családi értékekkel. Több tanár is hangot adott annak 
a véleménynek, hogy a tanárok úgy érzik, versenyezniük kell a tömegkultúrával a 
gyerekek figyelméért.

Egy hatodik osztályban oktató tanár megemlített egy esetet, amikor egy tanít-
ványa úgy válaszolt meg egy az amerikai történelemre vonatkozó kérdést, hogy 
elmesélte a Family Guy című animációs műsor egyik jelenetét. A tanár nem tudta, 
hogyan reagáljon. A gyermek őszinte indíttatásból cselekedett, ennyi bizonyos 
volt. Ám a tanárnak rossz érzései voltak a diák információinak elfogadásával kap-
csolatban, tekintve annak forrását. Értik egyáltalán a gyerekek az ebbe a – gyak-
ran profán – műsorba beágyazott többrétegű iróniát és szatírát? Amikor azonban 
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pankrációs tévéműsorokról beszéltek a tanítványai, ugyanez a tanár nem érezte 
magát olyan kényelmetlenül, és néha kérdéseket is feltett nekik a műsorban ábrá-
zolt karakterekről és konfliktusokról.

A szülők és a tanárok néha tudatlannak tűnhetnek a gyerekek szemében a tö-
megkultúrát illetően. Általános iskolai tanárok gyakran hangsúlyozták előttünk, 
mennyire nehéz lehet akár csak felismerni is a gyerekek filmekre, tévéműsorokra, 
hírességekre, sportolókra, illetve a tömegkultúra egyéb dimenzióira tett, verbális 
és nonverbális utalásait, mivel sok tanár nem ismeri a gyerekek által otthon fo-
gyasztott médiát. Már a kisgyerekek is érzik, hogy miről megengedett beszélni az 
iskolában. „Nem kérdezhetsz rá náluk csak úgy” – magyarázta a tanárok egyike. 
„A gyerekek visszavonulót fújhatnak, ha az utalásaik magyarázatát kérjük tőlük”, 
talán azért, mert már a kisgyerekek is tudják, hogy milyenfajta műsorok minősül-
nek „nem helyénvalónak” a felnőttek szemében.

Fontos, hogy az oktatók elgondolkodjanak a kultúrát (annak számtalan különféle 
formáját) illető saját attitűdjeikről. Akár tetszik nekünk, akár nem, az iskoláinkban 
tanuló gyerekek többsége a tömegkultúra számos, felnőtteknek szánt formájával 
találkozik, olyannyira, hogy az ettől való megvédésük hiábavaló és céltalan törek-
vésnek bizonyulhat. Egy általános iskolai tanár így fogalmazta ezt meg: „A tö-
megkultúra része a kultúrának. Az ebben az iskolában tanuló gyerekek szülei fia-
talok, képben vannak, és lehetőségük van arra, hogy – bizonyos vonatkozásban –  
a média révén építsék a gyermekeikhez fűződő kapcsolatukat. A tömegkultúra 
 segíthet relevánsabbá tenni az iskolát.” Egy másik tanár elismerte, hogy a médiát 
és használatát illető saját előítéletei komplikálták számára a tömegkultúra osztály-
terembe való beengedésének kérdését. „Fontos, hogy ismerjük a diákjainkat” – 
mondta.

Általános iskolai tanárok egy csoportjának 17 szöveget (köztük a PBS hagyo-
mányos gyerekműsoraiból, Disney-játékfilmekből, videoklipekből, közérdekű fel-
hívásokból, elnöki beszédekből, valamint profi és amatőr gyártású dokumentum-
filmekből vett részleteket) adtunk azzal a céllal, hogy metakognitív gondolkodásra 
ösztönözzük őket arra vonatkozóan, hogy miért dönthetnek a tanárok a tömegkul-
turális szövegek használata mellett. Generikusan különböző szövegeket válogat-
tunk össze, hogy ösztönözzük a résztvevők közötti vitát azzal kapcsolatban, hogy 
mit tartanak megfelelő választásnak az osztálytermi oktatásban való felhasználásra. 
Az általunk összegyűjtött és a tanárok általi tanulmányozásra egy wikioldalon el-
helyezett részletek listája az alábbi keretes felsorolásban látható.

Megkértük a tanárokat, hogy párokban dolgozva, a diákok szükségleteit és ké-
pességeit tekintetbe véve válasszanak ki egy-egy szöveget. Arra biztattuk őket, 
hogy jósolják meg, vajon milyen reakciók lépnének fel az osztálytermi eszmecsere 
során; mennyire állítanák kihívás elé a gyerekeket a szövegek, milyen mértékben 
fejlesztenék a kritikai gondolkodási képességüket; valamint adott szöveg esetében 
mennyire teljesülnének a tanóra célkitűzései. A tanárok különféle érveket vonul-
tattak fel azt illetően, hogy a választott médiaszövegek hogyan és miért segíthet-
nék a diákokat a tanulásban.
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Tömegkulturális szövegek vizsgálata az osztálytermi oktatásban
TÉMA: A közösség
– „Szeméttelenítsük magunkat!” című közérdekű felhívás (videoklip)
–  Szezám utca „Places in our Neighborhood” (Jó helyek a környékünkön) 

(videoklip)
–  Bruce Springsteen „Streets of Philadelphia” (Philadelphia utcái) (video-

klip)
 
TÉMA: Polgárjogok
– „Van egy álmom” (beszéd és zenei remix)
– Eyes on the Prize (dokumentumfilm-részlet)
 
TÉMA: Táplálkozás
– A magas fruktóztartalmú kukoricaszirupról szóló reklámparódia
–  „High Fructose Corn Syrup: Get The Facts” (Magas fruktóztartalmú ku-

koricaszirup – Nézzük a tényeket!)
–  CBC News: „Corn Syrup Concern” (A kukoricasziruppal kapcsolatos ag-

godalmak)
 
TÉMA: Hősök és gonosztevők 1.
– „Cyberchase” – a PBS animációs mesefilmje (részlet)
– „Sonic X” – kereskedelmi animációs mesefilm (részlet)
–  „Liberty’s Kids: Benedict Arnold” – a PBS történelmi témájú animációs 

mesefilmje (részlet)
 
TÉMA: Hősök és gonosztevők 2.
– „Word Girl: Re-Enter the Butcher” – a PBS animációs mesefilmje (részlet)
– „Obama elnök az amerikai iskolásokhoz szól” (beszédrészlet)
–  „Spiderman 2 Lego” – a Lego-figurákkal elkészített Pókember nyitójele-

nete
 
TÉMA: Hősök és gonosztevők 3.
–  „Every Child a Hero: Help Save Lives” (Minden gyerek hős – Segíts éle-

teket menteni!) – oktatóvideó fákat ültető és szegény gyerekeknek pénzt 
adományozó általános iskolás gyerekekről és tanárokról

– „Obama elnök az amerikai iskolásokhoz szól” (beszédrészlet)
– „Hercules: From Zero to Hero” – a Disney filmje (részlet)
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E folyamat során megkértük a tanárokat, hogy jósolják meg, vajon hogyan rea-
gálnának a tanítványaik a tömegkultúra osztálytermi felhasználására. „Talán tánc-
ra is perdülnének!” – mondta egyikük. „Olyan izgalomba jönnének, hogy nem is 
tudnám megfékezni őket.” Egy másik tanár a többszöri megnézés hasznosságáról 
beszélt, elismerve, hogy első alkalommal ugyan jelen van a kuncogási faktor, ké-
sőbb, a második megtekintésnél azonban a gyerekek már inkább arra összponto-
sítanak, hogy észrevételeket tegyenek, és megfelelően reagáljanak a tanulási esz-
közként alkalmazott online videókra.

A különböző emberek eltérő ízlése és értelmezései miatt a tömegkultúra osz-
tálytermi megjelenése növeli a kiszámíthatatlanságot. Paradox módon a tömegkul-
turális médiaszövegek éppen amiatt ösztönzik a kreatív, kritikai és szerteágazó 
gondolkodást, mert kiszámíthatatlan reakciókat válthatnak ki. Rájöttünk, hogy a 
tömegkultúra osztálytermi felhasználására vonatkozóan hozott konkrét döntések 
mély betekintést engednek a képességek és a komfortszint, valamint a pedagógiai 
szemléletmódok terén meglévő különbségekbe. Ez hozzájárult a tanári motivációk 
vizsgálata iránti érdeklődésünkhöz, amely témát – mint arra az olvasó bizonyára 
emlékszik – a második fejezetben tárgyaltuk.

A tanárok számára nyújtott médiaműveltség-oktatás olyan környezetet kíván, 
amely összefogja a tömegmédia és a tömegkultúra különböző megközelítéseit. Te-
ret kell adni a kísérletezésnek és a kudarcnak. Fontos a különböző háttérrel, stílus-
sal és szemlélettel rendelkező oktatók közötti együttműködés. Az egészséges mé-
diaműveltségi pedagógiát alkotó készségek és ismeretek sokfélesége a tanárképzés 
hasonlóan komplex és adaptív megközelítését teszi szükségessé.

Amit tanultunk

Mivel a tanárok tanulókként meglévő szükségleteit vizsgáltuk, ezért arra töreked-
tünk, hogy gondosan dokumentálják a tanulókként szerzett tapasztalataikat. Az 
oktatókat arra ösztönöztük, hogy óratervek és napló írása révén dokumentálják 
 saját tapasztalataikat. Számos osztálytermi megfigyelést is tettünk. Az új oktatók 
felkészítéséhez egészcsoportos tanulás, kiscsoportos tevékenységek és egyéni kon-
zultáció kombinációját alkalmaztuk. Következzék mindannak az összefoglalása, 
amit a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) program során szerzett él-
ményeink eredményeképpen a tanárok oktatásáról megtanultunk:

 
–  Mélyreható ismeretek: Ha a tanárok a kritikai elemzés gyakorlatát, valamint a 

kreatív médiakészítési folyamat kidolgozására és megvalósítására való képes-
séget illetően is alapos ismeretekkel rendelkeznek, az lehetővé teszi számukra, 
hogy mindkét készség kialakításában irányítani tudják a tanulókat.
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–  A motiváció fontossága: A tananyagra vonatkozó választásaik meghozásakor a 
tanárok összes saját értéküket és motivációjukat, szenvedélyüket és intellektuá-
lis kíváncsiságukat magukkal hozzák a tanterembe.

–  A tananyag kialakulása: A tananyagnak a gyermek és a tanár közötti értékes 
interakciókból, improvizatív módon kell kialakulnia, ez azonban a gondos ter-
vezés és előkészítés szilárd alapjának megteremtését igényli a tanárok részéről. 
A tanítási pillanatokra nyíló alkalmak felismerése és kiaknázása a váratlan 
vagy kiszámíthatatlan pillanatok kezelé sében szerzett gyakorlatot igényel.

–  A tanulási spirál (kérdések feltevése, információ keresése és felhasználása, 
elemzés, reflexió, alkotás, cselekvés): A gyerekek kérdéseket tesznek fel, in-
formációt gyűjtenek, elemzik azt, majd a médiaformák és -műfajok különféle 
típusainak felhasználásával üzeneteket alkotnak – a gyerekek kollaboratív rész-
vételét koordináló tanár irányítása alatt.

–  Megosztásra és reflexióra fordított idő: A tanárok közötti szisztematikus 
írásbeli és kiscsoportos reflexió önbizalmat épít, és ösztönzi a diákok szükség-
leteiről, a tanulási célokról, valamint a tananyagot illető választásokról folyta-
tott metakognitív gondolkodást.
 

Bár az olvasó e könyv minden korábbi fejezetének végén talált egy-egy óratervet, 
szakmai fejlesztő gyakorlatunknak nem képezte részét a tanárok által követendő 
előzetes óratervek készítése. Valójában nagyon is aggódtunk amiatt, hogy ha 
adunk egy maroknyi óratervet, az inkább korlátozza, semmint ösztönzi a tanári 
kreativitást. A tanárok által az osztályterembe hozott szakértelem és tudás tisz-
teletben tartására törekedtünk, és nem kívántuk mentesíteni fiatal oktatóinkat a 
 kreatív szakemberekként meglévő feladataik alól. Arra ösztönöztük az oktatókat, 
hogy ismerjék meg tanítványaikat, és a diákok jól körülhatárolt igényeit kielégítő 
tanulási élményeket tervezzenek.

A kreativitásnak, a tanagyag megújításának, valamint a reflektív gondolkodás-
nak az oktatók körében történő hangsúlyozásával az volt a célunk, hogy gazdag 
tanulási élményt teremtsünk számukra és diákjaik számára. Ez a megközelítés le-
hetővé tette számunkra annak vizsgálatát, hogy az új tanárok specifikus választá-
sai a tananyag tekintetében miként tükrözik és juttatják kifejezésre a tanítványaik 
egyre jobb megismerését csakúgy, mint saját szenvedélyeiket, attitűdjeiket, moti-
vációikat és értékeiket.

A tanári kreativitás kiterjeszti a tanulási lehetőségeket

Mindannak a publicitásnak és pozitív energiának a nagy része, amelyet napjaink-
ban a Web 2.0-ás oktatás és tanulás ünneplése kap, arra a tényre vezethető vissza, 
hogy a tanárok roppant kreatív emberek, akik élvezik, ha lebilincselő módon ismer-
tethetnek meg elképzeléseket és oszthatnak meg információt. A tanárok természe-
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tesen mindig is kreatív szakemberek és szerzők voltak. Sok tanár számára azonban 
az új digitális eszközök többféle lehetőséget nyújtanak e kreatív ösztön kiélésére. 
A PowerPoint-diák, munkalapok és videók készítésével a tanárok né melyike a sa-
ját tehetségét és képzelőerejét aktiválja. A Cool Tools for Schools weboldal (http://
cooltoolsforschools.wikispaces.com) például több mint 300 digitális erőforrást gyűjt 
egybe, amelyeket a tanárok prezentációkhoz, médiakészítéshez és kollaboratív mun-
kához használhatnak. Tanárok által készített weboldalak és blogok ezrei nyújtanak 
bepillantást abba, hogy milyen is ez a kreatív energia működés közben.

Az oktatási multimédia készítése hajdan a Public Broadcasting Service törté-
nelmi érdekszférájában tevékenykedő médiaszakemberek kis csoportjának felség-
területe volt. Az oktatóvideók készítése drága és időigényes volt. Manapság azonban 
szinte bárki készíthet oktatási multimédiát. A játék és a tanulás egyesítése jelentet-
te kihívással szembenéző kreatív emberek között az orvostudomány és az egész-
ségügy területéről érkezők is helyet kaptak. Naif Al-Mutawa klinikai pszichológus 
alkotta meg a The 99 című, a muszlim archetípusokon alapuló karakte reket felvo-
nultató képregényt. Ott van továbbá a BrainPOP (valamint a K-3 oktatásban részt 
vevő diákoknak szánt BrainPOP Jr.); rövid animációs oktatóvideók gyűjteménye, 
amelyet egy orvos, Dr. Avraham Kadar készített, aki fiatal pácien seinek akart is-
mereteket átadni az asztmáról. Vagy vegyük Herb Mahelona és Amy Burvall, két 
hawaii középiskolai történelemtanár munkáját, akik életre hívták a History for 
Music Lovers YouTube-csatornát, és videoklip-paródiákat készítettek [például a 
Lady Gaga „Bad Romance” című dalának dallamára énekelt „The French Revolu-
tion”-t (A francia forradalom), valamint a Violent Femmes „Blister in the Sun” 
című dalának dallamára énekelt „Renaissance Man”-t (Reneszánsz ember)]. Ők 
arra éreztek indíttatást, hogy történelmi témájú videoklipeket készítsenek, és álta-
luk ragadják meg diákjaik figyelmét, felszítva a történelem iránti szenvedélyüket, 
valamint kiaknázva az 1980-as évek popzenéje iránti kölcsönös érdeklődésüket. 
Számos oktató profitált ezeknek a jelentékeny tanároknak a munkájából, valamint 
sok más tanáréból is, akik képesnek bizonyultak arra, hogy az internet és a közös-
ségi média révén közkinccsé tegyék kreativitásukat. A TedEd és a Khan Academy 
népszerűsége is mutatja, milyen hatása van annak, ha a tanárok kreativitását a di-
gitális médiával és tanulással összekapcsolva aknázzuk ki.

Mint azt ebben a könyvben is láttuk, az oktatók és tanárok óriási kreativitás-
készleteket hoznak magukkal a praxisukba. Osei – csakúgy, mint Mona – megtaní-
totta a gyerekeket a könnyűzenei számok elemeinek felismerésére, a dalszövegírásra 
és a dalok kamerák előtti előadására. Maguk is tapasztalt énekes-dalszövegírók és 
előadók lévén ez nem jelentett nehézséget számukra. John megtanította diákjait az 
interaktív média alapkoncepcióira, bevezetve őket a számítógép-programozásba, 
amelyben jártas volt. David filmkészítőként szerzett tapasztalata megkönnyítette 
számára, hogy átvezesse diákjait azon a folyamaton, melynek során több rövid vi-
deót is készítettek. Ms. Jared, a rajztanárnő pedig egy, a digitális és médiaművelt-
ségről szóló tudományos cikk elolvasása után, a tanultak összefoglalásaként és ha-

http://cooltoolsforschools.wikispaces.com
http://cooltoolsforschools.wikispaces.com
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tására önállóan elsajátította a Comic Life (egy képregények készítésére szolgáló 
egyszerű szoftveres eszköz) használatát oly módon, hogy fotók és szöveg kombi-
nálásával alkotott egy több kockából álló képregényt.

Amikor a tanári kreativitás elszabadul

A tanári kreativitásnak azért van némi hátulütője is. Fáj beismerni, de a tanárok 
némelyike kreatív alkotóként hajlamos lehet teljesen magába merülni, aminek néha 
a tanítványai látják kárát. Előfordulhat, hogy a tanár a saját projektjét állítja a kö-
zéppontba, a gyerekek pedig előadókként, asszisztensekként vagy pusztán a kö-
zönség tagjaiként jutnak szerephez.

Ez egy régi paradigma az ifjúságimédia-készítésben. Már az 1960-as és 1970-es 
években is, amikor a tanárok először kezdtek 8 mm-es filmfelvevő gépekkel, gye-
rekek részvételével filmeket készíteni, az volt a bevett eljárás, hogy a tanár indította 
el a projektet, írta meg a forgatókönyvet és osztotta ki a szerepeket a gyerekekre, 
akik színészekként, jelmezkészítőkként, operatőrökként és sminkesekként működtek 
közre. A gyerekek részesei voltak a kreatív folyamatnak, ez kétségtelen, de csak a 
tanár kreatív kezdeményezésének segítőiként.6 Renee egyszer megfigyelt egy fia-
tal oktatót, aki saját különleges filmjének, A majmok bolygója játékos paródiájának 
elkészítéséhez vette igénybe tanítványait. Az oktató szándékosan részt vett a pro-
dukció minden mozzanatában; a forgatókönyv megírásában, a jelmezek megterve-
zésében, valamint a forgatásban is. A programjában részt vevő gyerekeket azonban 
szemlátomást kevésbé kötötte le és érdekelte a projekt. Úgy tűnt, a gyerekek közül 
kevesen értik a paródia koncepcióját, és nem sokuknak van akár némi fogalma is a 
tanár filmjének céljáról. Jóllehet, pár gyereket lekötött a projekt, egyértelmű volt, 
hogy a legtöbb résztvevő meglehetősen unalmas és eseménytelen tapasztalatként 
éli meg az egész dolgot.7

A médiakészítéssel kísérletezve némely oktató indíttatást kaphat arra, hogy olyan 
médiaalkotásokat készítsen, amelyek a segítségére vannak a tananyag jobb átadásá-
ban. Amikor a tanárok magukra veszik a feladatot, hogy híres amerikai elnökökről 
szóló PowerPoint-diákat, matematikai képleteket bemutató videókat vagy állat-
fajok élőhelyéről szóló podcastokat készítsenek, akkor a tartalom a tanárok tan-
anyagra vonatkozó választásait tükrözi – azt illető választásaikat, hogy szerintük 
mit kell tudniuk a diákoknak. Ezek a kreatív oktatóanyagok csakugyan hatékonnyá 
tehetik a tanulást. Ugyanakkor azonban arra ösztönözhetik a tanárokat, hogy pusz-
tán az előadástartás és tartalomátadás egy újabb módjaként használják a digitá-
lis médiát, azt a hagyományos pedagógiát táplálva, amely elsősorban a közönség 
tagjaiként tekint a diákokra, akik dózisokban kapják az információt és az okta-
tási célú szórakoztatást. Aggodalommal tölt el bennünket a feltételezés, amely ennek 
alapjául szolgálhat: azaz, hogy a tanulók annyira eltávolodtak és elidegenedtek volna 
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a tanulástól, hogy a tanároknak egyszerűen azért kell rafinált alkotásokat készíte-
niük, hogy megragadják és fenntartsák a figyelmet. Ez nem az az irány, amit a di-
gitális és médiaműveltség oktatásának szánunk.

Mivel azonban az oktatástechnológiai szakmai fejlesztés számos formája kínál 
(podcast, blog vagy videó készítéséhez szolgáló) gyakorlati oktatóanyagokat, ter-
mészetes, hogy a tanárok gyakran indíttatást éreznek saját oktató tartalmak készí-
tésére. Sokan számtalan órát áldoznak erre a nyáron és a hétvégéken. Ezek az al-
kotások néha kiválóak, míg máskor csupán a hivatásos szakemberek által készített 
multimédia gyenge utánzatai. A gyerekek könnyen a vesztes oldalon találhatják 
magukat, ha a digitális tanulás pusztán a tanár saját kreativitásának aktiválásában 
merül ki, anélkül, hogy hangsúlyt kapna egy olyan tanulási környezet megterem-
tése, amelyben maguk a tanulók is kreatívak lehetnek, és önkifejezésre és kommu-
nikációra használhatják a digitális eszközöket.

Nagy hatású tanulóközösségek létrehozása

Az oktatóknak manapság egyre több lehetőségük van arra, hogy ismereteiket és 
készségeiket személyes részvételt igénylő és online szakmai fejlesztő programok 
(köztük szemináriumok, műhelyfoglalkozások, konferenciák és más összejövete-
lek) keretében egyaránt fejlesszék. Az online szakmai hálózatok, amelyeken az ok-
tatók megoszthatják egymással ismereteiket és tanulhatnak egymástól, különösen 
hasznosak a tanárok arra való ösztönzésében, hogy úgy tekintsenek magukra, 
mint akik élethosszig tartó tanulást folytatnak. Az elmúlt években robbanássze-
rűen megnőtt az érdeklődés az iránt, hogy szakmai fejlődésük támogatásának ke-
retében hogyan segíthetnénk a tanárokat a digitális technológiai eszközök haszná-
latában.

A szakmai fejlesztő programok számos típusa esetében a külső szakértelmet 
kínáló specialista szerepére helyezik a hangsúlyt. A tanárok például megnézhetnek 
egy közismert szakértővel készült online interjút, vagy részt vehetnek egy konfe-
rencián, amelyen ez az illető előadást tart. E szakemberek némelyike óhatatlanul 
„guru”-státuszba emelkedik annak a közvélekedésnek köszönhetően, hogy mun-
kája értékes módon hozzájárul a tanárok továbbképzéséhez.8 Ám – mint azt min-
denki tudja – önmagában az, hogy egy oktatási gurutól információt kapunk, nem 
eredményez lényegi változást. Általános vélemény szerint a külső szakértelem és a 
szakmai támogató hálózatok egyfajta kombinációja segíti leghatékonyabban a ta-
nárok gyarapodását és fejlődését.9 A szakmai fejlődést illető saját megközelítésünk 
tanulóközösségek létrehozására épül, amelyekben az oktatók a bemutatás és a mo-
dellezés, a kísérletezés, az együttműködés és a reflexió kombinációja révén önbi-
zalmat szereznek a diákjaik szükségleteit kielégítő új pedagógiák felfedezése terén.
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A tanításra és tanulásra vonatkozó szakmai párbeszéd ösztönzésének, kiterjesz-
tésének és strukturálásának számos módja van. E párbeszéd az alapértékek egyér-
telmű meghatározásával kezdődik. Ebben a tekintetben saját munkánk a Ted Sizer 
és a Coalition of Essential Schools által kidolgozott megközelítéssel van összhang-
ban. Amint azt a könyvben bemutatott jelenetekből és példákból is láthattuk, mind 
az iskolai, mind az iskolán kívüli tanulási környezet olyan hely, ahol minden diák 
megtanulja helyesen használni az elméjét, miközben aktiválja a fejét, a szívét és a 
szellemét azáltal, hogy emberekkel, helyekkel, eseményekkel és gondolatokkal ta-
lálkozik – azok teljes, való életbeli komplexitásában. A Powerful Voices for Kids 
(Erős Gyerekhangok) program keretében a tömegmédia, a tömegkultúra és a digi-
tális média felhasználásával olyan oktatási programot hozunk létre, amely rendelte-
tése szerint kapcsolatot teremt a gyerekek otthoni kultúrája és tanulókként meglévő 
szükségletei között. Azt szeretnénk elérni, hogy ne a tárgynak megfelelő élettelen 
ismerethalmazt, hanem a gyerekek érdeklődését és a világról alkotott, alakulóban 
lévő képét ismerjük el és tiszteljük a tanulási folyamat központi hajtóerejeként.

Ennek érdekében a tanítás és a tanulás egyénivé tételét tűztük ki célul, hogy a 
tananyagok és specifikus pedagógiák megválasztása a tantestület kezébe kerülhes-
sen.10 Információszerzés, elemzés és értékelés, kompozícióalkotás, reflexió és cselek-
vés révén a gyerekek végzik el a tanulási munkát, melynek során a tanár támogatja 
és arra sarkallja őket, hogy „tanuljanak meg tanulni, s imígyen magukat tanítani”.11 
Azt kívántuk elérni, hogy a diákok egyaránt képesek legyenek demonstrálni a tu-
dásukat, valamint az életük kulturális vonatkozású mozzanataira reagálva hasz-
nálni azt.

Kicsit hátrébb lépve azonban óhatatlanul el kell töltsön bennünket némi alázat, 
mivel az oktatástörténészek rámutattak, hogy megfigyelhető bizonyos rendszer 
 abban, ahogy a médiatechnológiákat a közoktatás kontextusában kezeljük. Az ok-
tatási innováció új útjai kapcsán először nagy remények szöknek szárba, és lelke-
sedés tört ki. Később viszont a kutatások nem állapítanak meg észrevehető kü-
lönbséget a hagyományos osztálytermi oktatás és az új technológiákkal történő 
tanulás között. Amint azt az egyik kutató megfogalmazta:

 
Fokozatosan világossá válik, hogy a technológiákhoz bizonyos gyakorlati nehézségek és 
bonyodalmak társulnak, amelyek inkább gátolják, semmint segítik az oktatást. Néha a ta-
nulók vagy szüleik fejezik ki tiltakozásukat. Egy idő után kiderül, hogy az új technológiá-
nak az oktatási gyakorlatban való alkalmazása meglehetősen korlátozott marad. A végén 
semmi nem változik, az ellenzők (legnagyobbrészt tanárok) és a támogatók (az újítók és a 
beruházó igazgatótestületek) pedig kölcsönös vádaskodásba kezdenek.12

 
Úgy véljük, hogy függetlenül attól, hogy az új technológiák hogyan és miért integ-
rálódnak, sőt egyáltalán integrálódnak-e az általános iskolai osztálytermi környe-
zetbe, számtalan alapvető készség már óvodás korban kialakítható annak érdeké-
ben, hogy a diákok képesek legyenek kommunikátorokként tekinteni magukra a 
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21. századi média szövevényes világában. Annak megértése, hogy hogyan lehet a 
legjobban összekapcsolni a gyerekek (gyakran kusza) „otthoni” kultúráját az iskolai 
környezetükkel, szükségszerűen komplex feladat. Megkívánja, hogy a tanár mély 
megértéssel és empátiával viszonyuljon tanítványai szükségleteihez, kompetenciái-
hoz és érdeklődéséhez. Megkívánja, hogy a tanárképző tiszteletben tartsa mind-
azokat a motivációkat, amelyeknek köszönhetően a tanár amellett dönt, hogy hasz-
nálja (vagy nem használja) a médiát és a technológiát az osztálytermében.

Megkívánja továbbá, hogy a hozzánk hasonló kutatók ne tévesszék szem elől, 
hogy miért tartják a digitális és médiaműveltséget olyannyira fontosnak, mint 
olyan eszközt, amely révén a műveltség gyakorlásának a diákok által űzött összes 
formája fejleszthető – a papír-és-ceruzától kezdve a beszéden és hallgatáson, az 
olvasáson és íráson át a videókészítésig és számítógép-programozásig stb. bezáró-
lag. A digitális és médiaműveltséggel a tanárok és iskolai vezetők arra ösztönöz-
hetők, hogy megváltoztassák az iskolai kultúrát, azokat a kritikai gondolkodási és 
kreatív készségeket tartva szem előtt, amelyekre a diákoknak a majdani felsőokta-
tásbeli életük és karrierjük során szükségük lesz.

Összefoglalás

Megosztottuk mindazt, amit a Powerful Voices for Kids (Erős Gyerekhangok) kez-
deményezésben részt vett számtalan különféle tanártól és tanulótól megtanultunk. 
Megtanultuk, hogy a tanárok digitális és médiaműveltséget illető szemlélete azok-
tól a meglévő attitűdjeiktől és meggyőződéseiktől függ, amelyekkel a médiára, 
a tömegkultúrára, a technológiára vonatkozóan, valamint a tanítást és tanulást illető 
átfogó céljaikra vonatkozóan rendelkeznek. Megtanultuk, hogy oktatókként meg-
lévő saját értékeink és prioritásaink (előttünk is még csak részben ismert módon) 
alakítják azokat a választásainkat, amelyeket a digitális és médiaműveltség kisdiá-
kokkal való megismertetése során hozunk.

Megosztottuk a 9–11 éves gyerekekkel végzett munka során szerzett tapasztala-
tainkat, elmondva, hogyan válhatnak a kisgyerekek hatékony kommunikátorokká 
oly módon, hogy kreativitásukat és együttműködési készségüket arra használják, 
hogy az urbánus közösségekben megjelenő valós problémákkal foglalkozzanak 
(köztük olyan kérdésekkel, mint az otthontalanság és a szemetelés). Meggyőződé-
sünk, hogy a gyerekek erős hangjuk révén jobbá tehetik a világot – kis és nagy 
léptékben egyaránt.

Történeteket írva, rajzolva és mesélve a gyerekek is megtapasztalják a szerző-
ség hatalmát. A technológiai eszközök segíthetik ennek a hatalomnak a felfedezését. 
Amikor pedig a diákok a celebkultúráról, a tömegmédiáról és a közösségi médiá-
ról tesznek fel kérdéseket, kiderül, hogy az osztálytermi párbeszéd kiszámíthatat-
lanságának kezelése kulcstényező a hatékony tanulási környezet megteremtésében. 
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A gyerekek tömegkultúrát és reklámot érintő kritikai gondolkodási képességének 
aktiválása lehetővé teszi számukra, hogy a legtöbbet hozzák ki a tömegmédiából 
(például a televízióból, a zenéből és a videojátékokból), egyúttal minimalizálják 
annak problematikus hatásait.

Amikor azt vizsgáltuk, hogyan lehet az alsó tagozatos, legkisebb gyerekeket be-
vezetni a digitális és médiaműveltségbe, olyan tanárokat vettünk górcső alá, akik 
azon munkálkodnak, hogy a gyerekek jobban megértsék a nyelvet és más szimbó-
lumrendszereket (például a fotókat, az animációt és a drámát). Az olyan fogalmak 
ismerős szövegekhez (például tévéműsorokhoz és reklámokhoz) kapcsolt megis-
merése, mint a szerző, a közönség és a cél, segítheti a gyerekek szövegértési kész-
ségét és tanulmányi előmenetelét azáltal, hogy aktiválja a következtetési készséget, 
amely az írott, vizuális, hang- és digitálismédia-formátumok és műfajok teljes tar-
tományában segíti a szövegértési készséget.

Végül meséltünk egy keveset a PVK (Powerful Voices for Kids – Erős Gyerek-
hangok) program terepi tesztje során alkalmazott tanárfejlesztési modellekről. 
 Közelebb jutottunk ahhoz, hogy kidolgozzuk a digitális és médiaműveltség oktatá-
sának a K-6 oktatásban részt vevő tanulókra vonatkozó, átfogó megközelítését, 
azonban tisztában vagyunk azzal, hogy ez a megközelítés számtalan alakot ölt 
majd, amint a tanárok megállapítják, hogy az adott közösségben mi a legjobb a 
kisdiákok számára. Reméljük, hogy azokról a tapasztalatainkról olvasva, amelye-
ket annak során szereztünk, hogy kisgyerekeknek segítettünk az egyre digitáli-
sabb és médiatelítettebb világuk megértéséhez szükséges kulcskompetenciák ki-
alakításában, az olvasó ösztönzést kapott arra, hogy e gondolatok és gyakorlatok 
némelyikét továbbadja a saját közösségében élő gyermekeknek és oktatóknak. 
Örömmel várjuk, hogy együtt folytathassuk a tanulást online közösségünkben, 
a www.powerfulvoicesforkids.com weboldalon.

http://www.powerfulvoicesforkids.com
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Renee Hobbs – David Cooper Moore

A médiaműveltség 
felfedezése

A mondanivaló megosztásának 
elsajátítása az emberi lét művészete. 
Egy szimbólumokban gazdag kultúrában 
felnőve a gyerekek és a fiatalok óriási 
kihívással szembesülnek, amikor át kell 
rostálniuk az általuk nap mint nap kapott 
rengeteg összetett üzenetet. 
A gyerekek oly sok minden közül 
választhatnak – a könyvek, a televízió, 
a videojátékok, a zene, a filmek, 
az internet és a közösségi média egyaránt 
a rendelkezésükre állnak. A mindennapi 
életben, barátaink és családunk körében 
mindannyian küzdünk néha azzal, 
hogy megfelelően fejezzük ki magunkat. 
Felelős kommunikátorként el kell 
fogadnunk a másokkal meglévő 
kapcsolatainkat, valamint azt a szerepet, 
amelyet a tömegkultúra, a digitális 
technológia és a tömegmédia 
az életünkben betölt.

A könyv osztálytermi pedagógusoknak, 
iskolaigazgatóknak, szülőknek, iskolai 
könyvtári médiaszakembereknek, más 
érintett szakembereknek, kutatóknak, 
szabadúszó médiaművészeknek 
és diákoknak szól. 

Mert fontos, hogy jól döntsön!
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