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A médiaműveltség értelmezési 
keretei a magyarországi tanárok 
körében

Média és iskola – hosszú időn keresztült e két terület között csak kevés érint-
kezési felület létezett. A média oktatásban betöltött szerepe a viszonylag szűk 
keretek között zajló formális médiaoktatásra (about media), illetve a különféle 
tantárgyak oktatását kiegészítő, színesítő szemléltetésre (with media) korlátozó-
dott. A konvergens médiakörnyezet – különösen az egyéni médiaeszközök tö-
meges elterjedése és a médiahasználók folyamatos online jelenléte – új helyzetet 
teremtett. A társadalom felől megfogalmazódó elvárás, de az oktatási rendszer 
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átalakulásából is következik, hogy az új médiakörnyezet által létrehozott legége-
tőbb kihívásokkal, így elsősorban az adatbiztonsággal, a személyiségi joggal, a 
szerzői joggal, az információk hitelességével és megbízhatóságával összefüggő 
kérdésekkel iskolai keretek között foglalkozni kell. Másrészről nagy számban áll-
nak rendelkezésre oktatást segítő alkalmazások és tartalmak, melyek hatékony 
iskolai adaptálása megoldandó feladat. 

Tanulmányomban egy olyan kutatás részeredményeit mutatom be, melynek 
fókuszában az iskolai környezet és a médiaműveltség viszonya, a kompetenciafej-
lesztés, illetőleg a médiaoktatás gyakorlata állt. Azt tárgyalom, hogy a hazai ok-
tatási rendszer szereplői – tanárok és iskolavezetők– miként értelmezik a „média-
műveltség” fogalmát. Az adatfelvételre 2018–2019 fordulóján került sor, azaz egy 
olyan pillanatban, amikor a pedagógusok még nem kényszerültek az oktatásban 
a mediális eszközök széles körű alkalmazására, bár lehetőségük lett volna erre. 
Az eredmények pillanatképet mutatnak egy korszakról. A közelmúlt eseményei, 
azaz a digitális technológia alkalmazásával megvalósuló távoktatás kényszerű 
magyarországi bevezetése, minden bizonnyal átrajzolja ezt a képet, így szüksé-
gessé teszi az új tapasztalatok, a változó hangsúlyok összegyűjtését. 

1. A médiaműveltség változó jelentéstartalma

Nem könnyű feladat egyetlen mondatban megfogalmazni, hogy mit is ér-
tünk a „médiaműveltség” fogalmán. Minél bonyolultabbá válik a médiatér, minél 
jobban elmosódnak a határok, és minél sokrétűbben szövik át életünk szövetét a 
média szálai, annál összetettebb és bonyolultabb meghatározások születnek a fo-
galom tartalmáról. Közös ezekben, hogy a médiaműveltséget egy többdimenziójú 
ernyőfogalomként kezelik, mely folyamatosan átalakul, újabb és újabb jelentés-
rétegek rakódnak rá vagy épp szakadnak le róla. Másrészről a médiaműveltség 
fogalmi keretei a médiaoktatással kapcsolatos koncepciók átalakulásával is vál-
toznak.

A médiaoktatás felől nézve a médiaműveltség fejlesztésével kapcsolatos el-
gondolások három paradigma mentén írhatók le. A következőkben röviden be-
mutatom ezeket. Egyrészt azért, hogy láthatóvá váljon a médiaműveltség folya-
matosan bővülő jelentéstartalma. Másrészt azért, mert a kutatásunk azt mutatja, 
hogy a magyarországi pedagógusok különböző arányban mindhárom értelmezé-
si lehetőséget használják. 

Az első paradigma esztétikai jellegű, és az 1950-es évek közepétől formáló-
dott előbb Finnországban, majd Franciaországban és Nagy-Britanniában. Mód-
szertana az irodalomoktatáson, illetve a vizuális művészetek oktatásán alapult. 
Az érdeklődés középpontjában az értékesnek tartott szerzői  lmek álltak. Az 
irányzat képviselői szerint (Miettunen 1954; Freinet 1963; Hodgkinson 1964)  l-
met oktatni a legjobban egy kanonizálható  lmművészeti korpusz tanulmányo-
zásával, valamint a formanyelvi alapok elsajátításával lehet (Hartai 2016).

Az esztétikai problémafelvetés mögött ugyanakkor nem nehéz felismerni 
az ideológiai megfontolásokat. A médiaműveltség először a média kritikus ér-
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téséhez szükséges képességként de  niálódott (Neag 2016), célja pedig az iskolai 
keretek között történő televíziós és  lmes írástudás kialakítása volt (Buckingham 
2002). E megközelítésmód szinte kizárólag a magaskultúra termékeivel foglalko-
zott, a populáris kultúra jelenségei és médiaszövegei alig kerültek bele az iskolai 
curriculumba (Hartai 2016). 

A médiaműveltség-fejlesztés területén a második szakasz a médiakutatás 
posztmodern fordulatához köthető. A médiakutatók Raymond Williams nyomán 
a hegemón kultúra mellett a populáris és munkáskultúrával is foglalkozni kezd-
tek. A kereskedelmi televíziózás felfutásával a vizsgálódás fontos terepévé vált a 
média mindennapi használata (Császi 2008), és ez tükröződött is a médiaokta-
tás tanterveiben. A médiaműveltség jelentéstartalma a mindennapi élet részének 
tekintett médiahasználattal bővült. Azon képességek összességét értették alatta, 
mely a különböző médiaformákhoz való hozzáféréshez, ezek elemzéséhez, érté-
keléséhez és előállításához szükséges (Hartai 2016). 

Ebből következően a médiaműveltség fejlesztésére összetettebb – a for-
mális oktatáson túlnyúló – feladatként tekintettek a szakemberek. Felismerték, 
hogy minden médiahasználó rendelkezik valamiféle médiajártassággal, vannak 
ismeretei a médiumok működéséről, és nem egy esetben maga is létrehoz mé-
diaszövegeket. Buckingham szerint a médiaműveltség nemcsak a kritikai írás-
tudás és re  ektálás képességének egyik formája, hanem beletartozik „a kommu-
nikáció tágabb társadalmi, gazdasági és intézményi kontextusainak megértése, 
illetve annak felismerése, hogy befolyásolja mindez az emberek tapasztalatait 
és tevékenységét” (Buckingham 2002). Másként fogalmazva, a média-írástudás 
mikroszintjét az egyén és szövegek közti kapcsolatban ragadták meg, a makro-
szint a médiahasználat társadalmi aspektusait jelölte (Buckingham 2002). Más 
kutatók a médiaműveltség elsajátításának társadalomba való beágyazottságára 
fókuszálva, a diverzitást hangsúlyozva, a „multiliteracies” kifejezést használták 
(Cope és Kalantzis 2000). 

Hasonló értelmezését adta a médiaműveltségnek a német médiakutató, 
Dieter Baacke (Nagy 2018). Többdimenziós modelljében a médiakompetenciák 
kifejezést használta, és négy fejlesztési területet jelölt ki. Egyrészt a médiakriti-
kát, mely az analitikus, önre  exív és etikus médiahasználati attitűd kialakítása 
szolgálja. A médiaismeret a használatot lehetővé tevő képességeket és ismereteket, 
valamint a tartalmi ismereteket jelöli. A harmadik dimenziót a média-eszköz-
használat fejlesztése jelenti. A negyedik terület pedig az alkotás, mely lehetőséget 
ad innovációra és a kreativitás kibontakoztatására (Treumann et al. 2002).

A médiaműveltség értelmezésének harmadik paradigmája az ezredforduló 
után tapasztalható technológiaváltozások felől érthető meg (Hartai 2016). A kon-
vergenssé váló médiakörnyezetben a tartalom-előállítás mellett fontos szempont-
tá vált a digitális eszközhasználat is, mely a korábbi időszakokban – a technoló-
giai eszközök használatának egyszerűsége miatt – nem volt a médiaműveltség 
lényegi eleme1.

A ’90-es évtized végén megjelenő „digital literacy” egyfajta alternatívája a 
médiaműveltségnek: az információs műveltség és az ezek használatához szük-
séges technológiák hatékony, értő használatát foglalja magában. Az embereknek 



ME.dok • 2020/3

116

nemcsak történeteket kell tudniuk elmesélni a digitális térben, hanem  gyelniük 
kell a közönségük igényeire is: informálni, oktatni, szórakoztatni kell – pont úgy, 
ahogy a BBC szlogenjében szerepel (Hartley 2009).2 

Miközben az 1980–90-es években a médiaműveltség iskolai fejlesztését célzó 
programok fókuszában a szociológiai, politikai és gazdasági kérdések álltak, a 
harmadik korszakra a hangsúly a személyiségi és emberjogi, illetve adatbiztonsá-
gi kérdések felé tolódott el (Hartai 2016). A médiaműveltség immáron olyan alap-
kompetenciává vált, mely nélkül nehezen képzelhető el a digitális környezetben 
történő részvétel. Másként fogalmazva: a társadalmi aktivitás egyik alapfeltétele 
a médiaműveltség megszerzése, hisz így képes az egyén állást foglalni morális, 
társadalmi és politikai kérdésekben (Császi 2011). A fordulat másik következmé-
nye a részvételi kultúra erősödése, mely egyaránt szól az együttműködéseken és 
kreativitáson alapuló aktív médiahasználatról, illetve az ennek gyakorlásához 
szükséges kompetenciákról, jogokról és következményekről (Jenkins et al. 2009). 

2. Jogi és pedagógiai megközelítések a médiaműveltség kutatásában 

A médiaműveltség fejlesztésének kiemelt alanyai a gyerekek, mert életko-
ruk és tapasztalatlanságuk okán nem rendelkezhetnek minden olyan ismerettel, 
mellyel a médiavilág összes előnyét ki tudnák használni, továbbá védtelenek a 
média káros vagy manipulatív hatásaival szemben. A fejlesztést három alapjog 
indokolja: a véleménynyilvánítás szabadsága, a művelődéshez való jog, illetve 
speciálisan a gyermekekre vonatkozóan a gyermekek védelmének követelménye 
(Nagy 2018.) Az iskolán kívüli körülmények (család, barátok, lakókörnyezet) kü-
lönbözősége okán a folyamatban az iskola szerepe alapvető. A pedagógusokra – és 
nem csak a médiapedagógusokra – nagy és nehéz feladat hárul. Nem mindegy, 
hogy a médiaműveltség mely területeit tartják fontosnak, mit emelnek ki, vagy 
épp mely összetevőket sorolnak hátrébb.

Nem egyszerű a helyzet a képességek és készségek rendszerének komplexi-
tása miatt sem, de a változó vagy épp tisztázatlan elvárások sem könnyítik meg 
a tanárok dolgát. Kevés átfogó kutatást ismerünk arról, hogy a magyarországi 
tanárok miként birkóznak meg ezzel a feladattal. Ráadásul e kutatások a legtöbb 
esetben a médiapedagógusokra fókuszáltak, holott az iskolarendszer egészében 
az ő létszámuk, így szerepük is kicsi. Nem rendelkezünk átfogó és pontos képpel 
arról sem, hogy formális médiaoktatás az országban hány helyen és milyen for-
mában zajlik. Kutatásunkban ezekre a vakfoltokra koncentráltunk.

Elöljáróban szeretnék röviden utalni két, közelmúltban végzett kutatásra, 
melyek egyrészt a médiaműveltség megszerzéséhez kapcsolódó jogi kérdések, 
másrészt a médiapedagógia gyakorlat felől közelítettek a témához.

A jogász-médiakutató Nagy Krisztina 2014-es vizsgálata egy PhD-dolgozat 
részeként született, amely a médiaműveltség médiapolitikai jelentőségével, szabá-
lyozási környezetével, kihívásaival foglalkozott. Arra volt kíváncsi, hogy a média-
oktatás fejlesztése érdekében milyen alapvető célok és elvárások mentén gondol-
ható újra a pedagógusképzés. 
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A Nagy által összeállított online kérdőívet 110-en töltötték ki, felerészben 
általános iskolai tanárok, a többiek középiskolában (18 fő), óvodában (13 fő) vagy 
egyéb helyen dolgoztak. Az eredményeket összegezve azt látta, hogy a pedagógu-
sok világképében a média elsősorban kultúra-közvetítő ágazatként jelenik meg. 
A tanárok viszonylag alacsony szintű ismerettel bírnak a médiapiacot illetően. 
Főként a televízióról rendelkeztek ismeretekkel, és ezt a médiumot túl is értékelik 
az új médiakörnyezettel szemben. A médiaszabályozás tekintetében a legtöbb is-
merettel a gyermekjogi kérdésekről rendelkeznek, emellett ismerik a reklámokra 
vonatkozó szabályokat, és fontosnak tartják a sajtószabadság funkcióinak értel-
mezését.

Az alapvetően médiajogi problématerületekre fókuszáló vizsgálat a média-
műveltséghez is a gyermekjogok felől közelített. A megkérdezett pedagógusok 
négyötöde szerint meglehetősen kevés az esély arra, hogy a családi környezetben 
megszerezhető legyen médiaműveltség, pedig a szociokulturális környezet hatá-
sát döntőnek tartották. Az iskolai médiaoktatás a válaszadók szerint nem csak 
gyermekvédelmi szempontból lényeges. Uralkodó volt az a komplex gondolko-
dásmód, amely a média világában való eligazodást, illetve a kommunikációt se-
gítő eszközként tekint a médiával kapcsolatos ismeretek fejlesztésére (Nagy 2017).

Alapvetően a médiapedagógia-praxis felől vizsgálta a médiaműveltség-fej-
lesztést az Eszterházy Károly Főiskola kutatócsoportja. A három kelet-magyar-
országi iskolában végzett 2015-ös vizsgálat többféle módszer alkalmazásával arra 
kereste a választ, hogy milyen változások következtek be a digitális fordulat ha-
tására a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy iskolai beágyazottságában. 
Három helyszínen interjúkat készítettek a médiaműveltség fejlesztését végző 
tanárokkal, majd meglátogatták óráikat. A következő kutatási szakaszban fó-
kuszcsoportos interjúkat készítettek olyan szülőkkel, akiknek gyermeke tanulta 
a tárgyat. Az utolsó fázisban az egyes iskolák médiaoktatással kapcsolatos policy 
dokumentumait vizsgálták meg, a helyi tantervtől indulva a tanári óratervekig.

A kutatás módszertani sokszínűsége hozzájárult ahhoz, hogy a kis minta 
ellenére élénk és plasztikus kép rajzolódott ki a médiaműveltség fejlesztésének 
gyakorlatáról. Világosan látszik, hogy az egyes szaktanárok és az iskolavezetés 
számára nagy jelentőséggel bír a kompetenciaterület fejlesztése, ugyanakkor ki-
rajzolódnak a tanítás során felmerülő dilemmák és problématerületek is. Fontos 
megállapítás, hogy a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása mindhárom in-
tézményben inkább a művészetoktatáshoz áll közel. Néhány téma esetében felsej-
lenek társadalomtudományi szempontok is, de az esztétikai nevelés fontosságát 
jól jelzi a  lmes példák sokasága, valamint a populáris médiaszövegekhez kapcso-
lódó ideológiakritika  (Borbás et al. 2015).

3.  Médiaműveltség és a 21. századi tanárszerepek
3.1. A kutatás módszertani keretei

Kutatásunk kiterjedésében, mélységben, tematikailag és részben módszerta-
nilag is eltért az imént ismertetettektől. A Lannert Judit szakmai irányításával, a 
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T-Tudok Oktatáskutató Központ szervezésében megvalósuló nagymintás online 
vizsgálat3 (Lannert et al. 2019) reprezentatív mintán alapult, és a médiakompe-
tenciák iskolai környezetben történő átadására koncentrált. Kíváncsiak voltunk a 
tanárok és intézményvezetők (ők külön csoportot alkottak) médiaműveltséghez, 
illetve annak fejlesztéséhez kapcsolódó attitűdjeire, valamint a tanítás gyakorla-
tára, beleértve a médiaoktatás tanórai és egyéb formáit. 

Célunk egy olyan általános kép megalkotása volt, melyből megismerhető a 
magyar közoktatás szereplőinek viszonya a digitális környezethez és médiaokta-
táshoz. 

A mintegy 170 kérdésből álló kérdéssor döntő részben zárt kérdésekből állt, 
és a következő területekre vonatkozott: a) 21. századi tanárszerepek; b) internet-
biztonság és iskola; c) médiatanárok és médiaoktatás.

Az online kérdőívek kitöltésére 2018. november 6. és december 31. között 
került sor. A kitöltési arány magasabb volt, mint általában a nagymintás online 
vizsgálatok esetében: a kérdőívet 1553 fő nyitotta meg, akik közül 1020 fő jutott el 
a végéig és fejezte be a válaszadást. Az online kérdőíves vizsgálatot négy fókusz-
csoportos beszélgetés egészítette ki4, melyek közül kettő fővárosi médiatanárok-
kal történt, a harmadik a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének 
oktatóival, a negyedik pedig a Miskolci Egyetem pedagógusképzésének tanárai-
val.

A három szempont (iskolatípus, településtípus, iskolaméret) szerint csopor-
tosított iskolákból létrehozott minta arányosan rétegzett volt. Az országos közok-
tatási statisztikai adatbázisban 2017 októberében 6951 feladatellátási hely között 
6112 aktív, tanulókkal is rendelkező intézmény szerepelt. A kutatásba 200 iskola 
került, a megfelelő elemszám elérése és a minta reprezentativitása érdekében az 
elsődleges mintában szereplő iskolákon túl szükséges volt bevonni pótmintában 
lévő intézményeket is (200 iskola). A nagyobb mintán belül kialakításra került 
egy olyan alcsoport is, melybe azok az intézmények kerültek, ahol a statisztikai 
adatbázis alapján az adott időszakban volt médiatanár.

A kitöltők között bizonyos iskolák tanárai nagyobb arányban voltak (jel-
lemzően a fővárosi, nagyvárosi gimnáziumok). A községi általános iskolák és a 
szakképző iskolák között a kitöltési arány alacsonyabb volt, az aránytalanságok 
kompenzálása az adatok súlyozásával történt.

A súlyozott adatok alapján a fővárosi kitöltők aránya 13,5%, a megyei jogú 
városok tanáraié 32,9%, az egyéb városoké 35%-os volt, a községi pedagógusok 
pedig 18,6%-os arányban töltötték ki a kérdőívet. Az iskolaméret tekintetében 
36,5%-ot tettek ki a 250 főnél kevesebb tanulólétszámmal rendelkező kisebb is-
kolák, a többi (közepes és nagyobb) iskola a minta egy csoportját képezte végül. 
A harmadik szempontot a feladatellátási hely típusa jelentette, itt az általános is-
kolák súlyozott aránya 59,4% volt, a szakképző intézményeké (szakgimnázium, 
szakközépiskola) 19,7%, a gimnáziumoké pedig 20,8%. Ugyanakkor sok volt a 
két feladatellátási hellyel rendelkező intézmény – jellemzően általános iskola és 
gimnázium –, kiváltképp a médiatanárokat foglalkoztató iskolák részmintájában.

Az adatfelvétel során arányaiban jobban elértük a kelet-magyarországi régi-
óban tanító pedagógusokat, míg a nyugat-magyarországiakat kevésbé, a közép-
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magyarországi pedagógusokat pedig nagyjából megfelelő arányban. A válaszadók 
átlagéletkora 36,4 év volt, a kitöltők több mint fele a 48 évnél idősebbek közül 
került ki, a 30 év alattiak aránya pedig nem érte el az öt százalékot. E számok az 
elöregedő pedagógustársadalom sajátos jellemzői. A nemek eloszlása hasonlóan 
jól közelített a teljes populációhoz, a kitöltők 76,7%-a volt nő (a 2017-es országos 
statisztikában az arányuk 78,5%) (Lannert et al. 2019).

3.2. Az adatok feldolgozásának módszere

A teljes kutatási anyag bemutatása meghaladja e tanulmány kereteit, így 
most egy részterületre fogok koncentrálni, arra, hogy a médiaműveltség5 szak-
irodalomban leírt sokdimenziós jellege miként artikulálódik a hazai iskolai gya-
korlatban. Mit gondolnak az általános és középfokú oktatásban dolgozó tanárok 
és intézményvezetők a médiaműveltségről? Milyen tartalmakkal ruházzák fel, és 
milyen félelmek, veszélyek, tapasztalatok befolyásolják médiaműveltség felfogá-
sukat?

A médiaműveltséggel kapcsolatban a kérdőív egy nyílt végű kérdést tartal-
mazott6. A válaszok alapvetően a tanulók médiaműveltségére vonatkoztak, de 
tükrözték azokat a dilemmákat és félelmeket is, melyek a felnőttek médiahasz-
nálatát is jellemzik, utaltak a tanári eszközhasználat bizonytalanságaira vagy az 
információk megbízhatóságának kérdésére is.

A válaszok elemzése két lépcsőben történt. Elsőként a szöveges válaszok-
ban lévő válaszelemek és azok kontextusai tartalomelemzési módszerrel kerültek 
feldolgozásra, a kódolás révén mennyiségi és minőségi adatokhoz is jutottunk. 
Előbbiek statisztikai módszerrel történő feldolgozása segített a minőségi tarta-
lomelemzésben, azaz a főbb hangsúlyok azonosításában, az összefüggések azono-
sításában (Krippendor  , 1995). 

A feldolgozás során szükség volt a médiaműveltségre vonatkozó válaszok so-
kaságának egyértelmű kódolására. Az első 200 válasz alapján kirajzolódtak azok 
a kulcsterületek, melyek jól tükrözték a fogalom szakirodalomban használatos 
sokdimenziós jellegét. A kódolás alapját Baacke médiakompetenciákra vonat-
kozó csoportosítási metodikája adta: a) analitikus, önre  exív és etikus média-
használati attitűd kialakítása; b) a technikai eszközök megfelelő használata; c) a 
médiaismeret médiarendszer működésére vonatkozó összetevői; d) a média aktív 
és interaktív használata; e) innovatív és kreatív médiahasználat (Treumann et al., 
2002). Ez a felosztás azonban nem volt elégséges, szükség volt a terület tovább 
bontására, új szempontok beemelésére is.

Az analitikus-kritikai attitűd két kódot kapott. Az első esetében a médiakri-
tika szelekciós képességként jelenik meg, mely segíti dönteni jó és rossz, fontos 
és lényegtelen között. A hangsúly alapvetően az értékekre helyeződik, ideológi-
ai hátterű, és a műveltségfogalom hagyományos értelmezése áll a háttérben. A 
másik az információk forrásával, megbízhatóságával és mennyiségével függ ösz-
sze. Az információk kritikus feldolgozásának képessége a hitelesség vizsgálatát, 
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a hasznos adat haszontalantól való elkülönítését, illetve a információk céljainak 
felismerését jelenti.7

A vizsgálat célkitűzései között szerepelt az újmédia használatával összefüg-
gő kockázati tényezők bemutatása, ennek megfelelően az egyik kód a biztonságos 
médiahasználatra vonatkozott. Külön kódot kaptak a médiaműveltség pedagó-
giai innovációt támogató attitűdjére, illetve ennek egyfajta párjaként, a diákok 
tudásszerzésének új útjára vonatkozó válaszok. 

A sajátos hazai tantervi hagyományból fakadóan jelentek meg a válaszok kö-
zött a  lmművészetre, illetve magaskultúrára vonatkozó ismeretek, melyek elvál-
tak a médiaismeret médiarendszer működésére vonatkozó kódjaitól.

Végezetül meg kell említenünk, hogy a tanárok 1,6%-a válaszolta azt, hogy 
nem ismeri a médiaműveltség fogalmát, vagy nem tudja értelmezni, esetleg meg-
lehetősen szkeptikus a médiaműveltséggel kapcsolatban. Ennél magasabb volt 
azok aránya, akik üresen hagyták a kérdést (2,3%), és ugyanekkora arányban sa-
ját vélemény helyett egy interneten található meghatározást vettek át.8

Összegezve, az alábbi kódok használatával történt a médiaműveltségre vo-
natkozó nyílt végű kérdésre adott válaszok feldolgozása. 

a) Ismereteken, értékeken alapuló tudatos válogatás képessége (szelekció). 
b) Etikus médiahasználat –  gyelembe véve a személyiségi és szerzői 

jogokat. 
c) Mértéktartó, önre  exív, tudatos médiahasználat. 
d) Biztonságos (internet)használat. 
e) A hiteles és hasznos információk összegyűjtésének és feldolgozásának 

képessége, eligazodás. 
f) Kommunikációs képesség, kapcsolattartás másokkal. 
g) A technikai eszközök használata. 
h) A médiarendszer működésének és hatásmechanizmusának ismerete. 
i) Magaskultúrával összefüggő (leginkább  lmes) ismeretek. 
j) Kreatív tartalmak létrehozását segítő kompetenciakészlet. 
k) Korszerű pedagógiai módszer a tanároknak. 
l) A tudásszerzés új formája. 
m) Nem ismeri a fogalmat. 
n) A válasz nem releváns, vagy hiányzik. 
o) Nem a saját véleménye.
Többrétegű válaszok esetében legfeljebb három kód került hozzárendelésre a 

válaszokhoz, mely elegendőnek bizonyult.9 

3.3. A médiaműveltség-kép legfontosabb jellemzői

A médiaműveltség tartalmára adott válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy 
hazai tanárok fontosnak tartják a normakövetésen és a racionalitáson alapuló 
médiahasználatot. Ezt leginkább az egyéni meghatározások nyelvhasználata jelzi 
számunkra. A szöveges válaszokban említett tevékenységek kevés kivételtől el-
tekintve az alábbiak: szűrés, értelmezés, használat, vizsgálat, eligazodás, kezelés, 
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választás. E cselekvésformákhoz a következő jelzők kapcsolódnak: megfelelő, he-
lyes, tudatos, etikus, biztonságos, célszerű. A médiaműveltség normatív jelleget 
ölt. Az számít „médiaműveltnek”, aki az eszközöket megfelelően tudja kezelni, 
az információkat és a médiaszövegeket képes megérteni, illetve mindezeket tuda-
tosan használja – végletesen fogalmazva egy válaszadó szerint: „kommunikációs 
kanálisok szennyéből kritikusan csemegéz”.

Érezhetően hiányoznak az olyan válaszok, melyek a médiahasználatot kö-
zösségi élményként írják le. Mintha a médiahasználat szinte kizárólag individuá-
lis cselekvés lenne, amelyben az egyén másoktól függetlenül hoz önálló döntése-
ket, a médiaműveltség pedig ezt a döntési képességet jelenti. 

Miközben az információhoz való hozzáférés kitüntetett helyre került, addig 
az információ megosztásáról, cseréjéről, átadásáról vagy épp közös létrehozásáról 
már jóval kevesebben szólnak. Ha említik a kommunikációs készséget, akkor is 
leginkább a továbbítással kapcsolják össze (felelős átadás, kulturált átadás, intel-
ligens kommunikáció). Az így leírt kommunikációs séma lineáris, a hálózatosodás 
jelenségére alig történik re  exió, miközben a korszerű eszközökre és a digitális 
világra egyfajta kihívásként hivatkoznak.

Ebből következően kevés szó esik arról, hogy a médiahasználat a társas kap-
csolattartás eszköze, és szorosan kapcsolódik a szabadidő eltöltéséhez is. Nem 
csak a közösségi médiában való jelenlétet kapcsolják össze a helyes viselkedéssel 
és normák betartásával, hanem a kevésszer említett szórakozást is, melynek a vá-
laszadók szerint tudatosnak és hasznos kell lennie. 

A tanárok médiaműveltség-felfogásából hiányoznak az emocionális elemek, 
legalábbis a kérdőívre adott válaszokban ilyesmire nem utalnak. A médiahaszná-
latot nem kötik össze átélhető élményekkel, még a magasművészethez kapcsolódó 
 lmekkel kapcsolatban sem. Ha említik a  lmet, akkor az ismeretet, történetisé-

get, az esztétikumot párosítják a fogalomhoz. Egyetlen válaszadó említi csupán, 
hogy a  lmművészetnek szerepe van a személyiségfejlesztésben. A válaszok kö-
zött ezenfelül még egy esetben találkozunk a személyiségfejlesztéssel: az eszközök 
és programok megfelelő kiválasztásával kapcsolatban.

A médiaműveltség fejlesztése mögött álló pedagógiai célok is inkább a tu-
datos fogyasztóvá neveléssel, az önálló ítéletalkotás képességének fejlesztésével, a 
helyes online viselkedés elsajátításával és az információk relevanciájának helyes 
azonosításával kapcsolatosak. E célokhoz az út – a válaszok alapján – az ismere-
teken át vezet. Az érzelmi intelligencia fejlesztésére alig utalnak a válaszadók10. 
Elenyésző számú re  exiót tartalmaznak a médiaműveltségre adott válaszok a 
médiumok pszichikumra gyakorolt hatásaira vonatkozóan, illetve arra, hogy az 
iskolai médiaműveltség-fejlesztésnek erre a területre is ki kellene terjednie. Ha elő 
is fordul ilyen tartalmú válasz, akkor is közelebb áll a manipulációs kérdéskörhöz 
(„reklámpszichológia”), mint az iskolai érzelmi neveléshez.
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3.4.  Változó hangsúlyok a médiaműveltség értelmezésében

Kutatásunk szerint a médiaműveltség értelmezésében és a gyakorlati mé-
diaoktatásban is hangsúlyeltolódás  gyelhető meg Nagy 2014-és és az egri ku-
tatócsoport 2015-ös megállapításaihoz képest. A két idézett vizsgálatban a mé-
diaműveltség hangsúlyosan kultúra-közvetítő szerepben tűnt fel, a médiaoktatás 
gerincét pedig főként a műalkotások elemzése adta.11 A médiaműveltségről alko-
tott elképzelések természetesen nem azonosíthatók a médiaoktatás gyakorlatával, 
mégis feltűnő, hogy a mostani válaszadók már árnyaltabb képet festettek a mé-
diáról, és a 2014-es kutatáshoz képest sokszor említették az újmédia jelenségeit. 
A médiaoktatás gyakorlatának elemzésekor azt láttuk, hogy ezek a kérdések már 
kevésbé voltak hangsúlyosak, ugyanakkor a tanítási folyamatban veszített jelen-
tőségéből a műalkotások elemzésén alapuló kultúra-közvetítő attitűd.

A válaszadók a médiaműveltség összetevői között éppúgy megjelölték a ké-
pesség- és készségelemeket, mint az ismereteket. Utóbbiak esetében jóval erőtelje-
sebben jelentek meg azok a válaszok, melyek a médiarendszer működésével és ha-
tásmechanizmusával kapcsolatos ismeretek fontosságát emelték ki, és meglepően 
kis arányban fordultak elő olyan válaszok, melyek a magaskultúrával (elsősorban 
persze a  lmkultúrával) kapcsolatos ismereteket tartották fontosnak (1. ábra).

A „média világának” ismerete jellemző szófordulat a válaszokban. Egyfaj-
ta re  exió arra, hogy ezt a felfedezésre váró világot csak a rendszer működési 
mechanizmusának ismeretében lehet megérteni12. Az ismeretek nem öncélúak, 
hiszen célokhoz is rendelődnek: általuk fejleszthető a kritikai képesség. 

A tanári válaszok alapján a médiaműveltség egyrészt jártasságként írható le, 
mely magában foglalja a médiaszövegek közötti, értékeken alapuló tudatos szelek-
ciót, a digitális technológia folyamatosan fejlődő eszközeinek és alkalmazásainak 
készségszintű használatát, és a biztonságos használatot – elsősorban a világhálón. 
Az első tényező említése a tanárok körében 20%, a második 18%, ugyanakkor a 
biztonságos használat a tanári válaszok kis részében fordult csak elő (6%).

A válaszokból kirajzolódik az információs műveltség jelentősége is: a média-
művelt polgárok képesek jól eligazodni az információk óceánjában. A különféle 
forrásokból beszerezhető adatok és információk feldolgozásának céljaként a vi-
lágban való hatékony eligazodást jelölték meg a válaszadók. A hiteles és hasznos 
információk összegyűjtésének és feldolgozásának képességét a tanárok 27%-a, az 
igazgatók 29%-a tartja fontosnak.

Korábban utaltam már arra a dilemmára, mely végül két kritikai kategó-
ria létrehozását eredményezte. A szelekciós-kritikai képesség elsősorban tudatos 
értékválasztáson alapul, és annak eldöntését célozza, hogy mi értékes, és mi ke-
vésbé az. Az információk összeggyűjtésének és feldolgozásának képessége pedig 
arra irányul, hogy a felhasználó képes legyen eldönteni, hogy mely információ 
igaz és mely hamis; mely forrás megbízható és melyik nem; mi használható egy 
feladat elvégzéséhez, és mi haszontalan. A két kritikai-szelekciós mező határai 
érezhetően átjárhatóak, hiszen a hitelesség megítélése mögött nemcsak a forrás-
kritikai szempontok, hanem értékmotívumok is állhatnak. A médiaműveltséget 
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a tanárok és az igazgatók is alapvetően kritikai-szelekciós képességként írták le 
(együttesen a tanárok 47%-a, az igazgatók 52%-a). 

Válaszadóink szerint a médiaszövegek és a különféle információforrások 
közötti válogatás mellett fontos a saját médiahasználat kontrollja. A mértékte-
lenség és az idővel való rossz gazdálkodás kockázata kutatásunk más területein is 
megjelenő eredmény (Lannert et al. 2019) Ebben az olvasatban a médiaműveltség 
fejlesztésének célja a tudatosság és az önre  exív médiahasználat kialakítása (1. 
ábra). Ugyanakkor a médiahasználat során felmerülnek morális és jogi kérdések 
is, de ezekre a válaszadók meglepően alacsony arányban re  ektáltak. Elsősorban 
a szerzői jog betartásával és a személyiségi jog tiszteletben tartásával kapcsola-
tos problémákat tartották fontosnak. Kiemelendő, hogy ezen a területen a leg-
nagyobb a különbség a tanárok, illetve iskolavezetők vélekedése között (tanárok: 
5%; igazgatók: 12%).

E legfontosabb médiaműveltség-komponenseken túl, a válaszadók közül ke-
vesebben sorolták a médiaműveltség körébe a mindennapi kapcsolattartást segí-
tő, a gyakorlati kommunikációs tevékenységet (1. ábra). 

Végezetül ki kell emelni, hogy a médiaműveltség összetevői között meglepő-
en kis számban említették, hogy a médiaműveltség részét kell képeznie egyfajta 
kompetenciakészletnek, mellyel kreatív tartalmak hozhatók létre. Hasonlóan ala-
csony arányban utaltak arra, hogy a média a tudásszerzés új formája (1. ábra).

Fontos azonban látni, hogy a fenti adatok elsősorban értékpreferenciákat 
mutatnak. Meglehet, hogy a fentieknél nagyobb arányban tekintenek a médiára 
úgy, mint a tudás újfajta forrására, vagy gondolják azt, hogy az új eszközökkel 
kreatív és aktív módon lehet fejleszteni a tanulókat. A rendelkezésükre ál ló szű-
kös keretek között más tényezőket rangsoroltak előrébb. 

Az igazgatók a szelekciós-kritikai médiaműveltség-összetevőknek nagyobb 
jelentőséget tulajdonítanak, mint a tanárok általában. A legnagyobb különbség az 
etikus médiahasználat megítélésében mutatkozik. Ez a terület az igazgatók sze-
rint fontosabb, ami vélhetően annak tudható be, hogy az iskolában előforduló, 
médiahasználattal összefüggésbe hozható különféle jogsértések és etikai problé-
mák kezelésében nagyobb szerepük van. A technikai eszközök használatát legin-
kább az osztályfőnökök és a pedagógusok tartották fontosnak, a vezetők kevésbé 
(2. ábra).

Fontos és jól érzékelhető különbségek  gyelhetők meg a médiatanárok és a 
nem médiatanárok műveltségtartalmakra adott válaszaiban. Négy olyan terület 
van, melyet a médiatanárok sokkal fontosabbaknak gondoltak a médiát nem ta-
nítóknál. A legnagyobb eltérés a kreatív tartalmak létrehozásában mutatkozik. A 
nem médiatanárok közül nagyon kevesen gondolták úgy, hogy a médiaműveltség 
kreatív alkotótevékenységen is alapul. A médiarendszer működésének és hatás-
mechanizmusának ismeretével, a mértéktartó, önre  exív, tudatos médiahaszná-
lattal és az ismereteken alapuló, tudatos válogatás képességével kapcsolatban is 
kijelenthető, hogy a médiatanárok jóval fontosabbnak tartották ezek megvalósu-
lását, mint a médiát nem oktatók (3. ábra).

A médiaoktatást nem folytató iskolák vezetői igen fontosnak ítélték meg a 
hiteles és hasznos információk összegyűjtésének és feldolgozásának képességét, 
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valamint nagyobb arányban adtak olyan válaszokat, melyek az etikus médiahasz-
nálatra, illetve a mértéktartó, önre  exív, tudatos médiahasználatra vonatkoznak. 
A médiaoktatást folytató iskolák vezetői szigni  kánsan többször neveztek meg 
olyan tartalmi elemeket, mint például a médiarendszer működésének ismerete 
vagy a biztonságos internethasználat. A többi műveltségkomponens preferálása 
hasonló, érdemi különbség a kreatív tartalmak létrehozását segítő kompetencia-
készlet megítélésében van, a médiaoktatást folytató iskolák javára, ugyanakkor a 
minta kicsi ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket tudjunk levonni.

4. Összegzés

Tanulmányom első részében azt mutattam be, hogy a tudományos diskur-
zusban milyen változáson ment keresztül a médiaműveltség fogalma, és ezzel 
együtt miként változott a médiaműveltség fejlesztéséhez kapcsolódó célrendszer. 
A fogalom megszületésekor a magasművészet, azaz voltaképpen a  lm tanulmá-
nyozása jelentette a műveltségfogalom gerincét. A médiakutatásban végbemenő 
kulturális fordulat és a kereskedelmi televíziózás expanziója a  gyelmet az 1980-
as évektől a populáris kultúra tanulmányozása felé irányította. Az angolszász 
minta alapján terjedő médiaoktatási tantervek középpontjába a médiaszöveg és 
annak előállítása került. Fontossá vált a médiarendszer ismerete is. Az ezredfor-
duló után formálódó konvergens médiakörnyezet új kihívásokat hozott a média-
használatban, melyek tükröződnek a fogalom jelentésváltozásában. A technológia 
használatával összefüggő gyakorlati kérdések mellett a világhálóval kapcsolatos 
jogi, információszerzési és feldolgozási, hitelességi és adatvédelmi komponensek 
irányába tolódott a hangsúly.

A 2019-ben lefolytatott kutatás válaszai részben összecsengenek az egri ku-
tatócsoport tanóra-meg  gyeléseinek tapasztalataival, illetőleg Nagy Krisztina 
kérdőíves vizsgálatának eredményeivel. Egyrészről úgy tűnik, a médiaműveltség 
korábban vázolt három értelmezési kerete egyaránt jelen van a magyarországi 
iskolákban. Ennek oka talán abban rejlik, hogy nincs egységes, az oktatási policy 
egészét átható médiaműveltség-de  níció, mely sorvezetőként szolgálhatna a pe-
dagógusok számára. Így a fogalom értelmezése a legtöbb esetben egyedi élménye-
ken, tapasztalatokon alapszik. A válaszokban egyszerre tükröződnek a tanárok 
felé ható elvárások és a saját médiahasználatból származó kihívások, veszélyek. 

Ugyanakkor mi azt tapasztaltuk, hogy a magaskultúrára a tanárok már ke-
vésbé tekintenek úgy, mint a médiaműveltség hordozójára. Bizalmatlanok a kon-
vergens médiakörnyezettel szemben, éppen ezért tartják a leginkább fontosnak 
a kritikai-szelekciós képességkomponensek fejlesztését és ezzel párhuzamosan 
a médiarendszer működésének megismerését – hasonló következtetésre jutott 
Nagy is. Ez a gondolkodás tükröződik a kutatás más területeinek eredményeiben 
is: a válaszadók úgy gondolják, hogy az internethasználat során saját magukra és a 
diákokra nézve is a legnagyobb kockázatot az adatvédelmi problémák, illetőleg a 
megtévesztő vagy káros tartalmakkal való találkozás jelenti (Lannert et al. 2019).
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A médiaműveltség értelmezési területei között alig került említésre a kreatív 
tartalmak létrehozás és remixelése, vagy az, hogy a média új lehetőségeket kínál a 
tudásszerzésre és egy korszerű pedagógiai módszertan kialakítására.

Meggyőződésem, hogy mindazok a folyamatok, melyek kényszerűségből a 
magyar iskolarendszerben a közelmúltban elindultak, azaz a média eszközeivel 
történő tanítás és kapcsolattartás alapvető változásokat okoznak a magyarorszá-
gi tanárok médiaműveltség-képében. Ennek feltérképezése a médiakutatásunk 
egyik új és fontos feladata kell, hogy legyen.
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Ábrák
1. ábra // A médiaműveltség a pedagógusok és az igazgatók és helyettesek 

szerint a pedagógusok által említett tényezők sorrendjében (%)

Megjegyzés: N= igazgató és helyettes: 177; pedagógus: 841
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2. ábra // A médiaműveltség jelentésének eltérő értelmezése pedagógusi sze-
repkörönként (%)

Megjegyzés: N= igazgató: 89; igazgatóhelyettes: 64; osztályfőnök: 481; pedagó-
gus: 386; total: 1020

3. ábra // A médiaműveltség értelmezésében való szigni  káns eltérések a 
pedagógusok és a médiatanárok között (%)
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Jegyzetek
 1  A „médiaműveltség” mellett olyan fogalmak tűntek fel, mint a könyvtártudomány 

felől érkező „információs műveltség” (Zsák 2008) és a „digitális műveltség”. Előbbi 
átfedést és párhuzamot mutat a médiaműveltséggel (Koltay 2009), de felfogható úgy is, 
mint annak egyik összetevője (Hartai 2016). A kapcsolat erősségét jelzi az UNESCO 
kezdeményezésére elterjedt „media and information literacy (MIL)” fogalma. 

 2  Említést érdemel még a „transliteracy” kifejezés, mely a transmedia storytelling 
(Jenkins 2007) analógiájára próbálja leírni a különféle platformokon zajló társas 
tevékenység gyakorlatát (Sukovic 2017). 

 3  A tanulmány szerzője a T-Tudok Oktatáskutató Központ által szervezett és 
lebonyolított kutatásba az adatfelvételt követően kapcsolódott be. Feladata alapvetően 
a kérdőívben szereplő – médiaműveltségre, illetve médiaoktatásra vonatkozó – nyílt 
végű kérdésekre adott válaszok elemzésére, kvantitatív adatokkal való összevetésére 
terjedt ki. 

 4  A fókuszcsoportos interjúk három téma köré szerveződtek: a) A médiaoktatás 
elfogadottsága, szerepe, helyzete; b) 21. századi tanárszerep; c) Biztonságos 
médiahasználat és az iskola. 

 5  A médiaműveltség kérdése a kutatásban alapvetően a médiatanárok és médiaoktatás 
témaköréhez kapcsolódott, de a problématerület összefügg a 21. századi 
tanárszerepekkel is. 

 6  A médiaműveltségre vonatkozó kérdésre meghatározott karakterszámban (180) 
lehetett válaszolni, és a következőképpen hangzott: „Kérjük, válaszolja meg, hogy az 
Ön megítélése szerint mit jelent a médiaműveltség!”. 

 7  Az első szempont tehát sokkal inkább kulturális természetű, míg a második inkább 
információs és technológiai jellegű. Ennek megfelelően két külön kódot alkalmaztam. 
Tény azonban, hogy a válaszok nem minden esetben voltak ilyen könnyedén 
szétválaszthatóak. Ezekben az esetekben igyekeztem mindkét kódot külön-külön 
használni. 

 8  Döntően Koltay Tibor médiaműveltségről írt tanulmányának első szakasza szolgált 
forrásul (Koltay 2009), mely a „Mi a médiaműveltség?” címet viseli, és egy rövid 
szakirodalmi áttekintést nyújt a médiaműveltség és az információs műveltség 
kapcsolatáról. Az átvételben nem mutatható ki kritikai szándék, hiszen Koltay a 
tanulmány elején több lehetséges olvasatot is ismertet, a kitöltők azonban kivétel nélkül 
azt a sort citálták, mely az oldal kivonatában megjelent. A többi, beazonosíthatóan 
másolt meghatározás is olyan volt, melyben a médiaműveltség és az információs 
műveltség összekapcsolódott. 

 9  Az adatok validálását egy általános iskolában tanító médiatanár végezte.   

 10  Kivételt jelent: „Csak azt szabad megnézetni a diákokkal ami nem rongálja, hanem 
megerősíti korosztályának megfelelő érzelmi-, erkölcsi-világát”.  
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 11   Ezekhez hasonló következtetésre jutott a Károli Gáspár Református Egyetem 
két kutatója is. Egy, tanulókat és hallgatókat megszólaltató, kismintás vizsgálat 
alapján úgy látják, a médiaoktatás során alapvetően műalkotások elemzése, illetőleg 
médiatörténet oktatási zajlik (Kiss és Segesdi, 2020). 

 12   Néhány példa a megismerendő médiavilág értelmezésére: „Ismerje a mai 
állapotokat, tudjon kritikusan hozzáállni a médiatartalmakhoz”, vagy „tisztában 
vagyok a médiaeszközök szerepével, a társadalomra és egyénre gyakorolt hatásukkal”, 
vagy „az egyes médiumok típusainak, funkcióinak ismerete, hitelesség, manipuláció 
felismerése”. 


