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1. BEVEZETŐ  

A gyerekek és a fiatalok médiához való kapcsolata sokféle olvasatot kínál, egyúttal sokféle 

tapasztalaton alapszik. A válaszok sokfélesége ellenére azonban nem lehet kérdéses, hogy a 

gyerekek és a fiatalok életében éppúgy központi helyet foglal el a média, mint a 

felnőttekében (Silverstone 2008 [1999]), sőt a média konvergenciája, a hálózati 

kommunikáció, a hangsúlyossá váló online jelenlét növekvő szerepet játszik az általános- 

és középiskolás korosztály életében. A szülők és az oktatási rendszer különböző szintjein 

tevékenykedők naponta szembesülnek ezzel a jelenséggel, azonban úgy vélem, mindez 

kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a digitális kor kihívásaira valódi és megnyugtató válaszok 

szülessenek. Magyarországon kevés a terület átfogó vizsgálatára irányuló kutatás (Herczog 

2012; Székely–Aczél 2018, Németh et al. 2021; Rajnai–Németh 2021). 

Előzetesen két hipotézist fogalmaztam meg. Egyfelől azt, hogy a magyar tizenévesek 

médiahasználatát és kommunikációját meghatározza a saját médiaszövegek 

létrehozásának lehetősége. Azaz a vizsgált korosztály tagjai nem tudnak, és nem akarnak 

pusztán passzív befogadóként viselkedni a médiahasználat során. Nagy arányban 

fogyasztanak olyan médiaszövegeket, melyeket ismerőseik, vagy általuk személyesen nem 

ismert kortársaik készítenek. Ezzel párhuzamosan a hagyományos médiaszövegek és 

platformok iránt csökkenő érdeklődést mutatnak. A közösségi médiában való aktív jelenlét 

is saját tartalmak létrehozására és megosztására ösztönzi őket, s eközben számos ismeretre 

tesznek szert, fejlődnek a digitális technológia használatához, illetve a médiaszövegek 

értelmezéséhez szükséges kompetenciáik. 

A másik kutatói hipotézisem az volt, hogy ehhez a tevékenységhez kevés segítséget 

kapnak a felnőttektől, a korosztály médiaműveltségének fejlesztésére során a támogatás 

helyett a tiltásra és a fegyelmezésre kerül a hangsúly. Előzetesen különösen igaznak 

gondoltam ezt a köznevelés esetében, ahol nem csak a formális, önálló órakeretben 

megvalósuló médiaoktatás térvesztését éreztem problémának, hanem a médiával szembeni 

bizalmatlanságot és a médiaeszközök oktatási folyamatokba történő integrálásának 

hiányát is. 
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A hipotézisekben vázolt két problémakört, azaz a tizenévesek produktív 

médiahasználatát és az iskola médiához való viszonyulását, a tudásról és annak 

megszerzéséről alkotott vélekedések kapcsolják össze. Másként fogalmazva, a mai 

tizenévesek a médiahasználat során is szert tehetnek olyan tudásra, melyet hatékonyan 

tudnak alkalmazni a mindennapi életük számos területén. Ez olyan kihívás, mellyel 

valamilyen módon az iskolarendszer egészének, az egyes iskoláknak, és végső soron a 

pedagógusoknak is meg kell birkózniuk (hiszen eközben az iskola, mint intézmény 

létjogosultsága nem kérdőjelezhető meg). 

A változó médiakörnyezet, a médiahasználat új módjait eredményezi. Nem csak az 

kérdés tehát, hogy az iskola lépést tud-e tartani a médiával a tizenévesek figyelméért 

folytatott versenyben, hanem az is, hogy képes-e olyan tudással felvértezni a fiatalokat, 

mellyel hatékony és etikus médiapolgárokká tudnak válni (Silverstone 2010 [2007]). 

A kutatás módszertani kereteit úgy alakítottam ki, hogy mindkét hipotézisre válaszokat 

tudjak adni. A T-Tudok Zrt. kutatásához kapcsolódva, egy nagymintás online kérdőíves 

adatfelvétel válaszainak elemzésével egyfelől a magyar pedagógusok médiaműveltségről 

alkotott elképzeléseit vizsgáltam, másfelől képet kaptam a médiaműveltség iskolai 

fejlesztésének aktuális állapotáról. Ezt követően kiválasztottam hét, különböző szempont 

szerint eltérő iskolát, majd a média- és információs műveltség fejlesztésére vonatkozó 

szempontok alapján elemeztem pedagógiai programjukat illetve házirendjüket. A 

dokumentumok megismerésével párhuzamosan felkerestem az iskolákat, ahol arra kértem 

az önként jelentkező fiatalokat, hogy fókuszcsoportos beszélgetések során beszéljenek 

iskolai és iskolán kívüli médiahasználatukról, illetve ütköztessék véleményüket. A kutatás 

harmadik fázisában tizenéves fiatalok által, kollaboratív módon készített médiaszövegeket 

elemeztem.  
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2. A KUTATÁS ELMÉLETI KERETE 

 

A média hatásáról folytatott tudományos diskurzust alapvetően két domináns nézet uralja. 

A modernista médiakutatási megközelítés fókuszában a média áll, és arra a kérdésre keresi 

a választ, mit tesz a média a közönséggel? E paradigmán belül a médiumok 

hatásmechanizmusának módjára és mértékére vonatkozóan különféle olvasatok vannak, 

de lényegét tekintve ezek mindegyike a hatalom normalizáló jellege felől közelít a 

médiához. A diskurzus másik oldalán a médiakutatás posztmodern elméletét találjuk, mely 

az 1960-as évek brit kultúrakutatásából indult ki és lett a következő évtizedtől meghatározó 

kutatási paradigma. A cultural studies kutatói – Raymond Williams nyomán – a közönség 

marginális csoportjai és a szórakoztató műsorok felé fordultak (Császi 2008), emellett a 

médiakutatás fontos területévé vált a mindennapi életbe ágyazódó médiahasználat és a 

mediatizáció vizsgálata is.  

A médiáról folytatott diskurzus ma nem csak arról szól, hogy a média vizsgálata során a 

médiaintézményekre vagy a befogadókra érdemes-e koncentrálni, hanem arról is, hogy a 

mediatizációnak vannak nyertesei és vesztesei, árnyoldalai és előnyei, járhat haszonnal és 

okozhat károkat. Nem az a kérdés, hogy a médiaoptimista vagy a médiapesszimista 

olvasatok is érvényesek-e, hanem az, hogy komplexitásában értsük meg a késő modernitás 

médiájának használati módjait és azokat a hatásokat, melyeket a média mindennapi 

életünkre, és természetesen gyermekeink életére gyakorol.  

 

3. A KÉSŐ MODERNITÁS MÉDIAMŰVELTSÉGE 

A médiaműveltség fogalma ma már nehezen fedi le azt a gazdag és szerteágazó képesség- 

és készségkészletet, mely a kortárs médiahasználat elemzéséhez szükséges. A fogalom 

tudományos értelmezései együtt változtak a médiakörnyezettel, az esztétikai szempontok 

háttérbe szorulásával egyre inkább a szociokulturális jellemzők nyertek teret. Az internet, 

majd az új média széleskörű elterjedésével nem csak a fogalom nyert újabb és újabb, egyre 
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diverzifikáltabb jelentést, hanem új kifejezések is megjelentek (multiliteracy, media- and 

information literacy, digital literacy, transliteracy), azonban ezek egyike sem tudta még 

kiszorítani a media literacy kifejezést.  

A magyar „médiaműveltség” szó értelmezése sem egyszerű. Egyrészt értelmezési 

korlátokat jelent, hogy nem teljesen fedi a „literacy” fogalmát, másrészt a műveltség 

tradicionális leírása szűk keresztmetszetet biztosít az értelmezésnek. Nem véletlen, hogy a 

magyar kutatók gyakorta kénytelenek kiegészíteni a médiaműveltséget a média-írástudás, 

médiajártasság, médiaértés, újabban pedig egyre inkább a médiatudatosság fontosságának 

hangsúlyozásával. 

A média az élet egyre több területén tölt be meghatározó szerepet. Az elmúlt két 

évtizedben a mindennapi élet olyan tereibe is beférkőzött, ahol korábban ez kevéssé volt 

elképzelhető. A folyamatos online jelenlét, a mindenhová elvihető mobileszközök, az 

életünk minden apró rezdülésére figyelő okoseszközök révén a privát és nyilvános tér 

határai elmosódtak. Mivel a mindennapi élet egyre nagyobb mértékben mediatizálódik, így 

a média működésének megértése is komplexszé válik. Első pillantásra talán túlságosan 

kaotikusnak tűnik ez a helyzet, és mintha ez a komplexitás a megértést gátló zűrzavart 

hozna magával. Hiszen mennyivel egyszerűbb volt néhány évtizeddel ezelőtt a média 

kapcsán a sajtóról és az elektronikus médiumokról beszélni, és mennyivel nehezebb 

dolgunk van most, amikor már annak a meghatározása sem egyszerű, hogy miről is 

beszélünk, amikor média gondolunk.  

De éppen ezért van szükség az értelmezéshez egy „térképre”, mely a Silverstone-i 

értelemben használt „médiapoliszban” történő eligazodásunkat segíti. Nem csak arról van 

szó, hogy miként igazodunk el a médiatérben, vagy, hogy miként tudjuk a 

leghatékonyabban használni az eszközöket, vagy tudunk választani a kínálkozó lehetőségek 

között, hanem arról is, hogy megértsük a médiatér működési logikáját és megértsük a 

szerepünket a mediatizált világban. Egy ilyen program megalkotása során segítségünkre 

lehet az a három elméleti modell, melyet Henry Jenkins, David Buckingham és Roger 

Silverstone alkotott meg az elmúlt két évtized kutatásaira alapozva.  
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4. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

A disszertációhoz kapcsolódó kutatás kisebb részben kvalitatív, nagyobb arányban 

kvantitatív módszerekből építkezett, annak érdekében, hogy a kutatói kérdésekre adekvát 

válaszokat lehessen kapni. A kutatási módszerek kombinálását indokolttá tette a 

médiaműveltség-diskurzus összetettsége is. A kutatási design megtervezésekor figyelembe 

kellett venni, hogy a diskurzus egyik oldalán az iskola intézményesült, felnőttek által 

konstruált világa áll, a másik oldalt pedig a tinédzserek fragmentált mindennapi 

médiahasználata alkotja. Előbbi területről kvantitatív és kvalitatív mérési eszközök 

kombinációjával (online kérdőív és dokumentumelemzés), utóbbi területről kvalitatív 

módszerek kombinációjával (fókuszcsoportos interjú és tartalomelemzés) gyűjtöttem 

adatokat. A kutatás módszertanát, így az adatgyűjtés körülményeit, a kutatói kérdéseket, a 

vizsgált területeket és az alkalmazott módszereket az 1. táblázat foglalja össze. 

Az iskolai médiaműveltség szerepének, illetve a médiaműveltséghez kapcsolódó 

attitűdök és iskolai gyakorlatok vizsgálata elsőként egy nagymintás online kérdőíves 

adatfelvétel és annak elemzése segítségével történt. A kvalitatív adatokat iskolai 

alapdokumentumok (pedagógiai program és helyi tanterv) elemzése egészítette ki. A 

tartalomelemzés a fókuszcsoportos beszélgetések helyszínéül szolgáló általános és 

középiskolák működését szabályozó dokumentumok alapján történt. Az így nyert 

információkat segítettek értelmezni a csoportok megszervezésére felkért tanárokkal és 

intézményvezetőkkel folytatott beszélgetések, illetve a terepmunka során tett részvevő 

megfigyelések.  

A tizenévesek médiahasználati gyakorlatainak vizsgálatára fókuszcsoportos 

beszélgetések alapján került sor. A részvételi kultúrához való viszony és a kreatív 

tartalomkészítői gyakorlatok leírása a vizsgált korosztály tagjai által létrehozott 

médiaszövegek elemzésével történt. Elsőként egy üzenőalkalmazásban, páros munkában 

írt szerepjátékszöveget ismertettem. Ezt követően azt mutattam be, hogy miként és milyen 

okokból terjedt a konvergens médiatérben egy 13 éves fiú által készített filmetűd. A 

harmadik esettanulmányban kiskamaszok diákújságját elemeztem. Végezetül egy 
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Instagram-oldal tartalmán és készítési körülményein keresztül az offline és online tér 

szimultán birtokbavételére mutattam példát. 

1. táblázat – Az empirikus kutatás dizájnja 

  

ALKALMAZOTT 

MÓDSZER 

A MINTA MÉRETE  

ÉS JELLEGE 
ADATGYŰJTÉS HELYE  

ADATGYŰJTÉS 

IDŐPONTJA 

A MÓDSZERREL FELMÉRT 

PROBLÉMATERÜLET 

I. 
 A

 m
éd

ia
m

űv
el

ts
ég

  f
ej

le
sz

té
se

 

Nagymintás 

reprezentatív 

online kérdőív 

1020 fő,  

43 fős médiatanár 

részminta 

200 magyarországi iskola,  

az alábbi bontásban (súlyozott 

arányok): 

főváros: 13,5%,  

a megyei jogú város: 32,9%,  

egyéb városok: 35%,  

község: 18,6% 

általános iskola: 59,4%,  

szakképző intézmény 

(szakgimnázium, 

szakközépiskola): 19,7%, 

gimnázium: 20,8%.  

250 főnél kisebb iskola: 36,5%;  

250 főnél nagyobb iskola: 63,5% 

2018. XI. 6. -  

2018. XII. 31. 

A tanárok médiaműveltséghez 

kapcsolódó attitűdjei. 

A iskolai médiaműveltség-

fejlesztés keretei. 

A médiaoktatás tartalma. 

Kihívások a médiaoktatásban. 

Iskolai alap-

dokumentumok 

elemzése 

A tanulói 

fókuszcsoportok 

iskolái (7), 

intézményenként: 

pedagógiai 

program, helyi 

tanterv, házirend 

  2019. IX. 

Az okoseszközök használatának 

iskolai szabályozása: lehetőségek 

és tiltások. Médiaműveltség 

szerepe az oktatási folyamatban.  

II
.  

T
iz

en
év

es
ek

 m
éd

ia
ha

sz
ná

la
ta

 

Tanulói 

fókuszcsoport 

47 fő 8 

csoportban,  

13-18 évesek 

Pécs (4),  

Szombathely (2);  

Kaposvár (1);  

Bükkösd (1);  

általános iskola (2),  

gimnázium (3),  

szakgimnázium (3) 

2019. V. 6 -  

2019. VI. 7. 

Az ifjúsági médiahasználat 

gyakorlata. Médiahasználat az 

iskolában. Az okoseszközök 

használatának iskolai 

szabályozása és az ehhez 

kapcsolódó tanulói stratégiák. 

Tizenévesek 

által készített 

médiaszövegek  

Négy szövegtípus 

a) szerepjáték-

szöveg 

b) filmetűd 

c) iskolai újság 

d) tematikus 

Instagram oldal 

  
2020. V. -  

2021. II. 
A részvételi kultúra gyakorlata. 
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A kutatás során alkalmazott kevert módszertan több célt szolgált. Lehetőséget 

teremtetett arra, hogy a médiaműveltség fejlesztésével kapcsolatos iskolai elgondolásokat 

és gyakorlatokat a tizenévesek mindennapi médiahasználati praxisával összevetve 

vizsgáljam. A két terület nem független egymástól, a köztük lévő kölcsönhatások megértése 

hozzájárulhat egy jelenleginél komplexebb médiaműveltség fejlesztési program 

elkészítéshez, ezáltal segítheti a fiatalokat abban, hogy hatékonyabban használhassák ki a 

médiahasználatban rejlő lehetőségeket, és könnyebben küzdjenek meg a kortárs 

médiakörnyezet kihívásaival. A különféle módszerekből építkező kutatási dizánj lehetővé 

tette egy átfogó kép megalkotását, és a mindennapi praxist részletesen ábrázoló, az egyéni 

döntéseket és attitűdöket dokumentáló elemzés elkészítését is.  

 

5. A MÉDIAMŰVELTSÉG ISKOLAI FEJLESZTÉSÉNEK GYAKORLATA 

A magyar gyerekek médiaműveltségének iskolai környezetben történő fejlesztésének 

növekvő igénye az 1990-as évek közepén, a Nemzeti alaptanterv kialakításakor indította el 

azt a folyamatot, melynek eredményeként a médiaoktatás – alap- és középszinten is – 1997-

től önálló tantárggyá vált (Hartai 1998; Horváth Zs. 2013). A terület iskolai megjelenését az 

1990-es évek második felében induló kereskedelmi televíziózás, illetve az attól való félelem 

tette sürgetővé.  

A tantárgy azonban nem tudott széles körben elterjedni. Ennek okai szerteágazóak és 

összhangban állnak a nemzetközi tapasztalatokkal (Hartai 2016). Az önálló tantárgyi 

keretek kiürülése ellenére az oktatásirányítás reflektálni kívánt a digitalizáció és a késő 

modernitás médiakörnyezete jelentette kihívásokra. Ez tükröződik a 2012-es 

kerettantervekben, melyek több szempontból hoztak változást az oktatás tartalmában – és 

ezzel együtt a médiaműveltség fejlesztésében. Az önálló órakeretben történő médiaoktatás 

visszaszorult,  helyére a médiatudatosságra nevelés célja került. A kutatás első fázisában a 

szabályozó dokumentumoktól indulva, a tanári fogalomhasználaton, a médiaoktatási 
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praxison és az egyes iskolákra jellemző egyedi megoldásokon keresztül, tehát az oktatás 

felől vizsgáltam ennek a változásnak a hatásait. 

 A meghatározott programra épülő médiaoktatás helyére lépő – ám sokkal kevesebbet 

kínáló – médiatudatosságra nevelés, kötelező nevelési célként, a kerettantervekből, az 

összes hazai alap- és középfokú iskola pedagógiai programjába bekerült. A médiatudatosság 

meghatározása a szabályozók szintjén valójában egy veszélyesnek tekintett 

médiakörnyezetet jelöl, mellyel kapcsolatban az alapvető iskolai cél a kritikus szövegértés 

kialakítása, amelyhez egyfajta eszközt jelent a médiaipar működésének ismerete. A tanárok 

médiaműveltség definíciója, és az iskolai házirendek igen világosan jelzik, hogy az iskola 

világa nem tud mit kezdeni azzal, hogy a média élvezetforrásként és a mindennapi 

tapasztalat forrásaként van jelen a tizenévesek életében.  

A dokumentumelemzés egyfelől megmutatta azt, hogy az iskolákban a kerettantervi 

előírások adaptálásán kívül alig sikerült egyedi megoldásokat kialakítani a késő modern 

médiakörnyezet jelentette kihívásokra. Miközben az informatikai (digitális) műveltség 

rendkívül fontos hivatkozási alappá vált az iskolák számára, arról már kevesebbet, vagy alig 

szólnak az iskolai dokumentumokban, hogy ezek az eszközök miként hasznosulnak a 

mindennapi életben és milyen módon kapcsolódnak a médiakörnyezethez. Másfelől úgy 

tűnik, hogy az informatikai kompetenciák fejlesztésének hívószava mellett az iskolák 

számára lényeges az iskola hagyományos funkcióinak megőrzése. Az oktatási-nevelési 

folyamat szereplőinek a konszenzusnak és hagyományoknak megfelelő módon kell 

viselkedniük, a tudásátadás módja pedig évtizedekkel korábbi mintákat követ. A 

médiaműveltség komplex fejlesztése nehezen, vagy egyáltalán nem illeszthető ebbe a 

rendszerbe. 
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6. TIZENÉVESEK MÉDIAHASZNÁLATA  

– A FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚK TAPASZTALATAI 

A fókuszcsoportos beszélgetések megerősítették a dokumentumelemzés megállapításait, 

miszerint a vizsgált intézményekben leginkább az informatikai képességek és készségek 

fejlesztésére tesznek kísérletet a pedagógusok, az információs- és médiaműveltség 

fejlesztése alig, vagy csak egy régebbi médiavilágra reflektálva történik meg.  

A tizenévesek elmondása alapján a médiahasználat sokféle módon ágyazódik be 

mindennapi életükbe és nem válik el élesen a nem mediatizált tevékenységeiktől. A 

médiahasználat három dimenziója (hasznosság, élvezet, ideológia) – egyénenként eltérő 

hangsúllyal – befolyásolja, hogy mit csinálnak a médiatérben, milyen tartalmakat 

fogyasztanak, vagy éppen milyen médiaszövegeket hoznak létre. A hasznosság, az élvezet, 

illetve az ideológiai szempontok különféle arányú mintázatai alapján kísérletet tettem öt 

eltérő médiahasználati attitűd-csoportba sorolni a megszólalókat (elitisták, technokraták, 

moralizálók, nézelődők, kevés médiát használók). Ez a módszer alapja lehet további, egyes 

csoportokra vonatkozó célirányos kutatásoknak, hiszen segítségével a generációs 

megközelítéseknél árnyaltabb kép rajzolható a vizsgált korosztály médiahasználatáról.  

A fókuszcsoportokban megszólaló fiatalok számára a médiatér egyszerre ismerős, 

természetes közeg és idegen, felfedezésre váró világ. Az otthoni, szabadidős és részben 

iskolai életük egy részét az online világhoz kapcsolódva élik. A legáltalánosabb 

szórakozásformákon, azaz a sorozat- és filmnézésen, zenehallgatáson, videójátékozáson és 

vásárláson túl, többen a médiaeszközöket tudásszerzésre és tudástermelésre is használatba 

vették már. Az interjúk alapján ezzel a lehetőséggel azok tudtak jobban élni, akik 

megalapozottabb általános (hagyományos) műveltséggel rendelkeztek és magabiztosabban 

mozogtak az online térben. De még a legintenzívebb médiahasználók számára is sok újat 

tartogat a késő modernitás médiavilága. Az átélhető élmények egy része élvezetes, a 

megszerezhető tudás hasznos, ugyanakkor adódnak rossz vagy kellemetlen helyzetek, 

melyekre az iskola kevéssé készítette fel őket. A diákok nem tettek említést olyan 

szisztematikusan építkező programokról, melyek a médiahasználatban rejlő lehetőségek 
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jobb kihasználásában, vagy a veszélyekkel való hatékony megküzdésben segítették volna 

őket. Ehelyett az iskolákban a tiltás és fegyelmezés különféle formáival találkoztak. A 

legtipikusabb ezek közül a médiahasználat időbeli, vagy térbeli korlátozása, illetve a 

médiaeszközök feletti kontroll. A saját mobiltelefon használatát minden iskolában 

szigorúan szabályozzák, és jellemző büntetési formának számít mindenhol a tanulók 

eszközeinek hosszabb-rövidebb időre történő elvétele. Másfelől azt is látni lehet, hogy az 

iskolai médiaeszközök használatában (digitális tábla, wifi hálózat, számítógépek) a tanárok 

vannak előnyösebb helyzetben. A fókuszcsoportos beszélgetések és az 5. fejezetben 

elemzett dokumentumok alapján azt mondhatjuk, hogy a média az iskola világában nem 

erőforrásként, hanem – Császi találó kifejezésével élve – mumusként van jelen (Császi 

2003). Nem véletlen, hogy több megszólaló tizenéves bűntudattal beszélt a saját 

médiahasználatáról, vagy moralizált mások (azaz kortársaik) túlzó vagy helytelen 

médiahasználata felett. A médiával kapcsolatban így kialakuló önreflexív viszony a 

médiahasználat fontos és valós problémái helyett az iskola és a média konfliktusára próbál 

választ adni. A fókuszcsoportok résztvevői például sokkal többet beszéltek az idő 

elpazarlásáról vagy a hozzászólók rossz helyesírásáról, mint az adatbiztonsággal 

kapcsolatos kérdésekről. 

 

 

7. TIZENÉVESEK ÁLTAL KÉSZÍTETT MÉDIASZÖVEGEK ELEMZÉSÉNEK TAPASZTALATAI 

A kutatás utolsó fázisában tizenévesek által készített médiaszövegeket elemeztem. A 

bemutatott gyakorlatok alapján azt gondolom, hogy a közösségi hálózatokon terjedő 

médiatartalmak mennyiségénél sokkal érdekesebb ezek formája, tartalma, és az a gyakorlati 

tevékenység, melynek révén ezek létrejönnek. Ebből a nézőpontból a közönség mérete sem 

lényeges, hiszen a páros szerepjáték éppoly izgalmas és érdekes kulturális gyakorlatok 

színtere, mint a százezres közönséget vonzó Soha című kisfilm, vagy a 25 fős 

osztályközösségnek készülő Gyerek Hírek.  
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Az elemzetthez hasonló jelenségek etnografikus leírása közelebb vihet minket ahhoz, 

hogy megértsük, miként használják az emberek – jelen esetben a tizenévesek – a médiát 

(Miller et al. 2016). A fiatalok médiahasználata mindenekelőtt azt mutatja meg, hogy a 

médiahasználat a mindennapi élet szerves része. Ha a médiahasználatról csak a 

technológiai eszközök minden korábbinál gyorsabb rotációja és inváziója mentén 

beszélünk, és a gyerekek és fiatalok médiahasználatát csak ebből a technológiai aspektusból 

vizsgáljuk, azaz ragaszkodunk a generációs modellekhez (Pais 2013), akkor szem elől 

tévesztjük a sokkal fontosabb kulturális gyakorlatokat. Nem a technológia hozza létre a 

részvételt, hanem az emberek cselekvései. A technológia ugyanakkor lehetőséget teremt 

arra, hogy új kapcsolatok és együttműködések, ezáltal kulturális termékek jöjjenek létre 

(Jenkins et al. 2016). Ugyanakkor persze veszélyeket és csapdákat is rejt, melyek kivédésére 

fel kell készíteni a gyerekeket és fiatalokat. 

Mi sem bizonyítja jobban, hogy a médiakonvergencia a szociális és kulturális gyakorlatok 

összeolvadása és átrendeződése (Jenkins 2006), mint azok a tizenévesek által létrehozott 

médiaszövegek, melyekben jól felismerhetők, vagy szándékosan artikuláltak a 

hagyományos médiaszövegek formai, tartalmi, esztétikai, vagy kulturális sajátosságai.  

A szerepjátékot író lányok az irodalomi alkotások, a könyvek, a zene, tágabb értelemben 

a művészet mindennapi életben betöltött kitüntetett szerepére is felhívják a figyelmünket. 

Egyúttal az olyan társadalmi gyakorlatokra is reflektálnak, mint a párbeszéd vagy a vita. 

Tanulási folyamatként kell tekintenünk arra, ahogyan a klasszikus műveket a fiatalok 

felhasználják, darabjaira bontják és a részekből új alkotást készítenek, ahogy ezt a Soha 

című film ifjú alkotója tette. (Jenkins et al. 2016). Nem kevésbé izgalmas az a tevékenység, 

ahogy a Gyerek Hírek szerzői különféle felületeken igyekeztek megszólítani a közönség 

tagjait. A különféle platformokon megjelenő tartalmak társadalmi beágyazottsága nem 

technológiafüggő. Elegendő a játékokra, feladványokra, receptekre, vagy játékleírásokra 

utalni.  

A fiatalok által készített szövegek rendkívül mélyen és közvetlenül kapcsolódnak 

mindennapi élményeikhez. Az új média kínálta disztribúciós lehetőségek – függetlenül 
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azok mértékétől – kiválóan alkalmasak a tapasztalatokhoz kötődő reflexiók 

interpretálására. A média ilyen formán történő használatakor, azaz a részvétel, a játék, a 

rekreáció, a tartalmak remixelése és újraformálása során a fiatal fogyasztók olyan 

képességekre, készségekre és tudásra tesznek szert, melyeket az élet további területein, 

komolyabb célok szolgálatába is állíthatnak (Jenkins–Green 2008). Például nem csak a 

kreativitásuk fejlődik, hanem a kommunikációs kompetenciáik is, emellett megismerik a 

digitális terek „játékszabályait” is. 

 

8.  ÖSSZEGZÉS – A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA  

A MÉDIAMŰVELTSÉG FEJLESZTÉSE SORÁN 

Disszertációmban a tizenévesek médiahasználatának iskolai és iskolán kívüli gyakorlataira 

koncentrálva azt szerettem volna bemutatni, hogy milyen kevés kapcsolódási pont van a 

média- és információműveltség fejlesztésének iskolai praxisa és a vizsgált korosztály 

mindennapi tevékenysége között. Előbbire még napjainkban is – sőt paradox módon egyre 

inkább – a felügyelet és korlátozás a jellemző. A kerettantervek a médiatudatosságra 

nevelés címkéje alatt a médiavilágot egy veszélyekkel teli helynek írják le, a használatban 

rejlő lehetőségekről alig tesznek említést. Az iskolai dokumentumok pedig ennek 

megfelelően próbálják szűkíteni a tanulók iskolai médiahasználatának lehetőségeit. A 

médiaműveltségről alkotott tanári elképzelések egyfelől tükrözik a kerettantervek 

szemléletét, de túl is mutatnak azon, hiszen nagyon sokan a médiaműveltségben látják azt 

az eszközt, mely segíthet a fiataloknak abban, hogy megértsék a késő modernitás komplex 

kihívásait. Mindeközben a médiaoktatás iskolai lehetőségei beszűkültek, napjainkban már 

csak kevés iskolában van médiaóra. Kutatásom azt mutatja, hogy leginkább a médiatanárok 

ismerték fel a szemléletváltás szükségességét, de egyfelől nehezen lépnek távolabb az 

elmúlt két évtizedben kialakult gyakorlatoknál, így a mozgóképkultúra- és médiaismeret 

tantárgy továbbra is főként elmélet fókuszú. Másrészt túl kevesen vannak ahhoz, hogy 

változást tudjanak elérni. 
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A fókuszcsoportos beszélgetések és a tizenévesek által alkotott médiaszövegek elemzése 

megerősítette, hogy az új, konvergens médiakörnyezetben alkalmazandó képességek és 

készségek nem teszik feleslegessé a régieket. Az új médiaműveltség is szövegalapú, a képek 

és hangok nem szorítják ki az írást és olvasást. Épp ellenkezőleg, a hagyományos műveltség 

és tudás hiányosságai komoly hátrányt jelentenek. A fókuszcsoportos beszélgetések során 

elhangzott, hogy a rossz helyesírás, az igénytelen nyelvhelyesség, vagy más esztétikai 

problémák a közönség elutasítását eredményezik. Az új média használata során nem 

elsősorban a technológiai tudás a döntő, hanem a széles körű ismeretek, azaz a kulturális 

jártasság lesz a sikeresség záloga.  

Ha mindezt el tudjuk fogadni, akkor azt is megérthetjük, hogy a tanárok korábbi 

fejezetben vázolt médiaműveltség felfogása miért nem teljes. Nem csak az a probléma, hogy 

a médiáról és az ahhoz kapcsolódó műveltség-komponensenkről nincs kialakult 

konszenzus. Sokkal inkább arról, hogy az uralkodó felfogás fókuszában a technológia áll. A 

médiatudatosság fejlesztése köré épített mítosz, melyben a média egyfajta mumusként 

hordozója és közvetítője a hamis és megtévesztő, vagy egyenesen hazug tartalmaknak, és 

amelyben a cél, hogy a fiatalok képesek legyenek érték- és igazságalapon választani az 

üzenetek között, nem vet számot kellő mértékben a média mindennapokban betöltött 

szerepével. Nem vagyunk könnyű helyzetben, ha meg akarjuk tanítani, hogy mely forrás 

hiteles és melyik nem, vagy, hogy melyik tartalom hasznos és melyik értéktelen. A gyorsan 

változó médiakörnyezetben erre aligha van mód. Arra viszont törekedhetünk, hogy a 

világot – beleértve és nem kiragadva a média világát – komplexitásában értelmezzük.  

A fiatalok médiafogyasztásának és alkotótevékenységének megismerése közelebb vihet 

minket ahhoz, hogy a fenti célt miként érhetjük el. Egyrészről jól látható, hogy a 

tizenévesek érdeklődése projektekre és nem elszigetelt feladatok megoldására irányul. Az 

elsajátítás és az alkalmazás egy hosszabb, koncentrált és összetett folyamat része, melyben 

a megannyi szempontra figyelni kell. Ez nem más, mint a projektpedagógia módszere, 

melynek középpontjában egy probléma megoldása áll. A feladat megoldása közben a 

résztvevők (a tanulók) közösen kutatnak, felfedeznek és egy produktumot hoznak létre. A 
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projektpedagógiai ismérvei közül kiemelhető a tevékenységorientáltság, a tartalmi 

komplexitás, az önállóság és a kooperativitás, időkezelés, képességfejlesztésre koncentrálás 

és a motiváció (Jakab 2005).  

Mindez alig áll távol a részvételi kultúrától, ahol lehetőség van a közös tevékenységre, de 

az iskolával ellentétben semmi sem kötelező. A közösségek rugalmasan szerveződnek, a 

részvétel is fluid. Mindenki annyival járul hozzá a feladat megoldásához, amennyit 

készségeiből, idejéből, érdeklődéséből, vágyaiból és tudásából hajlandó feláldozni (Jenkins–

Green 2008). A médiaműveltség-fejlesztése során e két terület közelítése szükséges. Más 

szavakkal, az iskolai fejlesztés módszereit a mindennapok tapasztalataihoz és 

médiahasználati praxisához kell igazítani. A fiatalok többsége azonban nincs birtokában 

annak a tudásnak, amellyel könnyedén minőségi, és a nyilvános térben publikálásra 

érdemes tartalmakat tudjon készíteni. Még az ügyesebbek és aktívabbak is sok nehézséggel 

küzdenek, melyek egy része technikai, más része kulturális jellegű (Németh et al. 2021). De 

ez csak az egyik ok, ami miatt a gyakorlati tevékenységek segítése fontos, ezzel együtt 

szükséges az iskolai médiaműveltség-fejlesztés újragondolása. Ahhoz, hogy a fiatalok 

megfelelő hangon és kellő hatékonysággal tudjanak véleményt nyilvánítani, komplex, 

tantárgyakon átívelő programra van szükség.  
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