
„Ha azt szeretnéd, hogy valakibõl jó ha-
jós legyen, ne azzal kezdd, hogy megtaní-
tod hajót építeni! Szerettesd meg vele a
tengert! Akkor majd mindent el fog követ-
ni, hogy megtanulja a hajóépítést is.”

A mai világban úgy fogalmazhatnánk
meg: ha azt szeretnéd, hogy igazi hajós
legyen, aki eligazodik a tengeren, adj a
kezébe iránytût, és mutasd meg, hogyan
használhatja. 

A két kulcsfogalom jelentése: Média-
ismeret – tudatos önkifejezés a különbö-
zõ audiovizuális eszközök segítségével, a
média üzeneteinek kritikus értelmezése,
az audiovizuális írás-, olvasástudás alap-
jainak az elsajátítása és a kritikai média-
tudatosság fejlesztése. Könyvtár – meg-
õrzésre és olvasásra szánt, rendezett 
dokumentumgyûjtemény, folyamatosan
bõvülõ szolgáltatásokkal. Találkozási, és
navigációs pont az információs szuper-
sztrádán. (A navigáció a latin navigare,
azaz  hajózni szóból származik, és azon
feladatok összességét, illetve azon tudo-
mányágat jelöli, amely lehetõvé teszi,
hogy kiindulási helyünkrõl az általunk
választott rendeltetési helyre a kiválasz-
tott útvonalon jussunk el.) A könyvtár az
iránytû, azaz segít eligazodni az internet
tengerén, a média világában.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár há-
lózata, Budapest legnagyobb közmûvelõ-
dési intézménye, az információs társada-
lom igényeihez igazodva, többféle szol-
gáltatással várja felhasználóit. 

A médiaismereti sorozat célja a tuda-
tos médiahasználat, azaz a problémák

feltárása, az ismeretközlés, az internet le-
hetõségeinek és veszélyeinek megismer-
tetése, a meglévõ tapasztalatok, élmé-
nyek átfordítása, a készségfejlesztés. 

A gyakorlatban három korcsoport (al-
só és felsõ tagozatos diákok, valamint
felnõttek) részére, három helyszínen,
többféle módszert (dráma, vita, elõadás,
aktivitás) alkalmazva, az élményszerûsé-
get kihangsúlyozva tartottuk meg a prog-
ramsorozatot.

Elsõként kidolgoztuk az olvasásfej-
lesztési, digitális írástudást növelõ, 
médiaismereti foglalkozássorozat tan-
anyagát, mely tíz egymást követõ és egy-
másra épülõ foglalkozásból áll.

Az alsó tagozatnál a tévézési szoká-
sokat, filmeket, filmkészítést kiemelt té-
maként dolgoztuk fel, a felsõ tagozatos
csoportokkal elsõsorban az internetes vi-
lágot tanulmányoztuk, de mindenhol
hangsúlyoztuk az internet lehetõségeit és
buktatóit.

Több foglalkozáson elõre összevá-
gott filmrészletekre építve, irányított be-
szélgetés keretében jelent meg az adott
témakörhöz kapcsolódó ismeretanyag.
Fontosnak tartottuk az alkotást, a saját
médiatartalom létrehozását, hogy a részt-
vevõk is hozzátehessenek értéket ehhez a
világhoz. Ezt segítette a kiscsoportos fel-
adatmegoldás, a kooperatív munkamód-
szer. A tanév végére eljutottunk odáig,
hogy a gyerekek saját történetet kitalálva
rövid kisfilmet készítettek a Windows
Movie Maker szerkesztõ-vágó program
használatával.
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Az év során észrevétlenül megismer-
kedhettek a gyerekek a könyvtári szol-
gáltatásokkal, lehetõségekkel. Megtanul-
ták a könyvtárban való tájékozódást, az
információkeresés és -szûrés technikáit,
a felvetõdött témák kapcsán a megfelelõ
szakirodalmat megkeresték és összeha-
sonlították az interneten található adatok-
kal.

A beszélgetések során kiderült, hogy
a gyerekek többsége fõleg a saját kapcso-
latai fenntartására, építésére használja az
internetet, és természetesen játékra. Né-
hányan a tanulást is említették. Látható-
lag szívesen beszélgettek saját érdek-
lõdési területükrõl, meséltek gépes 
élményeikrõl. Több példát említettek a
testvéri, majd a szülõi felelõsségrõl, az
állatok iránti felelõsségrõl és a tanári fe-
lelõsségrõl. Megfogalmazták azt is, hogy
a bizalom nagyon fontos kapcsolódó
fogalom.

Ezután a közösségi tartalom létreho-
zóinak felelõsségérõl beszélgettünk
(Wikipédia és szerkesztése). Ezt követõ-
en õk hoztak létre egy olyan tartalmat (is-
kolájuk bemutatása), melyet azzal a fele-
lõsséggel kellett elkészíteniük, hogy
adott esetben ki fog kerülni a program
honlapjára.

Arról gondolkodtunk velük, hogy az
interneten megjelenõ profilok mit üzen-
hetnek a bennük a látottak és a beszélge-
tés alapján. Készíteniük kellett egy-egy
kisfilmet az iskolájukról úgy, hogy ezek-
ben az alkotásokban jelenjen meg az a
közösségi tartalom, amit az õ csoportjuk
szeretne közvetíteni.

A szülõk, felnõttek részére a jelenko-
ri média jelenségeivel, lehetõségeivel és
veszélyeivel foglalkozó beszélgetést in-
dítottunk el. A négy alkalomból álló te-

matikus beszélgetések (audiovizuális
mûfajok: rajzfilm, talk-show mûsorok
és hatásaik a gyerekekre, online játékok,
Second Life, illetve virtuális valóság,
biztonságos internet) meghívott elõadók-
kal zajlottak. Pro és kontra érvek felsora-
koztatásával segítettük a szülõket véle-
ményük kialakításában. 

A cél az ismeretközlés és az attitûd-
formálás volt e korosztály részére. Ezen
túl három-három foglalkozás keretében
célzottan törekedtünk rá, hogy erõsítsük
a részt vevõ diákok és szüleik között a
partneri viszony megteremtését a média-
használatban. Igyekeztünk konkrét fogó-
dzókat nyújtani a szülõknek az otthoni,
aktív médianeveléshez az ismeretközlés,
a készségek, képességek fejlesztése és az
attitûdformálás tekintetében.

A foglalkozássorozat kettõs eredmé-
nyeként sikerült számos gyerekkel és
szülõvel közvetlen kapcsolatot kiépíteni,
és jelentõsen fejleszteni tudásukat ezen a
fontos, ám számos hiányossággal bíró te-
rületen. Másrészrõl az elméleti anyagot
gyakorlatban és élesben tesztelhettük,
rengeteg tapasztalatot szerezve.

„Jó szelet” a média tengerén – és le-
gyen nálunk mindig iránytû! ■
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