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FORGÓ SÁNDOR
A KÖZÖSSÉGI MÉDIAPEDAGÓGIA, ÚJMÉDIARENDSZER ÉS 

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Bevezetés

Az újmédia fogalomrendszere a tömegkommunikációs kezdet után (McQua-
il 2003, Castells 2004) átalakult, a hálózatba kapcsolt digitális információs és 
kommunikációs technológiák leírására használatos terminológia (Európai Par-
lament) követte.

Az ezredforduló (paleo- és neotelevízió)18 korszakát követő, kiegészítő 21. 
század médiahasználóit körülvevő interaktív, hibrid konvergens és hálózatok-
ba szerveződő médiumokból összeálló médiakörnyezet alapvető változásokat 
idéz elő, amelyek érintik a tartalmakat (Myat 2016).

Toffler (2001) a Harmadik hullám című könyvében definiálja a „gyártó-fo-
gyasztó”, prosumer (a producer és consumer összevonásából adódó) meghatá-
rozást, ami abban nyilvánul meg, hogy a passzív fogyasztó egyfajta alkotóvá 
is válik azáltal, hogy maga alakítja és határozza meg fogyasztását. Rheingold 
(2002) az új online kommunikációs színterek forradalmi szerepét emeli ki a 
kollektív együttműködésben. 

Myat (2016: 159) így ír erről: „A politikai elit által kontrollált nemzeti mé-
diaintézmények mellett egyre fontosabb szereplővé válnak a globális, tartalmat 
elő nem állító, azokat csupán közvetítő cégek – mint a Google és a Facebook –, 
és ezek válnak a meghatározó közvetítő médiumokká a színtereiken megosztott 
professzionális és médiahasználói tartalmak révén”. A szerző hangsúlyozza, 
hogy „a modern elméletek passzív befogadójáról kialakított képet is szükséges 
újragondolni a késő-modern média fogyasztójának esetében, aki szükségletei 
alapján szelektálva, tudatosabb és kritikusabb módon viszonyul a média tartal-
maihoz”. 

A szerző a késő modern médiakörnyezetet kapcsán megállapítja, hogy ab-
ban a modernista megközelítések újragondolását igényelve szükségessé válik a 
kollaboratív-közösségi médiaelmélet (kmm) (Myat 2010) diszciplína megala-
pozása, melynek fő motívuma a kollaborációban, a médiahasználók közösségi 
együttműködésében ragadható meg.

Az újmédia manovichi (Manovich 2001) értelmezése már a tartalomszerve-
zés adatbázis-logikán alapulva arra szolgálhat, hogy kiterjesszük az újmédia 

18 Umberto Eco: Már nem átlátszó a képernyő. http://mek.niif.hu/00100/00125/html/06.htm
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fogalmának technológiai determináción (eszköz, webkettes alkalmazások) ala-
puló felfogását, a számítógép által szervezett újmédia-környezet adta új, spon-
tán narratívaalkotás dramaturgiájára (Forgó 2013).

Az újmédia-alapú tartalomszervezés azonban számol a felfedezéses tanulás-
sal, a véletlenen alapuló tartalomszervezéssel is. (Aczél Petra szerint a szeren-
csés felfedezés következtében eredeti kutatási célunktól függetlenül, a véletlen 
segítségével juthatunk jelentős tudományos eredményekhez. A véletlenszerű 
felfedezés, a keresés szándékától független rátalálás az interfészen bolyongók-
nak, az újmédia böngészőinek alapélménye (Aczél 2010).

1. ábra. Az újmédia területei (Forgó 2013)

Értelmezésem szerint „[…] az újmédia fogalma nem csupán egy korszak 
(modern, poszt- és késő modern) kronologikusan fejlődő médiakörnyezet 
(offline, online eszközök és hálózati alkalmazások) változatait jelenti, hanem 
az adatbázis-logikán alapuló felhasználói (civil) tartalomszervezés/előállítás 
egyéni és közösségi lehetőségét is, melyben a narratívaalkotás sajátos egyéni 
változatai jelennek meg” (Forgó 2014).
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Egy kutatás eredményei

Az információközvetítő szakmák újmédia-kompetenciái, az újmédia lehetősé-
gei című kutatás1 azt a kérdéskör határozta meg, hogy korunkban a tudásátadás 
milyen formában valósul, valósulhat meg. A kérdést illetően bizonytalanság 
van, mert az online világ végtelennek tűnő tudáselemeinek integrálása már túl-
mutat az osztálytermi IKT-eszközökön és a hálózatalapú tanulásszervezési for-
mákon. Habár az European Schoolnet 2006-os felmérése megállapította, hogy 
az „IKT-eszközökkel jobban ellátott iskolák teljesítménye magasabb, mint ke-
vésbé felszerelt társaiké, mára az arányok fontosabb szerepet kaptak, mint az 
eszközök” (Lengyelné 2014). Kijelenthetjük, hogy az újmédiára jellemző vé-
letlenszerűség kezelése és a véletlen tanulási formák keretbe foglalása nyitott 
kérdés a tanárképzésben. A spontán, sokszor a véletlenen alapuló, felfedező 
tanulási formák mind olyan faktorok, amelyek kutatása elengedhetetlen mind 
a tanulók, mind pedig a most felnövekvő pedagógusgeneráció számára.2 Nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen jelen van a mindennapjainkban, és az okta-
tási kultúrának is viszonyulni kell hozzá. Az újmédia egy elképzelt hierarchi-
kus rendszerében a hálózat révén az összekötő csatornák bármelyik pillanatban 
megnyílhatnak, és változást okozhatnak az addig stabil rendszerekben (Molnár 
2017).

Így tehát nem elégedhetünk meg csupán az eszközhasználat módszertani 
kérdéseivel, hanem azzal is számolni kell, hogy a hagyományos oktatási 
folyamatra oly jellemző narratív logika mellé hogyan építhető fel a digitalizáció 
révén kialakult, adatbázisalapon történő tartalomszervezés logikája. E szemlélet 
túlmutat a hagyományos szemléltetési és tevékenykedtetési formákon, hisz az 
online világ előre nem prognosztizálható tartalmaival kell számolni a pedagógiai 
tervezőmunka során. 

1 Lásd bővebben a humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) 
kutatások és képzésfejlesztés címet viselő, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 
azonosítószámú projekt keretében készült résztanulmányokat. EKE, MII, Eger, 2016.

2 V. Pók Katalin (2003) megfogalmazásában a posztmodern „…. Az „anything goes” 
(„minden megy”) (Schutz, 2000) jegyében lerombolta például a korábban egyeduralkodó 
elitkultúra ideáját, a tömegkultúrát állítva mellé. A korábbi elitoktatás helyett pedig a tö-
megoktatás létjogosultságát ismerte el. Ugyanez történt a művészetek és a sport területén 
is. Az addigi elitművészet helyébe, mely keveseké volt és minden korban sajátos stílust 
teremtett, tömegművészeti ágakat hozott létre (pl. graffiti, vagy a zenében a rap, vagy 
akár a népi kismesterségek tömeges művelése), és egyben megszületett a stílus nélküli 
század. Sem a XX. századnak, sem a XXI.-nek nincs meghatározható stílusa, mert „min-
den megy”, többféle stílus, ízlés lehet egy időben érvényes.”
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Míg a multimédiás megjelenítés a prezentáláson alapuló szemléltetést támo-
gató – esetenként egyéni tanulói/felhasználói interaktivitáson alapuló formát 
öntve –, kiegészítő tartalommegjelenítést tett lehetővé, az újmédia rendszer on-
line környezetében, a tanulás-tanítási folyamatban előre megtervezett monda-
nivalót felválthatják, kiegészíthetik a szabadon (véletlenül keletkező) kibonta-
kozó (emergens) tartalmak és tartalomszervezési formák (Bessenyei és Szirbik 
2011).

Az újmédiára jellemző véletlenszerűség kezelése és a véletlen tanulási for-
mák keretbe foglalása nyitott kérdés a tanárképzésben. A spontán, sokszor a 
véletlenen alapuló, felfedező tanulási formák mind olyan faktorok, amelyek 
kutatása elengedhetetlen mind a tanulók, mind pedig a most felnövekvő peda-
gógusgeneráció számára. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen jelen van a 
mindennapjainkban, és az oktatási kultúrának is viszonyulni kell hozzá. 

2. ábra. Hierarchikus vs. wirearchikus hálózati tanulás 
(Forgó 2017)

Pillanatkép; a tanulási egységek, mikrotartalmak szinergiájáról, ahol a tar-
talmak nemcsak a taxatíven – egyfajta ‘gravitációs’ súllyal jelennek meg rend-
szerben –, hanem teret kapnak a ‘légiesült’ éppen hálózati szerveződés alatt 
lévők is.

A hierarchikus (taxatívekkel) ellentétben a wirearchikus (Hausband 2013) 
rendszerek jellemzője – az interaktív infokommunikációs technológiák révén –, 
hogy lehetővé tegyék a tudáson, a bizalmon, a hitelességen és az eredményeken 
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alapuló hatékony folyamatokat, cselekvéseket. Az újmédia rendszer online kör-
nyezetében, a tanulás-tanítási folyamatban előre megtervezett mondanivalót 
felválthatják, kiegészíthetik a szabadon (véletlenül keletkező, a tervezett úttól 
eltérő) kibontakozó emergens tartalmak, tartalomszervezési formák, narratívák.

A narratíva rendezőelvként is felfoghatóan azonban ennek túlzott alkalmazá-
sa ellentétes hatást vált ki, és korlátozhatja az alkotófolyamatot. Fontos, hogy 
a narratívára mint egy ernyőre gondoljunk, és ne a tananyaggal azonosítsuk. 
Ellentét mutatkozik továbbá az adatbázis-logika és a narratíva között, amely 
kérdés feloldása egyelőre nem megoldott.

A narratíva azonban jótékony hatással van az adatbázisokra, amelyek sok 
azonos szintű differenciálatlan elemből állnak, és ennek a narratíva révén tu-
dunk értelmet adni, amely logika alkalmazása így segíti a tanulást és megvál-
toztatja a tanulás és a tanórák dramaturgiáját, hozzájárulva az egyéni tanulási 
utak kiépítéséhez. 

A kutatás tervezése során annak a célkitűzésnek kellett megfelelni, hogy a 
tanárképző intézménybe járók mellett képet tudjunk kapni az információátörö-
kítő szakmákban tevékenykedők IKT- és újmédia-érintettségéről, hiszen Ma-
gyarországon és az Európai Unióban óriási az igény az IKT kompetenciákkal 
rendelkező szakemberekre (Lengyelné 2013). Az információátörökítő szak-
mákban (tanár, informatikus könyvtáros, mozgókép- és médiakultúra, kulturá-
lis örökség szakos hallgatók körében) időszerű volt feltárni, hogy az informá-
ciós társadalom „gyakorlásához” milyen elengedhetetlen értelmező, alkalmazó 
és kreatív, fejlesztő készségek szükségesek, különös tekintettel a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó digitális kompetenciára épülő indikáto-
rokra (Molnár 2014b). 

Olyan tananyagmodulok szükségesek, melyek révén lehetővé válik az okta-
tásban (köz-, felsőoktatás és felnőttképzés) tevékenykedő kollégák módszertani 
kultúrájának frissítése online tevékenykedtetési formák segítségével. Ismerete-
ik birtokában képessé válnak az online térben (a böngészéstől a megosztásig) 
az oktatási célok megvalósítására, változatos tanulásszervezési és oktatási-ta-
nulási módszerek segítségével, nyitott (FB, g+) és zárt (Moodle, Joomla, Dru-
pal) oktatási keretrendszerek tulajdonságainak ismerete alapján.

Összességében a paleo- és a neotelevízió-elemeken túl, a hibrid médiumok 
mellett megjelennek – az együttműködésen alapuló közösségi színtereket, mé-
diakörnyezetet és használatot vizsgáló diszciplínák (pszichológia, szociálpszi-
chológia, szociológia, hálózatelmélet) – kiemelt szerepet tulajdonítva a média-
kutatás és kommunikációelmélet, a kommunikáció rituális modelljének (Carey 
1989/1992), a használat-kielégülés modelljének (Katz et al. 1974/2007) és a 
kommunikáció participációs elméletének (Horányi 2009) kiindulópontjait al-
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kalmazza (Myat 2016: 159). A hálózatelméleten alapuló tanulás, az interak-
tív tévé, a mobil eszközök oktatásban történő megjelenésével újragondolást 
igényel, kiegészítésre a szorul az újmédiarendszer (Forgó 2016: 196). Újra 
kell gondolni a kompetenciarendszert, egyfajta hálózatalapú és/vagy újmédia-
kompetenciákra is fel kell készíteni hallgatóinkat/diákjainkat. A rendszer elemei 
azonban nem egymásra épülve, hanem véletlenszerűen fraktálos, cirkulárisan 
kiterjedő kompetenciarendszerré kiterjedve alakulnak, melyben a fő motívum 
a kollaborációban, a médiahasználók közösségi együttműködésében ragadható 
meg (Myat i. m.).

A közösségi médiapedagógia az újmédia-világ digitális hálózatokban rejlő 
interaktív lehetőségek révén – személyek közötti fizikai jelenlét nélkül – meg-
valósuló közösségi cselekvés, amely a nyilvános tartalomszervezési és kifejezé-
si formák (narratívák) során keletkező tartalmak és fogyasztásuk pedagógiai, 
médiaelméleti, hálózatelméleti, médiainformatikai (MIL) és egyéb társtudomá-
nyok (pszichológiai, szociálpszichológia, szociológia, hálózatelmélet, média-
kutatás) segítségével összefüggéseket tár fel a nevelés célrendszere és feladat-
rendszere függvényében (Forgó 2018).

3. ábra. A közösségi médiapedagógia területei
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Az újmédia területeinek SWOT-analízise

A kutatás során az EKF Médiainformatika Intézet szakjainál (informatikus 
könyvtáros, a mozgóképkultúra BA és MA szintű képzés és a kulturális örökség 
MA szak) a szaktárgyi tematikák alapján definiáltuk az újmédia többdimenziós 
tényezőit, amelyeket az erősség, gyengeség, lehetőség és veszély indikátorok 
mentén ismertetünk.

Az újmédia területeinek meghatározásánál az eszközök és a tartalomszer-
vezés indikátorokat vettük figyelembe, amely alapján három területet határoz-
tunk meg: (1) az újmédiumok mint lokális fizikai eszközök; (2) az újmédiu-
mok mint hálózati eszközök; valamint (3) a narratíva és az adatbázis-logika 
együttese.

A NARRATÍVA ÉS AZ ADATBÁZIS-LOGIKA EGYÜTTESE
Külső tényezők Belső tényezők

Lehetőségek Veszélyek Erősségek Gyengeségek
Az adatbázisok nagy 
mennyiségű adatot 
tartalmaznak.
Adatbázist mindenki 
létrehozhat.
A narratíva rende-
zőelv.
Az adatbázis-logika 
fellazítja a kötött 
rendszereket.

Az adatbázis azonos 
szintű, differenciálat-
lan elemek halmaza.
A túlzott narratíva 
korlátozó tényező is 
lehet.
Az adatbázis-logika 
nem viseli el a narra-
tívát és nem egyenlő 
a tananyaggal.

A narratíva értelmet 
ad az adatbázisok-
nak.
Az adatbázisok segí-
tik a tanulást. 
Az adatbázis-logika 
megváltoztatja a 
tanulás, a tanórák 
dramaturgiáját.
Az adatbázis-logika 
segítheti az egyéni 
utak kialakulását a 
tanulásban.

Az adatbázis-logika 
szerinti tanulás ered-
ménye esetleges.
Az adatbázis-logika 
túlzott érvényesítése 
nehezíti az értékelést.

4. ábra. A narratíva és az adatbázis-logika együttese újmédia-terület SWOT-
analízise (Gálffy 2016)

Összegzés
A tanulmány az újmédiarendszer adta késő modern médiakörnyezettel (kmm) 

megjelenő modernista megközelítések újragondolását igényelve kiemeli a kol-
laboratív-közösségi médiaelmélet és ez alapján a közösségi médiapedagógia 
diszciplína megalapozásának szükségességét, melynek fő motívuma a kollabo-
rációban, a médiahasználók (tanárok és diákok) közösségi együttműködésében 
ragadható meg.



192

Forgó Sándor

Az újabb kutatások abba az irányba mutatnak, hogy az adatbázis és narratíva 
szimbiózisa köré szerveződik az interaktív narratíva (Soar – Gagnon 2014), 
mely nemcsak a digitális történetmesélés, tartalomalkotás, hanem az adaptív 
tanulási stratégiák kidolgozása alapjául is szolgálhat.
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