Rádió, Netrádió – média és oktatás

Bevezetés
Az elmúlt másfél, két évtized során a média erőteljes változásokon ment át. Az írott sajtó, a
televíziós és rádiós médiumok mellett megjelentek olyan felületek, csatornák illetve
„eszközök”, amelyek mindannyiunkat a passzív befogadó helyzetéből kiragadva, aktív
médiahasználókká, sőt tartalomszolgáltatókká tettek.
Míg húsz, harminc évvel ezelőtt egy-egy forrásból, pár televíziós csatornán, rádión
vagy napilapon keresztül kaptuk a híreket és értesüléseinket, addig ma már több száz
hagyományos médiacsatorna mellett rendelkezésünkre áll az internet, és az interneten át
elérhető weblapok, blogok, digitális könyvtárak, hírportálok, virtuális világok és különböző
tartalommegosztók. Míg korábban hivatásos újságírók láttak el minket információkkal, addig
ma már értesüléseink származhatnak bárkitől – közösségi oldalak tucatjain osztanak meg
velünk emberek mozgóképeket, híreket, tudományos publikációkat, élményeket. Míg
korábban azt kaptuk a médiaszolgáltatóktól, amit bekapcsolva a tévét és a rádiót láttunk és
hallottunk, addig ma már magunk döntünk a tartalmat illetően. Ha csak a környezetvédelem
témája érdekel, pár perc alatt megkereshetjük azokat a tartalmakat, amelyek a
környezetvédelemhez kapcsolódnak. Ha nem szeretnék végignézni egy sportközvetítést, csak
a gólokat szeretném látni, egy pillanat alatt rákeresve egy mozgóképmegosztón megtehetjük
ezt.
A lehetőség, hogy egyszerű kezelőfelülettel bíró blogokon közölhetünk publikációkat,
hogy rövid tanulási folyamat után megismerhető weblapszerkesztő programokkal
létrehozhatjuk saját internetes oldalunkat, amelyre feltölthetjük mobiltelefonunkkal elkészített
kép- és hanganyagainkat – forradalmasította a média világát is. Egy kis kreativitással,
minimális anyagi befektetéssel, sok energiával és lelkesedéssel mindannyian létrehozhatunk
olyan médiumokat, amelyek ismertségükben képesek túlszárnyalni olyan hagyományos
médiumokat is, mint a BBC vagy a Daily Telegraph.
Ebben a rövid leírásban egy kis ízelitőt, bepillantást nyújtunk abba, hogy miként lehet
aktív szereplőként belépni a média világába. Egy példán keresztül kívánjuk szemléltetni, hogy
milyen lehetőségek rejlenek az új kommunikációs és médiaeszközök felhasználásában – sőt
egy konkrét területet – az oktatást, tanítást – kiemelve bemutatjuk, hogyan hasznosulhatnak
ezek az eszközök.
Mivel ez a rövid kézikönyv nem törekszik arra, hogy a média jelenlegi teljes
eszköztárát bemutassa, mi a rádiót szeretnénk, mint példát felhozni arra, hogy mennyiféle
lehetőség rejlik az kommunikációs eszközök és alkalmazások különféle felhasználásában.
Kézikönyvünk igyekszik bemutatni, mi kell ahhoz, hogy elindítsunk egy internetes
rádiót, hogyan lehet technikailag létrehozni, s hogyan lehet működtetni azt. Egyfajta
kedvcsináló anyag összeállítására törekedtünk, amely rámutat arra, hogy valóban
mindannyiunk számára nyitott a lehetőség: mindannyian aktív résztvevőként beléphetünk a
média világába.
Ezen anyag másik fontos aspektusa – a bemutatáson túl – a felhasználás. Nagyszerű
dolog, hogy mindannyian aktív részesei lehetünk a médiának és tartalomszolgáltatóvá
válhatunk, de a kérdés újból és újból felmerül: mi célból, miért és minek a hasznára. Az
általunk röviden bemutatott eszközöknek számtalan felhasználása létezhet, mi egy területet

emeltünk ki, s erre építettük fel példánkat: hogyan lehet az oktatás terén használni a
médiaalkalmazásokat, hogyan hozhat létre tanárok egy csoportja egy internetes rádiót, s
hogyan tudják munkájuk során kihasználni, kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket.

Rádió? Netrádió?
Mint a bevezetőben már említettük is, ez a kézikönyv elsősorban a rádiózást és a rádiózás
eszköztárába tartozó alkalmazásokat mutatja be.
Vegyük egy kis fogalmi történeti áttekintéssel. Mi is az a rádió? A rádió a fénynél
alacsonyabb frekvenciájú elektromágneses hullámok modulációjával működő, jeltovábbításra
használt eszköz. Az 1910-es években kezdték el a nagyobb hatótávolságú rádiók fejlesztését,
amerikai és angol tudósok 1920-ra kidolgozták a mai rádiók elvén alapuló készüléket, amely
emberi hang, és zene továbbítására is alkalmas volt. Az első kereskedelmi rádióadó, a KDKA
1920-ban, a Pennsylvania állambeli Pittsburgh-ben kezdte meg működését. Az RCA 1929ben kezdte meg rendszeres műsorszolgáltatását. Nagy-Britanniában 1932-ben, Budapesten
már 1926-ban elindult a rádióadás.
Manapság a földfelszíni sugárzású rádiósugárzást egyre inkább felváltja a digitális
rádiózás, sőt az internetes rádiók is egyre nagyobb teret hódítanak. Ez utóbbi egészen
újraformálja a rádiózás világát – míg a földfelszíni sugárzás esetében egy-egy rádió indítása
és folyamatos üzemeltetése komoly engedélyeztetésekhez volt és van kötve, addig az
internetrádiók szabadon készíthetik műsoraikat – a törvényhozás évekkel, évtizedekkel követi
e téren a technikai fejlődést. Míg a hagyományos rádiók költsége óriási, addig netes társaik –
némi túlzással – pénz nélkül is működtethetőek.
Ugyanakkor hallgatói szempontból, mi különböztet meg egy hagyományos rádiót egy
internetrádiótól? Valójában semmi. Hallgatói szempontból a műsorok, a tartalom nem
feltétlenül más – a két rádió közötti legjelentősebb különbség a készülék, amellyel a
műsorokat fogjuk. Az egyikhez személyi számítógép kell, a másikhoz rádióvevőkészülék.
Azonban a leglényegesebb különbség, hogy a netrádió az internet szövevényes
erdejében található meg – minimálisan egy weboldal áll mögötte, amely lehetőséget ad a rádió
számára a képekkel, vizuális anyagokkal, szövegekkel – és megannyi további eszközzel –
való kiterjesztésre.
Az alábbi ábra az internet és a hagyományos (FM) rádiók közötti különbségeket
foglalja össze:
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GYENGESÉGEK
Csak internettel rendelkezők
tudják hallgatni
Anyagi ráfordítás kell az
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Hallgathatóságuk meg sem
közelíti az FM rádiók
hallgatottságát
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GYENGESÉGEK
 A minőség nem kielégítő
 Földrajzi adottságtól függ a
vétel
 Vételkörzettől függ az
elérhetőség
 Engedélyköteles
 Hírdetők átpártoltak az
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Az utóbbi időben megjelentek a rádiózásban olyan új alkalmazások, lehetőségek is, amelyek
egészen új kapukat tárnak fel a műsorkészítők előtt és újfajta hallgatói attitűdöket generálnak.
Az, hogy egy rádió műsorai szabadon elérhető formában megjelennek az interneten,
tárolódnak, letölthetővé válnak, felcímkézve kereshetőek bárki számára, – függetlenül
attól, hogy Kenyában, Argentínában vagy Szlovéniában vagyunk – újraformálta a rádiózás
világát.
Ha a hanganyagok ugyanúgy levehetőek egy képzeletbeli polcról, akár a könyvek,
látjuk tartalmukat, rövid leírásukat az interneten, ráadásul letöltve bármikor és bárhol
meghallgathatóak, magától adódik az ötlet – ez a rendszer alkalmas olyan információk

átadására, amely sorrendiséget, egymásra épülést igényelnek, valamint újra és újra elérhetőek.
Ilyen például egy tananyag…

Rádió és tanítás avagy hogyan használhatom a médiát saját céljaim
elérésére?
A rádió, a rádiózás a XXI. századra megváltozott. Az internet segítségével tárolhatjuk,
visszakereshetjük, podcastolhatjuk hanganyagainkat – ez a tény önmagában is egészen új
távlatokat nyit meg.
De ne felejtsük el, a netrádió és az általunk bemutatott alkalmazások csupán eszközök
a kezünkben – lehetőségek, amelyek tőlünk válhatnak eredményes vállalkozásokká. A most
következő példa – vagy nevezzük ötletnek – azt hivatott demonstrálni, hogy egy rádió,
minden eszköztárával egy internetes környezetben elhelyezve, menniyre hatékonyan válhat az
oktatás, a mindennapi tanulás-tanítás kiegészítő és izgalmas elemévé.

Rádió EDU
Azt gondolom, minden tanár dillemája, hogy ő, mint a tudást átadó személy, hiteles,
kompetens és elfogadott közvetítője tud-e lenni bizonyos tudásanyagnak. Ahogyan a rádiózás,
úgy az oktatás és a tanítás módszertana is rengeteget változott az elmúlt évszázadok során.
Míg ezer vagy akár pár száz évvel ezelőtt is a tudás bizonyos beavatottak privilégiuma
volt, a tanár vagy mester úgy állt tanítványai előtt, mint az az ember, akitől tanítványai a
tudást megszerezhetik, így megkérdőjelezhetetlen tisztelet és elismerés övezte, addig ma
olyan – tulajdonképpen bárki számára elérhető – információs bázisokkal rendelkezünk,
amelyek a tudásanyag forrását nem kötik egyetlen személyhez: a tanárhoz.
Gondoljunk bele, a mai tizenévesek egy olyan infokommunikációs, technofil világba
születnek, amelyben az őket oktató idősebb generációk csupán „bevándorlók” – digitális
bevándorlók – tudnak lenni. A tény, hogy egy tízéves gyermek, kezében egy
internetkapcsolattal bíró telefonnal több információt tud elérni pár pillanat alatt, mint amennyi
információ képes elhangzani egy egyetemi előadáson másfél óra alatt, nem csupán az oktatás,
tanítás módszereit változtatta meg, hanem az oktatás céljának átgondolására is késztet.
Mi természetesen nem kívánjuk megoldani a XXI. század oktatásának dillemáit,
csupán két dolgot emelnénk ki: egyrészt a tanár-tanítvány kapcsolatban a lexikai
tudásanyag közvetítésének igénye természetszerűleg háttérbe szorult, másrészt olyan
színesebb és korszerűbb módszereket és eszközöket kell bevonnunk a mindennapi oktatás
gyakorlatába, amelyek képesek megragadni a tudásra vágyók, főként a fiatalabb generációk
figyelmét és érdeklődését.
És itt következik a mi történetünk a Rádió EDU-ról. És hogy mi is az az Rádió EDU?
Az Rádió EDU egy olyan képzeletbeli – vagy csupán egy elméleti tervben létező –
rádió terve, amelyet tanárok, képzők hoztak létre. Egy példa, amelyen keresztül szemléltetni
szeretnénk a rádió és az újfajta technológiai lehetőségek felhasználásának széleskörű
lehetőségeit. Vágjunk is bele!

Tanárok egy csoportja úgy gondolta, hogy a hagyományos oktatási módszereik mellett
belevágnának valami újszerűbe. Valami olyasmi dolgot szerettek volna létrehozni, amely
mindenkit elérhet – idősebbeket ugyanúgy, mint a fiatalokat, a városban élőket, a vidéken
élőket, az autószerelőt és az irodai dolgozót egyaránt.
Abból indultak ki, hogy korunk egyik meghatározó eleme a kommunikáció és a
marketing – egyre fontosabb, hogy ne csupán alkossunk valamit, hanem láttassuk is azt:
jutassuk el minél több emberhez azt a dolgot – vagy esetünkben tudásanyagot – amit mi
hoztunk létre vagy mi akarunk közvetítetni. Korunkban számtalan kommunikációs csatorna
áll rendelkezésünkre, az információ ezer módon, milliónyi helyről dől ránk. A példában
szereplő tanáraink azt szerették volna, hogy az általuk képviselt tudásanyag minél szélesebb
körhöz jusson el, minél több ember figyelmét keltse fel a matematika, a fizika, a történetelem
vagy éppen az ezen tudásanyagokra épülő szakmák, mint a könyvelő, az irodai adminisztrátor,
a szerelőmunkás vagy a hangszerkészítő.
Ezért kerestek egy olyan információ átadási módszert, amely egyszerre alkalmas
bizonyos tudásanyag közvetítésére, nagy hatásfokkal kelti fel az emberek figyelmét
valamilyen tudásanyag, tudásterület iránt – egyszerre kreatív és játékos, ugyanakkor hiteles
is.
Esetünkben tanáraink azt gondolták, hogy mindezen tulajdonságok leginkább
egy rádióban képesek megjelenni.
Miért?
Bár mindenkit szeretnének elérni, szűkebb célcsoportjuk a már tanulók,
felnőttképzésben résztvevők, illetve a tanulni vágyók, akik szeretnének új tudásterületekkel,
szakmákkal megismerkedni – szóval csupa olyan ember, akik napközben aktívak, így kevésbé
tudnak olyan médiumra koncentrálni, mint például a televízió, amely folyamatos
koncentrációt igényel. Egy olyan médiumra volt szükségük, amely alkalmas arra, hogy az
ember odafigyeljen ugyan rá, mégis képes legyen közben más tevékenységet végezni –
dolgozni, vagy éppen autót vezetni, tömegközlekedési eszközön utazni. Viszont szempont
volt az is, hogy az átadott információ utánkereshető és könnyen elérhető legyen – ha
valakit egy-egy téma mélyebben és részletesebben érdekel, legyen mindezekre lehetősége.
Szóval tanáraink a fentebb felsorolt körülményeket és igényeket figyelembevéve úgy
döntöttek, hogy létrehoznak egyfajta képzési központot, amelynek középpontjában egy rádió
– méghozzá egy internetes rádió áll.
Internetes rádióról lévén szó, engedélyekre nem volt szükségük – kitalálván egy
domain nevet, megszerkesztettek egy olyan honlapot, amelyben segítségükre volt az, hogy
manapság számtalan olyan weblaprendszer létezik, amelyek sablonok és beépülő panelek
segítségével tálcán kínálják a laikusok számára is egy új honlap létrehozását. Ilyen rendszer a
joomla vagy a wordpress – a számtalan másik mellett – amelyeket egy közösség fejleszt
folyamatosan. A mi tanáraink egy wordpress alapú honlapot hoztak létre, amelybe könnyedén
be tudtak illeszteni egy úgynevezett streamet, amely tulajdonképpen a rádió volt (nagyon
leegyszerűsítve a stream olyan, mint a hagyományos rádiónál a frekvencia). A studiót az
egyik tanár kisszobájában rendezték be – két számítógépre volt szükségük és eleinte két
mikrofonra, amelyet hozzákötöttek a számítógéphez. Mi most itt a technikai részleteket itt
nem írjuk le, e kézikönyv második részében bőséges információk találhatóak egy internetes
rádió létrehozásának technikai hátteréről.

Szóval tanáraink összeállítottak egy honlapot egy rádiós streammel, berendeztek egy
szobát rádióstúdiónak, majd elindították rádiójukat. Pár nap alatt összeállt az alábbi vázlatos
heti programterv.
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Mi most néhány ötletet és műfaji jellegzetességet foglalunk össze az egyes műsorokhoz,
műsortípusokhoz kapcsolódóan.

Morning show
A reggeli műsor hagyományosan a rádió teljes adásidejének leghallgatottabb része. Ezzel
indul a nap, ide kellenek a legfrissebb információk. A legtöbb rádióadónál a reggeli műsort a
közlekedési információk, a zene, az időjárás-jelentés, a hírek, a sporteredmények és egyéb
elemek tartják mozgásban. Ami minden műsorban egyedi, az a műsorvezető és a
személyiségek.




A reggeli műsorban a tempó a lényeg, nem a mennyiség. A hallgató siet, nincs ideje
mélyinterjúkra vagy soha véget nem érő történetre figyelni.
A reggeli műsorokban van a legnagyobb jelentősége az előkészítésnek és az
időbeosztás megtervezésének.
A reggeli műsorokban alapvető információkat közölnek – mi történt a nagyvilágban,
mi várható ma (időjárás, közlekedés).

A Rádió EDU reggeli műsorainak középpontjában a képzés, tanítás állt:






Aktuális képzések ajánlója
Egy-egy érdekes oktatási program bemutatása röviden
Egy-egy aktuális oktatással, oktatáspolitikával kapcsolatos hír
Egy-egy telefonos interjú intézményi döntéshozóval, képzővel – valamilyen aktuális
téma kapcsán

Forenoon interactive/Evening – Beszélgetős, interaktív műsorok
A délelőtti, délutáni beszélgetős műsorok egyik fő jellemzője, hogy élő műsorok, tehát a
hallgatók folyamatosan reagálhatnak a felvetülő témákra, így részben ők szerkesztik az
adásfolyamot.
Ezekben a beszélgetős műsorokban (1,5-2 óra időtartam) elegendő idő jut egy-egy
téma bővebb körüljárására, nézőpontok ütköztetésére. Általában egy aktuális történés, hír
adhatja az apropóját a műsornak, amelyből elindulva körbe lehet járni egy egész területet. Ha
az aktuális hír az, hogy a hét folyamán a kormány csökkenteni kívánja a felnőttképzésre szánt
pénzösszegeket, akkor ennek apropóján lehet beszélni a felnőttképzés rendszeréről, az
intézmények finanszírozásáról, a képzés hatásfokáról, az egyes képzőhelyek működéséről,
felszereltségéről, sőt akár a tanári pálya vonzóságáról is.
Néhány jó tanács az élő műsorok szerkesztéséhez, vezetéséhez:
Ezeket tedd:








A műsor témája legyen mindig köthető valamilyen aktuális történéshez, hírhez.
Találd meg a lényeget! Mi a téma? Miről akarsz beszélni? Tudj mindent a témáról és
tudd, hogy miért akarsz róla beszélni!
Keltsd fel a hallgatók figyelmét! Mihez kezdjenek a témával? Milyen reakciókat
szeretnél belőlük kiváltani?
Hívj több vendéget – különböző helyekről!
Használj különböző vendéganyagokat – játssz be a műsorba korábban készített
interjúkat, riportanyagokat!
Mondj véleményt! Mik a témával kapcsolatos nézeteid? Mit gondolsz róla? Miért
érdekel?
Tedd személyessé a véleményed… a magad személyes tálalásával!

Ezeket ne tedd:





Ne kalandozz el a tárgytól!
Ne tűnjék úgy, hogy nem tudod, mi a célod, hogy szétszórt vagy esetleg elveszítetted a
fonalat!
Ne beszélj olyan témáról, ami nem érdekel! (Még akkor sem, ha úgy érzed, kellene,
hogy érdekeljen.)
Ne húzd az időt, mielőtt rátérsz a lényegre és ne légy unalmas!

A délelőtti, délutáni beszélgetős műsorok témái a következőek lehetnek egy olyan rádió
esetében, mint a Rádió EDU:






Hogyan oktassunk irodalmat, művészettörténetet középiskolákban? Könyvekből vagy
hagyjuk a tanulókat festeni, színjátszani? Van-e lehetőség, elegendő felszereltség az
iskolákban a saját élményen alapuló művészeti oktatásra?
Hogyan tanítsunk matematikát, fizikát, kémiát? Összevonva ezeket a területeket és
legyen inkább egységes természettudományos oktatás vagy külön-külön?
Van-e még értelme a lexikai tudásanyag közvetítésének? Hogyan tudjuk/hogyan
fejlesztjük korunkban a digitális írástudatosságot (digital literacy)?
Alkalmazkodik-e a felnőttképzés rendszere a munka világához? Hogyan oktatják a
tanulás világából 10-15 éves kiesett embereket? Praktikus tudásanyagot közvetíteneke ezek a helyek vagy csupán időhúzásról van szó?
Követi-e a felsőoktatás a munka világának elvárásait? Gyakorlatiassá tud-e a válni
(vagy maradni) az egyre inkább mindenkit valamilyen tanulásra bíró oktatási
rendszer?

A beszélgetős, interaktív műsorok lényege, hogy teret enged a hallgatói reakcióknak.
Korábban ezt közvetlen betelefonálással lehetett megtenni, majd megjelent az sms, mára
viszont számtalan olyan internetes eszköz áll rendelkezésünkre, amely biztosítja az
interaktivitást. Néhány a legegyszerűbb megoldások közül:
Fórumok
An Internet forum, or message board, is an online discussion site where people can
hold conversations in the form of posted messages. They differ from chat rooms in
that messages are at least temporarily archived. Also, depending on the access level of
a user and/or the forum set-up, a posted message might need to be approved by a
moderator before it becomes visible.
Forums have their own language; e.g. A single conversation is called a 'thread'.
A forum is hierarchical or tree-like in structure: forum - subforum - topic - thread reply.

Chat
A chat olyan társalgási forma, amely 2 vagy több ember között online (leggyakrabban
az interneten keresztül) történik. A publikus chatcsatornákon túl azonnali üzenetküldő
alkalmazásokat is igénybe lehet venni, melyek egyik fontos tulajdonsága, hogy a
partnerek csak kölcsönös jóváhagyás útján tudnak kommunikálni.
A chatprogramok biztosítanak teret a beszélgetéshez. Online kapcsolat
szükséges hozzájuk, ha Interneten szeretnénk használni őket. A legtöbb ilyen
programhoz ingyen hozzájuthatunk a fejlesztőktől. (AOL Instant Messenger, Google
Talk, ICQ, Internet Relay Chat, MUD, Skype, TChat, TeamSpeak, Ventrilo, Windows
Live Messenger, Yahoo! Messenger).

Twitter

Twitter is a website, owned and operated by Twitter Inc., which offers a social
networking and microblogging service, enabling its users to send and read other users'
messages called tweets. Tweets are text-based posts of up to 140 characters displayed
on the user's profile page. Tweets are publicly visible by default, however senders can
restrict message delivery to their friends list. Users may subscribe to other users'
tweets—this is known as following and subscribers are known as followers.
All users can send and receive tweets via the Twitter website, compatible
external applications (such as for smartphones), or by Short Message Service (SMS)
available in certain countries.

Sms
Short Message Service (SMS) is the text communication service component of phone,
web or mobile communication systems, using standardized communications protocols
that allow the exchange of short text messages between fixed line or mobile phone
devices. SMS text messaging is the most widely used data application in the world,
with 2.4 billion active users, or 74% of all mobile phone subscribers.

Magazines
A magazinműsorok legfőbb sajátossága, hogy egy adott műsoron belül többféle téma
váltakozik. Általában kora délelőtti, délutáni adássávokba tesznek magazinműsorokat –
félórás, egyórás terjedelemben. Ezek a műsorok általában riportokkal, interjúkkal, rövid
bejelentkezésekkel vannak megtűzdelve.
A Rádió EDU programjában például az alább témák kerültek feldolgozásra:








Játékos Matematika – a matematika szépségei
Történelem és minden, ami azon túl van – történelmi portrék, érdekességek
Technika és tudomány – hogyan jelenik meg az oktatásban az internet?
Gitározzunk együtt! – gitárleckék heti 60 percben
Zongorázzunk együtt! – zongoraleckék heti 60 percben
Játékos irodalomóra – irodalmi játékok napi 30 percben
Szoftverek erdejében – ismeretterjesztő magazinműsor a mindennapi munkát elősegítő
szoftverekről

Összefoglalva
A Rádió EDU egy olyan rádió, amelyet tanárok alapítottak azzal a céllal, hogy az oktatást, a
tanítást a tantermekből kivégyék és egy tematikus rádió segítségével mindenféle tudásanyagot
közvetítsenek. A rádióműsorok mellett számtalan olyan dologba is belekezdtek – az
internetrádiót kiegészítve, de ahhoz kapcsolódva – amelyek alkalmasak a mindennapi tanítási
rutin mellett ismeretek átadására.

Az (internet)rádió, mint az oktatói munka kiegészítésének szempontjából az alábbi
előnyös tulajdonságokkal rendelkezik:





Hatékony ismeretterjesztő, tudományos ismeretterjesztő eszköz
Felkelti az érdeklődést valamely tudásanyag iránt és motivál a tanulásra
Játékos, érdekes, bizonyos szempontból szokatlan formában közvetít tudásanyagot
Rendkívül alkalmas valamilyen tudásanyag felfrissítése

A rádió, mint audio médium kétségtelenül hasznos ismeretterjesztő eszköz, ugyanakkor
számtalan korláttal is bír – az egyik ilyen a vizualitás hiánya. Korunkban a vizualitás
fokozottan fontos – ha valamiben meg akarják ragadni a figyelmünket, a látványra való
fogékonyságunkat és érzékenységünket manipulálják. A rádió kétségtelenül nem vizuális
médium. Önmagában nem.
Azonban bármily furcsán hangzik is, ma már a rádiózás is megjeleníthető vizuálisan –
az internetrádiók, internetes környezetben, weblapba ágyazva, képesek vizuális anyagokat
közvetíteni, láthatóvá téve a rádiót.
A következő részben azt foglaljuk össze röviden, hogy az internet kínálta lehetőségek,
hogy tágítják ki a rádiózás határait és melyek azok az eszközök, amelyek pótolják egy –
eredetileg audio – médium alaphiányosságait, főként ha a rádiót ismeretterjesztésre, a tanítási
módszerek egyik kiegészítő elemeként kívánjuk használni.

A konkrét rádióműsorokon túl

Ahogy korábban említettük is, a rádiózásnak vannak alapvető hiányosságai. Ezek azonban az
internet kínálta lehetőségekkel szinte teljes egészében áthidalhatóak.
Továbbmenve Radio EDU példánkkal – tanáraink az internetes rádión túl igyekeztek
minden olyan eszközt felhasználni, amely támogatja mindennapi oktatási munkájukat. Azzal
ők is hamar szembesültek, hogy a rádióműsorok önmagukban nem elégségesek ahhoz,
hogy valódi tanulási-tanítási felületként szolgáljanak, így mindenképp szükség van olyan
eszközökre, amelyek képesek a tanulási folyamatokat megerősíteni: képanyagokra, valamint
olyan felületekre, adattárolókra, digitális könyvtárakra, ahonnan az információk újra és újra
előhívhatóak, rákereshetőek, sőt onnan el is mozdíthatóak. A weblapjukba ágyazott internetes
rádió mellett. Néhány, a rádiózáshoz kiegészítéseként jól használható eszköz, példákkal
együtt:

Audioblogok
An MP3 blog is a type of blog in which the creator makes music files, normally in the MP3
format, available for download. They are also known as "musicblogs" or "audioblogs". MP3
blogs have become increasingly popular since 2003. The music posted ranges from hard-tofind rarities that have not been issued in many years to more contemporary offerings, and
selections are often restricted to a particular musical genre or theme.

A blog (a blend of the term web log) is a type of website or part of a website. Blogs
are usually maintained by an individual with regular entries of commentary,
descriptions of events, or other material such as graphics or video. Entries are
commonly displayed in reverse-chronological order. Blog can also be used as a verb,
meaning to maintain or add content to a blog.
Most blogs are interactive, allowing visitors to leave comments and even message
each other via widgets on the blogs and it is this interactivity that distinguishes them
from other static websites.
Hogyan működött ez a Rádió EDU-nál:
A Rádió EDU tanárai egy sor olyan saját készítésű blogot, audioblogot készítettek, amelyek a
műsoraikhoz kapcsolódtak. Ezek a blogok a hallgatókkal való kapcsolattartás egyik
legfontosabb elemei voltak – a műsorok rövid leírása és a konkrét adás hanganyaga mellett
saját véleményüket, továbbgondolt témákat tettek fel az oldalakra, amelyeket a hallgatók,
olvasók szabadon kommentelhettek, amely további párbeszédeket indítottak el. A blogok
így a műsorok folytatásai, kiterjesztései voltak – míg a műsor időkorlátai határok közé
szorították a z adott témát, addig a blogok nem rendelkeztek ilyen korláttal. Számtalan
kapcsolódó cikket, tanulmányt és további tartalmakat be lehet linkelni ezekre az oldalakra,
amely tovább tágítja egy-egy rádióműsor korlátait.

Podcasting
A podcast (or non-streamed webcast) is a series of digital media files (either audio or video)
that are released episodically and often downloaded through web syndication. The word
usurped webcast in common vernacular, due to rising popularity of the iPod and the
innovation of web feeds.
The mode of delivery differentiates podcasting from other means of accessing media
files over the Internet, such as direct download, or streamed webcasting. A list of all the audio
or video files currently associated with a given series is maintained centrally on the
distributor's server as a web feed, and the listener or viewer employs special client application
software known as a podcatcher that can access this web feed, check it for updates, and
download any new files in the series. This process can be automated so that new files are
downloaded automatically. Files are stored locally on the user's computer or other device
ready for offline use, giving simple and convenient access to episodic content.
Hogyan működött ez a Rádió EDU-nál:
A Podcastot a Rádió EDU szerkesztői arra használták, hogy a hallgatók, az internetes
pásztázók folyamatosan ráakadjanak hanganyagikra. a Podcast egyik nagy előnye, hogy úgy
működik, akár egy lapelőfizetés – az ember egyszer megrendeli, s onnantól addig kapja,
ameddig szeretné.

Youtube és egyéb videómegosztók
YouTube is a video-sharing website on which users can upload, share, and view videos.

Hogyan működött ez a Rádió EDU-nál:
A videómegosztók – bármily furcsa is ez – a Rádió EDU fontos kiegészítő elemei voltak:
főleg azon tanárok használták, akiknek a képanyag bemutatása elengedhetetlen volt. Például a
gitár- és zongoraoktatók, mint műsorkészítők folyamatosan rögzítettek olyan anyagokat,
amelyeket feltöltöttek videómegosztókra, majd beintegráltak saját blogjaikba.

Second Life
Second Life (SL) is a virtual world developed by Linden Lab launched in 2003, and is
accessible on the Internet. A free client program called the Viewer enables its users, called
Residents, to interact with each other through avatars. Residents can explore, meet other
residents, socialize, participate in individual and group activities, and create and trade virtual
property and services with one another, or travel throughout the world (which residents refer
to as "the grid"). Second Life is for people aged 18 and over, while Teen Second Life is for
people aged 13 to 17.
Built into the software is a three-dimensional modeling tool based around simple
geometric shapes that allows a resident to build virtual objects. This can be used in
combination with the Linden Scripting Language which can be used to add functionality to
objects. More complex three-dimensional sculpted prims (colloquially known as "sculpties"),
textures for clothing or other objects, and animations and gestures can be created using
external software. The Second Life Terms of Service provide that users retain copyright for
any content they create, and the server and client provide simple digital rights management
functions.
Hogyan működött ez a Rádió EDU-nál:
A Second Life egy hatásos eszköz volt a műsorszerkesztők számára is – egyrészt adásaikat
folyamatosan tudták „streamelni” a virtuális világban, másrészt közönségtalálkozókat,
ismeretterjesztő előadásokat, képzéseket tartottak.

eLearning
E-learning comprises all forms of electronically supported learning and teaching. The
Information and communication systems, whether networked or not, serve as specific media
to implement the learning process. The term will still most likely be utilized to reference outof-classroom and in-classroom educational experiences via technology, even as advances
continue in regard to devices and curriculum.
E-learning is essentially the computer and network-enabled transfer of skills and
knowledge. E-learning applications and processes include Web-based learning, computerbased learning, virtual classroom opportunities and digital collaboration. Content is delivered
via the Internet, intranet/extranet, audio or video tape, satellite TV, and CD-ROM. It can be
self-paced or instructor-led and includes media in the form of text, image, animation,
streaming video and audio.
Hogyan működött ez a Rádió EDU-nál:

A Radio EDU munkatársai néhány saját készítésű eLearning anyagot is beintegráltak saját
honlapjaikba. A legérdekesebb kísérlet a podcasttal vegyített eLearning, amely azon tárgyak
oktatása esetén működött jól, amelyek auditív képességeket igényeltek – ilyen például a
nyelvtanulás. A nyelvoktatók tehát egy olyan, sorrendiségen alapuló nyelvlecke sorozatot
állítottak össze, amely akár egy eLearning anyag, folyamatosan letöltődött a podcastra
feliratkozottak számítógépére.

Ábra
Az alábbi ábra azt foglalja össze, hogy az internetrádiónk hogyan egészül ki a különböző
internetes alkalmazásokkal, amelyek hatékony segítséget nyújtanak az oktatóknak
tudástartalmak közvetítésében.

A következő részben a műsorvezetés, műsorkészítés néhány műfaji jellegzetességén túl,
néhány praktikus, jó tanáccsal szolgálunk a műsorkészítésre vonatkozóan. Vagyis, mire
figyeljünk műsorkészítés közben?

Néhány rádiós műfajelméleti alapvetés
A műfajok kérdésével számtalan szakirodalom, könyv, jegyzet foglalkozik, amelyek jól
használhatóak az érdeklődők számára. Az alábbiakban mi csak néhány, általunk fontosnak
ítélt gyakorlati jótanácsot idézünk.
1. Miért szerkesztünk?
Számtalan oka lehet, amiért meg akarod szerkeszteni a munkádat:
lerövidítheted az anyagodat, ha eltávolítod a fölösleges részeket, az ismétléseket, hosszú
szüneteket;

az interjúdat vagy az anyagodat összefogottabbá tudod szerkeszteni;

ki tudsz vágni zavaró zajokat, pl. széknyikorgást, ajtócsapkodást, köhögést,
tüsszentést, hadarást;

ki tudsz vágni bakikat a felolvasásból;

újraszerkesztheted a felvett anyagot, hogy érthetőbb legyen;

kellő hosszúságúra vágott anyaggal ki tudsz tölteni egy váratlan szünetet;
Nem szabad bármelyik szerkesztési eljárást egy interjú lényegének megváltoztatására
használni. Ha például egy választ nem az eredeti kérdés után rakunk, annak súlyos
következményei lehetnek a bíróságon! Ideális esetben annyira felépíted előre a felvételt, hogy
csak minimális utószerkesztési munkát kell végezned, mégis, különösen kezdetben, sok
fölösleges anyagod lesz – ne aggódj, bele fogsz jönni!

Mielőtt hozzáfogsz a szerkesztéshez, hallgasd végig az anyagot és jegyezd fel a részeket,
amiket meg akarsz tartani.
Próbálj meg szigorú lenni az anyagoddal szemben, nagyon határozott elképzeléseid kell,
hogy legyenek arról, mit akarsz megtartani illetve kivágni.
Ellenőrizd le, hogy az anyag világos és hallgatható legyen, soha ne feledd: a közönség csak
egyszer hallgatja meg a műsort, nem tekerheti vissza a kazettát a végén. Lehet az a
legizgalmasabb és legérdekesebb anyag, amit valaha készítettél, de ha zavaros és rendezetlen,
nem fog átjönni a túloldalon (pláne ha a rádió más háttérzajokkal együtt szól! )
Igyekezd megőrizni az eredeti felvétel ritmusát és szüneteit: ez azt jelenti, hogy meg kell
figyelned a beszélő légzéstechnikáját, sőt benne kell hagynod nyögéseket illetve
töltelékszavakat.
Mint azt már korábban említettük, a szerkesztés megspórolható vagy minimálisra redukálható
abban az esetben, ha jó az interjúd. Néhány hasznos tanács, hogyan spórolj az energiáddal:
 Ne vegyél föl túl sok anyagot, egy rövid kazettához – kábé 3 perc – nem kell 10
percnél többet rögzíteni.
 Ha az interjúalanyod elkezd csapongani, észrevétlen nyomd be a pause-gombot és
csak akkor nyomd be újra, amikor a következő kérdést felteszed.
 Mindig vegyél fel pár perc háttérzajt az atmoszféra érzékeltetésére (vágóhang /
háttérhangok) az interjú helyszínén, amiket később felhasználhatsz, ha szüneteket
kell beiktatnod az interjúba (ez sokkal természetesebbnek hat, mintha egy darab
befutószalagot illesztenél oda).
 Figyelj oda, hogy a kérdéseid megfelelőek legyenek és a tárgyra vonatkozzanak.
 Nyugodtan kérd meg az interjúalanyodat, hogy fejtse ki világosabban a
mondandóját, a második válasz rendszerint tömörebb és lényegretörőbb az elsőnél.
2. Előadás – beszéd – magatartás


Légy olyan, amilyen vagy. A műsort már megtervezted, és a székben ülve arra
vársz, hogy adni kezdjél; vegyél egy mély lélegzetet, relaxálj. Ha elvégezted az
előkészületi munkákat, nyugodtan bízhatsz abban, hogy a dolgok simán fognak
menni, kivéve, ha a berendezés tönkremegy! Próbáld meg elfelejteni a többi
műsorvezetőt, akiket már hallottál, és légy önmagad. Más műsorvezető stílusának
másolása nemcsak nehéz, de emlékezned kell arra, hogy a hallgatók csak az
„eredeti változathoz” tudják hasonlítani – és nem mindig a te javadra dől el az
összehasonlítás!

Általános hibák



A túl gyors beszéd. Amikor először kerülsz adásba, természetes, hogy ideges vagy
és hadarva mondod a szavakat. Tudatosan próbálj relaxálni, végy egy mély
lélegzetet és nyugtasd meg magad.
A műsorod túl komplikált vagy zavaros. Előfordulhat: annyira felkészültél, hogy
teletűzdeled a műsorodat végeláthatatlan tényekkel és apró információkkal, amit a
hallgató „szőnyegbombázásként” érzékel majd. Legyen világos, mit akarsz
elmondani, és körültekintően tervezd meg, mi a téma tálalásának legjobb módja.









Az előadásmód „lapos” vagy „unalmas”. Ha nem hangzik érdekesnek, amiről
beszélsz, hogyan várhatod el a hallgatótól, hogy érdeklődést tanúsítson? Mindig
emlékezni kell arra, hogy – szemben egy „face to face” beszélgetéstől – a
hangodnak kell hordoznia az érdeklődést, az izgalmat, a különlegességet arról,
amit mondasz. Ezenkívül a hanglejtésednek szintén nagy utat kell bejárnia a
mikrofontól a keverőn, az adón és az éter hullámain keresztül a hallgató rádiójának
hangszórójáig. Ez a technológia lenyűgöző érdeme. Amit neked ebből meg kell
jegyezned, az az, hogy ez a nagy „utazás” valamennyire ellaposítja a
hanglejtésedet. Meg kell tehát próbálnod eltúlozni természetes hanghordozásodat –
már amikor lehet –, de ne próbáld meg fölvenni a nagyrádiók bemondóinak hamis,
behízelgő stílusát!
A műsorod nem érdekes. Talán úgy találtad, könnyű dolog élő műsort csinálni, és
csak az amatőröknek van szükségük felkészülési időre, mielőtt adásba mennek. Ha
semmiféle terved nincs a műsorral kapcsolatban, különlegesen tehetségesnek kell
ahhoz lenned, hogy úgy tudjál „fecsegni”, hogy az a hallgatóknak is érdekes
legyen. Gondolj a hallgatóságra, érdeklődési területükre, és legfőképp arra, hogy a
műsort miattuk csinálod (és nem csak magad miatt).
A szabad rádiózásban általában bevett érintkezési forma a tegezés, de ez még nem
jelenti azt, hogy lekezelően beszélhetsz. Ne oktasd ki a hallgatót, ez nagyon
lefárasztja őket, végül aztán kikapcsolnak. Úgy kell elképzelned a műsort, mint
egy szerkesztett, ugyanakkor könnyed társalgást a hallgatóval. Ha lelki szemeid
előtt lebeg valaki, akivel beszélsz, az segíthet a helyes tónus megtalálásában.
Úgy beszélsz a hallgatókhoz, mintha azok tömegben hallgatnának téged. A legtöbb
ember azonban akkor hallgatja a rádiót, amikor magában van, vagy legalább is
egyedül a gondolataival. Úgy beszéljél, mintha csak egy emberhez beszélnél. Ne
mondj olyan dolgokat, hogy „Hölgyeim és Uraim!” vagy „ti ott kinn” vagy
„mindenki, aki hallgat”.

3. Interjú-technikák





Mielőtt elindulsz az interjúalanyhoz, vagy – élő műsor esetén – a vendégedet
bekíséred a stúdióba, győződj meg arról, hogy mindened megvan, ami szükséges.
Ellenőrizd, hogy működnek-e a felvevők, hogy van-e elég szalagod.
Ellenőrizd, hogy megvan-e a jegyzetfüzeted, tollad és a kérdésekről készített
jegyzeted. Az a legjobb, ha kérdéseidet nem írod le szóról szóra. Inkább
jegyzetpontjaid és szükséges információid legyenek arról, amit fel akarsz tárni.
Legyen világos, hogy mit akarsz kihozni az interjúdból.
Ha a stúdión kívül rögzíted az interjút, győződj meg arról, hogy a hely megfelelő
és nem túl zajos-e.

4. Hogyan kérdezzünk?
Akkor a legérdekesebb az interjú a hallgató számára, ha a vendégek beszélnek a legtöbbet.
Hosszú lélegzetű kérdések és rövid igen/nem válaszok nem keltik fel a hallgatók érdeklődését.
Kifejtő kérdéseket próbálj meg feltenni, amikre nem lehet egyszerű igen/nem a válasz.
A tipikus kifejtő kérdések a következővel indulnak:
 „Mi a véleménye...”
 „Miért gondolja...”
 „Ki, mi, hogyan, miért, hol, mikor... stb.”

Próbálj meg nem eldöntendő kérdéseket feltenni, olyan kérdéseket, amikre egyetlen „igen”
vagy „nem” lehet a válasz. A tipikus eldöntendő kérdések a következőképpen kezdődnek:
 „Gondolod, hogy...”
 „Igaz, hogy...”
 „Boldog amiatt, hogy...”
5. Az odafigyelés fontossága
Annak ellenére, hogy nagyon körültekintően készítetted elő interjúdat, soha nem tudhatod
pontosan, mit fog mondani vendéged az interjú alatt. Éppen ezért ne legyen egy olyan
kérdéssorod, amihez foggal-körömmel ragaszkodsz, tekintet nélkül arra, amit a vendéged
mond. Ha elkezd valami érdekesről beszélni, kövesd őt a gondolatmenetében. Sokkal
érdekesebb lehet így, mintha előre eltervezett kérdéseidet teszed fel.
Hogy könnyebb legyen a vendégedre való odafigyelés, a jegyzeteid legyenek minimálisak.
Szedd pontokba azokat a problémákat és információkat, amiket fel akarsz tárni. Így nem
leszel a jegyzeted olvasásával elfoglalva, és végig a vendégedre tudsz figyelni. Ha nem
kapcsolsz az érdekes pontoknál, amiket felvet, a hallgatók csalódottak lesznek, hogy
kihagytad a ziccert!
6. Mi a hír?
Lássuk a hír általánosan elfogadott definícióját, ami valami ilyesmi:
 új;
 érdekes;
 fontos vagy érinti a hallgatót;
 tényszerű.
Egyértelmű, hogy ami az egyik embernek „új, érdekes és fontos”, az lehet, hogy a másiknak
„régi, unalmas és érdektelen” Ennélfogva nagyon fontos, hogy gondolj a hallgatóidra, amikor
a hírcsokrot írod. Ha valami nem új vagy érdekes vagy fontos számukra, akkor annak nincs
helye a hírekben!
A headline (és más fontos pontok)
Az első dolog, amit el kell dönteni: mi a történés? Miért új(don)ság ez az információ
hallgatóid számára? A történés legfőbb pontja fogja kiadni a headline-t. Az első mondat tehát
 magyarázza el a történés legfontosabb tényét,
 meg kell, hogy ragadja a hallgatók figyelmét, vagy világossá kell tenni:
számukra fontos, hogy halljanak a történésről,
 világosnak, tömörnek és lényegretörőnek kell lennie.
A headline általában tartalmazza a történés „kijét” és „mijét”.
Az ezután következő mondatok fontossági sorrendben tartalmazzák a pontokat. A legkevésbé
fontos legyen a legutolsó. Attól függően fogják elmondani a „mikort”, „holt”, „hogyan” és
„miértet”, hogy mely kérdések a legfontosabbak a történés szempontjából. Ha olyan szöveget
írsz, amelyet hírcsokorban szánsz felolvasásra, akkor általában három és öt mondat közötti
történésekről lehet csak szó, tehát ki kell választani a legfontosabb tényeket. Ha a történés
magyarázata megkívánja, akkor háttér-információkat is kell adni.

A hírírás stílusa
Mint általában a rádiónak szánt írásoknál, a hírírásnál is fontos, hogy világos és könnyen
érthető legyen. Úgy írj, mintha beszélnél, világos, rövid mondatokban. Ne másolj le
szövegrészeket sajtóanyagokból, találkozókról szóló beszámolókból, vagy cikkekből! Ezeket
általában nagyon nehéz olvasni és néha annak a csoportnak a sajátos zsargonját tartalmazza,
ahonnét a szöveg származik.
Bár a legfontosabb pontnak az első mondatban kell szerepelnie, ne rakd a legfontosabb szót a
legeslegelejére. A hallgatóknak szükségük van egy kis időre, amíg tudnak váltani egy-egy új
hírre, tehát a kulcsneveket és tényeket valahová az első mondat közepére vagy végére kell
elhelyezni.
Bár az a cél, hogy megragadjuk a hallgató figyelmét, el kell kerülni, hogy túldimenzionáljuk a
történést. Ne túlozz vagy fújd fel a sztorit aránytalanul. Légy óvatos az olyan szavak
használatával, mint „brutális”, „tragédia”, „mészárlás”, „horror” stb. Ezeket a szavakat őrizd
meg az igazi kivételekre, és inkább csak a tényeket előadva bízd a hallgatóra a döntést.
A hírcsokor sorrendjének kiválasztása
Éppúgy, mint a történésen belüli sorrendnél, a hírcsokornál is a hallgatók számára
legérdekesebb hírrel kell kezdeni. Annak eldöntésére, hogy melyik a legfontosabb, nincs
szabály. Néha ez teljesen egyértelmű és mindenki egyetértene, máskor pedig nagyon nehéz
választani két–három történés között. De ha egyszer eldöntötted, akkor a hírcsokornak
nagyjából csökkenő fontossági sorrendben kell tartalmaznia a híreket.
Az első történés általában több időt kap, mint az utolsó. Előfordulhat, hogy egy kevésbé
fontos történést előre akarsz hozni a hírcsokorban, mert összefüggésben van egy olyan hírrel,
amely korábban szerepel. Ezzel nincs probléma. Egyetlen fontos szabály van: a hallgatók
érezzék úgy, hogy a történések logikus sorrendben követik egymást.
Ha hírműsorod célközönsége valamilyen kisebbségi csoport – szociális, etnikai vagy
korcsoport – ne feledkezz meg róla, hogy általános hírigényüket a nagy média valószínűleg
kielégíti. A te hírcsokrod tehát olyan témákra koncentráljon inkább, amelyről máshol nem
hallhatnak.
A hír olvasása
A hír olvasásának módja fontos, ha azt akarod, hogy az információ eljusson a hallgatókhoz.
Nincs értelme világosan megírni a híreket, ha az elvész a felolvasás közben.
Vigyázz, hogy:
 ne olvass túl gyorsan;
 ne motyogj;
 ne olvass monotonon, amely arra késztetné az embereket, hogy kikapcsolják
a rádiót.
Minden mondatban hangsúlyozd a fontos szavakat. Sokat segít, ha megérted és gondolsz arra,
amit olvasol. Így automatikusan hangsúlyozni fogod a kulcsfontosságú szavakat.
Hallatsszon úgy, hogy érdekel, amit olvasol. Ez érdekli a hallgatókat, tehát téged is kellene,
hogy érdekeljen. Ha te unatkozónak hallatszol, ők is unatkozni fognak.
Hangozzék úgy, mintha elhinnéd, amit olvasol. Kikutattad, ellenőrizted a történést, tehát nem
szabad úgy hangoznia, mintha nem lennél biztos az igazságában. Ha érdemes arra, hogy
adásba kerüljön, akkor megéri, hogy világosan és erőteljesen legyen elmondva.

Végezetül néhány gyors tanács

1. Válassz olyan témákat, amelyek valóban foglalkoztatnak!
Az igazi tehetség, az erős személyiség még a falvakolást is izgalmassá tudja tenni. Az unalmas
műsorvezető azonban még a földönkívüliek földi inváziójáról történő tudósítást is képes
romba dönteni. Ha érdekel a téma érdekessé is tudod tenni.
2. Az adást hatásos nyitással indítsd!
Mindenképp:





Határozd meg a témát
Olyan kérdést tegyél fel, amivel megragadod a közönséget
Fejtsd ki a véleményedet vagy álláspontodat egy témával kapcsolatban
Támaszd alá véleményedet példákkal, saját tapasztalataiddal vagy történetekkel.

3. Ne olvass fel előre megírt szöveget! Ha mégis olvasnod kell valamit adásban, ne
hallatszódjék, hogy írott szöveget mondasz!

4. Kerüld az unalmasságot!
Ne feledd: sokkal érdekesebb vagy, mint egy unalmas vendég. Légy rugalmas és mentsd meg
az adást. Ha a vendég jó alanynak bizonyul, tartsd a stúdióban hosszabb ideig.
5. Egy általános sablon műsorod felépítéséhez (melytől minél gyakorlottabb vagy, annál
inkább eltérhetsz – kezdőként viszont megéri igazodni a sablonhoz)
 Mondj bevezetőt, amelyben közöld:
 A neved
 A műsorod címét
 Az adó nevét
 A hívójelet, frekvenciát
 A belvezetőben mondj rövid kommentárt, ha terveztél ilyet aznapra, amely esetleg
vezértémád is.
 Beszélj a témáról hosszasabban is – keltsd fel a hallgatók figyelmét véleményed,
nézőpontod ismertetésével vagy valamilyen történettel

 Tedd fel a téma alapkérdését, szigorúan a téma lényegére összpontosítva!
 Add meg a rádió elérhetőségeit!
 Tarts szünetet – zenei, reklám – úgy, hogy betartod a formai követelményeket. A
szünet előtt a következő blokkot harangozd be!
 A szünetek előtt és azt követően, foglald össze a témát az arra vonatkozó kérdés
megismétlésével!

