Kurzus kódja(i): BBN-FLM-403.96
Kurzus címe: Aktivista videózás
Tanár neve: ZPOK Médiaműhely (Csörgits Hunor) / Papp Réka Kinga
Kurzus időpontja, helye: Gyakorlati kurzus: Változó helyszíneken és időpontokban, a hallgatókkal előre
egyeztetve.
Elméleti kurzus: minden pénteken, 14:15 – 15:45 Földszint, 39.
Első óramegbeszélés: 2017.02.17. péntek 14:15
Földszint, 39.
Kurzus típusa: Műfajismereti dupla kurzus: olvasószeminárium és terepgyakorlat
Kurzus leírása: A gyakorlati kurzus célja a hallgatók bevonása civil szervezetek filmes, videó
(riport) földolgozást igénylő, azok céljait és szempontjait támogató filmezésbe,
riportkészítésbe, média kampányba.
Az elméleti kurzus célja, hogy megismertesse a hátrányos helyzetű csoportok
ábrázolásának elméleti hátterét, szakmai szempontjait, feltárja a műfajban
jellemző hibákat és azok hátterét, valamint bemutasson jó gyakorlatokat,
felvázolja a szegénységábrázolás ökölszabályait.
Kurzus teljesítésének követelményei: Aktív részvétel a videós gyakorlatokon, a vállalt feladatok elvégzése az
elvállalt határidőre. A dupla kurzus óráinak 80%-án való személyes jelenlét.
Elsajátítandó kompetenciák A közönség aktív bevonására alkalmas módszerek és (filmes) példák
és módszerek megismerése. Médiaeszközök használata civil szervezeti célok érdekében. A
részvételi filmkészítés lehetőségei tanodai körülmények között.
Kötelező / ajánlott filmek: A gyakorlati kurzus aktuális eseményeihez, videós feladataihoz kapcsolódó
szervezetek videói, kisfilmjei.
Kötelező / ajánlott irodalom: Nyomorpornó
HAMMER, Ferenc: Közbeszéd és társadalmi igazságosság. A Fókusz
szegénységábrázolásának értelmezése. Gondolat, 2006. 57. o.
BARTHES, Roland: Mitológiák Európa Könyvkiadó 1983.
A megszólalás nehézségei
CHAKRAVORTY SPIVAK, Gayatri: Szóra bírható-e az alárendelt In Helikon
42. 1996/4. 450-483. o.
FELMAN, Shoshana: A nők és az őrültség. A kritika téveszméje. In: KISKOVÁCS-ODORICS szerk.: Testes könyv II., Ictus, 1997. 381–405. o.
Empowerment
LAKATOS, Kinga: A képessé tétel folyamata. Az érdekérvényesítés
esélyeinek növelése a szociális és közösségi munkában Közösségfejlesztők
Egyesülete 2009.
Bántalmazottak, túlélők megszólaltatása
BALOGH-KASSA-SINKÓ szerk.: Nők mint az erőszak áldozatai a médiában.
Álláspontok és esettanulmányok. MONA 2011 Budapest. http://monaalapitvany.hu/wpcontent/uploads/2012/12/1_Keret_media_esettanulmanyok_2011.pdf
NANE: Miért marad? Feleség- és gyermekbántalmazás a családban.
Kézikönyv segítő foglalkozású szakemberek számára. NANE Egyesület,
Budapest 2006.
http://www.nane.hu/kiadvanyok/kezikonyvek/miertmarad/miertmarad.pdf
Útmutatók és azok használata
http://www.muszajmunkacsoport.hu/ha-szakember/mediaban-dolgozoknak
http://transzfobiamentes.tumblr.com/
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