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Kurzus kódja(i): OT-MMK-503 

Kurzus címe: A kommunikáció-, médiaismeret tanításának gyakorlata 

Tanár neve: Szíjártó Imre   

Kurzus időpontja, helye: hétfő 10.45-12.15,  251 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: „A filmelemzés módszertana – mikrotanítási terv” 
A félév során magyar fikciós rövidfilmek, kisjátékfilmek és kísérleti 
kisjátékfilmek iskolai elemzését próbáljuk meg modellezni. A legfeljebb 
15 perces kisfilmeket a magyar filmtörténet egészéből válogatjuk. 
Néhány példa – a filmek listáját a hallgatók tetszés szerint bővíthetik: 
Szabó István: Koncert (1961), Te (1962), Jeles András: Így fog 
leperegni (1970), Ragályi Elemér: Szilveszter (1974), Gárdos Péter: 
Porcelánbaba (a három epizód egyike), Enyedi Ildikó: Első szerelem 
(2007), Deák Kristóf: Mindenki (2017); a Friss hús fesztivál filmjei. 

Egészen új alkotást is lehet választani.   
A félév során mindenkinek egy elemzéstervet (mikrotanítási tervet) kell 
kidolgoznia.    
Az elemzésterv leírása: - egy oldalas, tartalmazza a film iskolai 
feldolgozásának módját, - a tervezetnek két fogalom köré kell épülnie, 
– az anyagnak tartalmaznia kell a fogalom meghatározását ill. a 
meghatározás forrását, - a fogalmat kurrens szakirodalomból 
(Metropolis, Apertura, szakkönyvek, kislexikon stb.) kell meríteni, - 

fontos összetevő a tanulók munkájának szervezésével kapcsolatos terv 
(példák: a fogalom meghatározásának kivetítése, kiosztása, 
felolvastatása; a fogalom magyarázata, alkalmazásának módja, - a film 
levetítésével kapcsolatos tennivalók (a magyarázat előtt, után, milyen 
szempontokat kapnak a diákok), - a tervezetben meg kell jelölni, hogy 
az elemzés a Nemzeti alaptanterv mozgóképpel foglalkozó fejezetei 
közül melyikhez kapcsolódik. 
Itt lehet utánanézni: http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-
12/index_4_gimn.html 

Kurzus teljesítésének 
követelményei: 

A félév ütemezése: a félév során mindenkinek egy tervezetet kell 

bemutatnia. A munkafolyamat: e-mailes egyeztetés a filmről és a 
felhasznált fogalmi keretről, a tervezet bemutatása.  
A kurzus teljesítésének feltételei: a mikrotanítási terv elkészítése és 

bemutatása az órán, a tervezet írásos változatának benyújtása.  
A megszerzett ismeretek értékelési módja: a munkák szóbeli 

előadása során szóbeli értékelés, az írásos változat írásban történő 
minősítése.   
Évközi tanulmányi követelmények: a tervezet folyamatos fejlesztése. 

Elsajátítandó kompetenciák  
és módszerek 

A hallgatók megismertetése a mozgóképkultúra és médiaismeret 
tantárgy alapvető módszertani eljárásaival, a tantárgy tanításának 
legfontosabb sajátosságaival. A félév középpontjában az iskolai 
filmelemzés módszertana áll. A tanulók tevékenységének irányításával 
kapcsolatos módszertani ismeretek és készségek, a mérés-értékelés 
szakirodalmának alkalmazása. A tanulók mozgóképértési 
készségeinek fejlesztéséhez szükséges módszertani eljárások.  

Kötelező / ajánlott filmek:  

Kötelező / ajánlott irodalom:  

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
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