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Kurzus kódja(i): OT-MMK-294.01 

Kurzus címe: Kreatív médiagyakorlat 

Tanár neve: Hajnal Ernő (vezetőtanár) 
az órákat meghívott előadók tartják 

Kurzus időpontja, helye: Kedd, 9:00-12:15 (duplaóra) 
Főépület, földszint, számítógépterem 

Kurzus típusa: Gyakorlat 
Kizárólag negyedéves média-, mozgókép- és kommunikációtanár 
szakosok számára! 

Kurzus leírása: A gyakorlati képzés célja, hogy a hallgatók, leendő tanárok olyan kreatív 
feladatokat sajátítsanak el, melyeket jól hasznosíthatnak majd saját óráikon, 
illetve iskolai környezetben. 
A kurzus 4 modulból áll: újságírás, webszerkesztés, képszerkesztés és 
fényképezés. A modulok sorrendje a meghívott előadóktól függ. 
 
Az újságírás modul a televíziós újságírás és műsorkészítést gyakorlati oldalát 
mutatja be, rövid televíziós anyagok készítésén keresztül. Webszerkesztés 
témában általános alapismeretekről és sablonalapú egyszerű weboldalak 
készítéséről, publikálásáról lesz szó. A képszerkesztés modul az Adobe 
Photoshop program alapjaival ismertet meg, gyakori szerkesztési feladatokon 
keresztül. Fényképezés órákon a digitális fényképezés leggyakoribb gyakorlati 
helyzeteivel, beállításaival ismerkednek meg a hallgatók, a mobiltelefonos 
fényképezéstől a DSLR használatig.    
 
Minden modul 3 alkalomból (3 dupla órából) áll, mely végén modulzáró vizsga 
lesz. Időpontok: 
 
2019.09.10. - óramegbeszélés 
2019.09.17. - 1. modul, 1. alkalom 
2019.09.24. - 1. modul, 2. alkalom 
2019.10.01. - 1. modul, 3. alkalom és vizsga 
2019.10.08. - 2. modul, 1. alkalom 
2019.10.15. - 2. modul, 2. alkalom 
2019.10.22. - 2. modul, 3. alkalom és vizsga 
2019.11.05. - 3. modul, 1. alkalom 
2019.11.12. - 3. modul, 2. alkalom 
2019.11.19. - 3. modul, 3. alkalom és vizsga 
2019.11.26. - 4. modul, 1. alkalom 
2019.12.03. - 4. modul, 2. alkalom 
2019.12.10. - 4. modul, 3. alkalom és vizsga 

Kurzus teljesítésének követelményei: Folyamatos és pontos órai jelenlét, megengedett hiányzások száma 3 
alkalom. 

Értékelés: 
 minden modul végén azt adott témából modulzáró vizsga lesz, a félév 

végeredményét a 4 modulvizsga átlaga adja majd, 
 a modulvizsgák csak az órákon, illetve az előadók által meghatározott 

módon és időben teljesíthetők, 
 a modulvizsgát nem teljesítő hallgatók eredménye az adott témában 0 

(nulla), 
 csak egy modulvizsgát lehet a fenti módon elhagyni.    

Ajánlott irodalom: Újságírás: Viven Morgan: Practising Video Journalism 
Webszerkesztés: http://www.w3schools.com 
Képszerkesztés: Adobe Photoshop CS6 - Tanfolyam a könyvben (Perfact-
Pro Kft., 2012) 
Fényképezés: Rob Sheppard: Digitális képek (National Geographic - 
Fotóiskola, 2003) 

   

http://www.w3schools.com/

