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A kurzus kódja(i): OT-MMK-504  

A kurzus címe: A mozgóképismeret tanításának gyakorlata 

A tanár neve: Szíjártó Imre 

A kurzus időpontja, 
helye: 

hétfő 9.00-10.30, 39-es terem 

A kurzus típusa: szeminárium 

A kurzus leírása: A félév során a hallgatók megismerkednek a pedagógiai értékelés eljárásaival, illetve gyakorolják 
ezeknek az eljárásoknak az alkalmazását a mozgóképkultúra és médiaismeret területén.   

A kurzus 
teljesítésének 

követelményei: 

A félév során mindenkinek ki kell dolgoznia egy feladatlapot, amelyet általános vagy 
középiskolás tanulóknak szán. Az órán ismertetni kell a feladatlaphoz tartozó tananyagot is.  
A feladatlap alapjául szolgáló tananyag (lehetséges megoldások):  

- A tananyag a hallgató korábbi mikrotanításainak egyike. A feladat tehát az, hogy az 
előző két kurzus során kidolgozott órarészlethez (a médiaelméleti fogalmat feldolgozó 
anyaghoz vagy a filmelemzéshez) illesztünk egy a mérés-értékelés elveinek eleget tevő 
feladatsort. A feladatok mindegyikét össze kell kötni az ajánlott szakirodalommal (a 
szakirodalom kifejti az egyes értékeléstípusokkal kapcsolatos tudnivalókat). A feladatsor 
tartalmazzon változatos számonkérési módokat. A feladatsorhoz javítási útmutató és 
pontozási-osztályozási útmutató tartozik. 

- A tananyag egy tankönyv egy bekezdése. A feladatsor ehhez a tankönyvszöveghez 
illeszkedik, azt méri, hogy a tanulók elsajátították-e a szövegben szereplő ismereteket, 
illetve hogy képesek-e alkalmazni őket. A feladatokat ebben az esetben is össze kell 
kötni az ajánlott szakirodalommal (a szakirodalom kifejti az egyes értékeléstípusokkal 
kapcsolatos tudnivalókat). A feladatsor tartalmazzon változatos számonkérési módokat. 
A feladatsorhoz javítási útmutató és pontozási-osztályozási útmutató tartozik. 

- A munkát ki lehet dolgozni úgy is, hogy kiindulási alapként a mozgóképkultúra és 
médiaismeret tantárgy középszintű írásbeli érettségi feladatsorát használjuk – ebben az 
esetben tehát a feladatlap illetve a javítási-értékelési útmutató készen van, a hallgató 
feladata az, hogy a feladatlapot oldja meg, és lássa el a szakirodalomból vett 
értékeléselméleti megjegyzésekkel. A feladatlapok itt vannak:  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent/!DARI_ 
ErettsegiFeladatsorok/oh.php?id=erett_ut_reszlet 

Elsajátítandó 
kompetenciák  
és módszerek 

A pedagógiai értékelés kulcsfogalmainak ismerete. A hallgató legyen képes a megadott 
szakirodalomban szereplő értékeléselméleti tudásanyagot a mozgóképkultúra és médiaismeret 
tantárgy jellegzetességeire alkalmazni. A hallgató legyen képes kidolgozni olyan feladatsort, 
amely eleget tesz a tantárgy szakmai követelményeinek illetve a mérés-értékelés elveinek.   

Kötelező / ajánlott 
filmek: 

 

Ajánlott irodalom: Molnár Edit Katalin – Vígh Tibor: A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai 
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Tantervelmlet_s_a_pedaggiai_rtkels_alapjai/index.html 
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