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A kurzus kódja: OT-MMK-504  

A kurzus címe: A mozgóképismeret tanításának gyakorlata 

A tanár neve: Szíjártó Imre 

A kurzus időpontja, helye: hétfő 14.15-15.45, 34-es terem  

A kurzus típusa: szeminárium 

A kurzus leírása: „Egy választott egyetemi óra anyagához kapcsolódó iskolai óraterv” 
Az órákon mindenkinek be kell mutatnia egy mikrotanítás-tervezetet. A 
témát mindenki egy választott egyetemi kurzus anyagából merítse – ez 
lehet egy kurzus-témakör, egy órai kiselőadás, valamilyen érdekes 
szakirodalom, szakmai probléma, a nyilvánosság egy új jelensége. Az 
egyetemi kurzus médiás-komminikációs, tehát nem filmes. A tervezet 
nem feltétlenül egy teljes óra vázlata, lehet mikrotanítási tervezet is. A 
kiindulási anyagot tessék egyeztetni. Valamennyi óratervhez 
szakirodalom kapcsolódjon.  
A tervezet részei:  

a) Óravázlat egy iskolai használatban levő űrlapon: az óra címe, / 
pedagógiai célja, / kulcsfogalmai, / a tanulók munkájának 
szervezésével kapcsolatos elképzelések (példák: a fogalom 
meghatározásának kivetítése, kiosztása, felolvastatása; a 
fogalom magyarázata, alkalmazásának módja), / a 
szemléltetőanyagok használatának módja, / módszertani 
menete. 

b) A nemzeti alaptantervnek az a helye, amelyhez az órát lehet 
kapcsolni.   

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv 
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 
Korm. rendelet módosításáról    
Forrás: A Magyar Közlöny 2020. 17. száma, különösen a 
Mozgóképkultúra és médiaismeret szövege (II. 3.7.4. fejezet, 424. 
oldal)  
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c) Mellékletek: a diákoknak szánt segéd- és szemléltetőanyagok: a 
bejátszások forrása, táblázatok, ábrák, képek, újságcikk-
kivágások, tankönyvrészletek, feladatok, tesztek stb.    

A kurzus teljesítésének 
követelményei: 

A kurzus teljesítésének feltételei: a tervezet változatainak folyamatos 
egyeztetése, a tervezet elkészítése, órai bemutatása, írásos 
változatának benyújtása.  
A megszerzett ismeretek értékelési módja: a munka szóbeli 
előadása során szóbeli értékelés, az írásos változat írásban történő 
minősítése.   
Évközi tanulmányi követelmények: az óraterv folyamatos fejlesztése.  

Elsajátítandó kompetenciák  
és módszerek 

A tanulók tevékenységének irányításával kapcsolatos módszertani 
ismeretek és készségek alkalmazása. A tanulók mozgóképértési 
készségeinek fejlesztéséhez szükséges módszertani eljárások. A 
hallgatók megismertetése a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy 
óráin végzett médiaszöveg-elemzés alapvető módszertani eljárásaival.  
A tanulók tevékenységének irányításával kapcsolatos módszertani 
ismeretek és készségek, elemzéstechnikai eljárások.    

Kötelező / ajánlott filmek: - 
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Kötelező irodalom: A hallgatók által választott valamennyi témához egyedi szakirodalom 
tartozik.  

 


