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Emelt szintű mozgóképkultúra és médiaismeret képzés

Az emelt szintű mozgóképkultúra és médiaismeret oktatás izgalmas hely. Magadról és
a gyorsan változó világról tanulhatsz. Olyan tudásra tehetsz szert, amit szinte „másnaptól” alkalmazhatsz. Nem csak a megszokott frontális oktatásban lesz részed: kipróbálhatod magad éles helyzetekben, kutathatsz, prezentálhatsz, vitázhatsz, közösen tanulhatsz másokkal.
Építsd tudatosan magad a média tagozaton!
A kommunikáció és a különböző médiumok alapvető szereplői életünknek, ezért nélkülözhetetlenek a munkában, jelen vannak az élet minden területén. Szeretnénk olyan
ismereteket és a piacon egyedülálló tudást átadni, amely integráltan kezeli az online,
az elektronikus és a nyomtatott médiát. Ezáltal megérted és felelősséggel tudod használni a kommunikáció és a média hagyományos és legújabb eszközeit is. Megismerkedsz filmes, televíziós szakmákkal, a nem fikciós és fikciós műfajok alapjaival (forgatókönyvírás, rendezés, utómunka, kamera és hangrögzítő eszközök használata stb.)
Ebben a rekordsebességgel gyorsuló, a közelmúlt technikai eredményeit hamar túlszárnyaló világban, fontos szerepet kaphatnak a filmes produkciók megvalósításáért
felelő, jól képzett szakemberek, alkotók, akik nyomon követik az újításokat, s egyúttal
szembe tudnak nézni új kihívásokkal is, valamint magas művészi színvonalon képesek
létrehozni egy-egy alkotást. A televíziózás világszerte átalakulóban lévő, más és más
platformokon hódító, folyamatos fejlesztésekkel, állandóan megújuló formátumokkal,
technikai innovációkkal gazdagodó iparág, melyhez biztos alapokat szolgáltat a hagyományos műfajok és kifejezési formák ismerete.
Tudtad, hogy a világ 10 legkeresettebb szakmája 6 éve még nem is létezett? Tudod,
milyen lesz a munkaerőpiac, mire végzel?
Mi tudjuk, hogy egy folyamatosan változó, megújuló világra kell felkészítenünk Téged.
Olyan tudással és képességekkel vértezünk fel, amelyekkel sikerrel tudsz alkalmazkodni választott szakmád kihívásaihoz. Arra biztatunk, hogy keresd a saját utad és
építsd magad a gimnáziumi éveid alatt.
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Mit tanulhatsz nálunk?
 a filmkészítés szakmai alapjait
 operatőri ismereteket, utómunkát, filmelméletet
 a televíziózás komplex alapjait, a kamera mögötti (szerkesztői) és a kamera előtti
(riporteri, műsorvezetői) tevékenységet
 a kamera, a hangrögzítő berendezések kezelését, az utómunkát (elektronikus vágást, hang-utómunkát)
 az adásrendezői szakma alapismereteit (a tv-stúdiók, a közvetítőkocsi működését, forgatókönyvírást és dramaturgiát)
 elsajátítod a legfrissebb technikákat
Szóbeli felvételi
A mozgókép és média tagozaton a központi írásbeli vizsgát a szakirányú készségeket
felmérő szóbeli felvételi beszélgetés egészíti ki. A jelentkező alkalmasságát a mozgóképi
ábrázoláshoz és a médiajelenségekhez kapcsolódó kötetlen beszélgetés során mérjük
fel. A bizottságot elsősorban a jelentkező alapműveltsége érdekli,


az irodalom,



a történelem



és a különböző művészeti ágak területén.

A mozgókép- és médiatagozaton fontos a humán tárgyak iránti nyitottság, ezért tanácsos más művészeti ágakban tájékozódni, a világ főbb eseményeit a hírműsorokban követni, olvasni, színházba járni.
Ha van valamilyen „szakterületed”, vagyis valamilyen film vagy média témában különösen otthon vagy, akkor mondd el a bizottságnak. Ha van a tantárgyhoz kapcsolódó
hobbid (fotózás, filmezés, rádiózás, iskolaújság szerkesztése, animációs filmkészítés
stb.), ezt is említsd meg a bizottság előtt.
A felvételi beszélgetésen a gyerekek megfigyelőképességére, valamint kreatív fantáziájára vagyunk kíváncsiak.
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Az értékelés, rangsorolás során az alábbi szempontok érvényesülnek:


elemi megfigyelőkészség fejlettsége



vizuális szövegértési kompetencia, elemzőkészség



összefüggés teremtő gondolkodás, lényegkiemelés



ötletesség, eredeti elképzelések, kreativitás mértéke



általános tájékozottság, önálló véleményalkotás társadalmi és kulturális jelenségekről,



kritikai gondolkodás, érvelési kultúra

Felvételi pontszámítás:


Hozott pont az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján: 7. osztály év
végi és 8. osztály félévi tantárgyak eredményének (magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika és idegen nyelv) az összegének a fele, azaz maximum
20 pont.



Központi matematika és magyar írásbeli eredmények beszámítása:
A matematika írásbelin szerezhető maximum 50 pont, illetve a magyar írásbelin
szerezhető maximum 50 pont, azaz összesen maximum 100pont.



A szóbeli felvételi beszélgetésen 40 pont érhető el.

A felvételi eljárás során összesen 160 pontot szerezhetnek a jelentkezők.
A felkészüléshez ajánlott:
Nyomtatott sajtó (napilapok, hetilapok, magazinok)
Online hírportálok
Közszolgálati és kereskedelmi televíziók műsorai
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép- és médiaismeret 1.
Muhi-Pápai-Varró-Vidovszky: Film- és médiafogalmak kisszótára
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