MODERÁTOR
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
–
–
–
–

a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény,
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,

valamint
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
–
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó 55 213 02 0000 00 00 Moderátor
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:
– a felsőoktatási intézményben "hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés esetén a
szenátus határozatait,
– a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző
intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési megállapodás"-ban
– a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
– a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános
irányelvekbenfoglaltak, továbbá az ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi/ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmaiprogramját és a meghatározott
képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a
szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.
A szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint
különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 55 213 02 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Moderátor
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Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

3719
2
60 %
40 %
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó, a pedagógus-munkakör betöltésének feltételeit a
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény szabályozza.
Tárgyi feltételek, a képzési helyszínek jellege
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges, illetve időszakosan az
alábbi intézmények látogatása szükséges:
–
–
–
–
–

tanterem
demonstrációs terem
számítógép-terem
kisüzemi termelőhely
tanműhely

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
40 óra irányított szakmai gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége:
120
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3719

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb kulturális foglalkozások

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Kommunikációval kapcsolatos feladatokat végez
Idegen nyelvvel kapcsolatos feladatokat végez
Politológiával kapcsolatos feladatokat végez
Műsorszerkesztéssel és dramaturgiával kapcsolatos feladatokat végez
Technikai berendezésekkel kapcsolatos feladatokat végez
Gazdasággal és joggal kapcsolatos feladatokat végez
Sajtóval és médiával kapcsolatos feladatokat végez
A produkció előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat végez

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0788-06 Kommunikációs és médiaismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beszédtechnikai szempontból folyamatosan képzi magát
Feladatához illően öltözködik, ruházkodásával is kommunikál
A protokoll és az etikett szabályai szerint viselkedik
Figyelemmel kíséri és értelmezi a média által közvetített információkat
Személyközi kommunikációs technikákat használ
Krízishelyzeteket, konfliktusokat kezel
Kommunikációs tréninget tart
Kommunikál a résztvevőkkel a produkció során
Kezeli a váratlan szituációkat
Részt vesz a produkció külső kommunikációjában
Részt vesz a produkcióval kapcsolatos PR-tevékenységben
Részt vesz a nyomdai anyag megtervezésében és elkészítésében
Részt vesz a produkcióval kapcsolatos reklámtevékenységben
Részt vesz a produkcióval kapcsolatos hatásvizsgálatban
Műsort vezet idegen nyelven
Prezentációt tart idegen nyelven
Hagyományos és elektronikus levelet ír és olvas idegen nyelven
Szakcikket publikál idegen nyelven
Figyelemmelkíséri a hazai és a munkája szempontjából fontosabb külföldi politikusok
tevékenységét
Eligazodik fontosabb közintézmények tevékenységének területén, és szükség szerint
kapcsolatot tart azokkal
Figyelemmel kíséri a hazai és világpolitikai eseményeket
Dramaturgként tevékenykedik
Show-műsorokban szerepel
Kapcsolatot tart a produkció technikai hátterét biztosító munkatársakkal
Műsort szerkeszt
Forgatókönyvet ír
Elfogadtatja a forgatókönyvet
Összehangolja a műsortervet a produkció többi résztvevőjével
Felépíti saját image-ét
Számítógépen elkészíti a munkájához kapcsolódó leveleket, szerződéseket
Számítógépes prezentációt készít
Rögzített műsorokat elektronikus adathordozón archivál
Színpad- és stúdiótechnikai berendezéseket használ
Részt vesz a színpadtechnika működtetésében
Részt vesz a világítástechnika működtetésében
Részt vesz a rendezvény lebonyolításához szükséges technikai háttér megteremtésében
Kiválasztja a produkcióhoz szükséges hang- és világítástechnikai eszközöket
Elvégzi a produkcióhoz szükséges technikai eszközök egyszerűbb karbantartási,
állagmegőrzési teendőit
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Ellenőrzi, hogy a helyszínen rendelkezésre áll-e a szükséges elektromos teljesítmény
Ellenőrzi a produkcióhoz szükséges technikai eszközöket munka- és érintésvédelmi
szempontok alapján
Ellenőrzi a produkcióhoz szükséges technikai eszközöket tűzvédelmi szempontból
Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait
Figyelembe veszi a szerzői jogokat
Figyelembe veszi és védi a személyiséghez fűződő jogokat
Vállalkozást hoz létre, illetve részt vesz társas vállalkozás kialakításában
Szerződést köt
Tárgyal a tiszteletdíj összegéről és a fizetés módjáról
Megtervezi a produkció költségvetését, illetve részt vesz annak megtervezésében
Üzleti tervet készít
Piackutatást végez
Részt vesz a produkcióhoz kapcsolódó marketingtevékenységben
Rendszeresen figyelemmel kíséri a legfontosabb hazai és külföldi médiumokat
Sajtószemlét készít
Kutatást végez archív sajtóanyagokban és közhasznú információs forrásokban
Kapcsolatot tart a média személyzetével és munkatársaival
Írásokat készít a különféle sajtóműfajokban
Részt vesz a produkció megszervezésében
Megállapítja a rendezvény helyszínét, illetve részt vesz a helyszín kiválasztásában
Tájékozódik a helyi adottságokról
Tájékozódik a helyi szokásokról
Vezeti a produkciót
Konferál
Összeköti a műsorszámokat
Beszélget a meghívottakkal
Vitát vezet
Interjút készít
Kapcsolatot tart a közönséggel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Kommunikációelmélet
B Beszédtechnika és retorika
C Interperszonális kommunikáció
C Protokoll és etikett
C Public relations
C Alkalmazott pszichológia
C Reklám és marketing-kommunikáció
C Politikatudomány
C Tömegkommunikáció
C Műfajelmélet
C Stilisztika és sajtónyelv
B Újságírás
C Műsorstruktúra
C Dramaturgia
C Forgatókönyv és szinopszis
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D
C
C
C
C
C
B
C
B

Számítástechnikai hardverek
Szoftverek üzemeltetése
Elektronikus adathordozók
Stúdiótechnika
Munka- és balesetvédelem
Gazdaság és pénzügy
Vállalkozási ismeretek
Civilisztika
Szerzői jogok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL Képszerkesztés
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3
Idegen nyelvű kézírás
4
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Szabadkézi rajzolás
3
Hangrögzítő eszközök (mikrofonok, magnetofonok) használata
3
Híradástechnikai berendezések (TV, rádió, internetes hírforrások) használata
3
Nonlineáris hang- és képeditáló eszközök használata
3
Archiváló eszközök használata
2
Világítástechnikai berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Stressztűrő képesség
Precizitás
Önállóság
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Türelmesség
Tűrőképesség
Szervezőkészség
Pontosság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Adekvát metakommunikáció
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Prezentációs készség
Konszenzus készség
Irányítási készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tolerancia
Kommunikációs rugalmasság
Kompromisszum-készség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelemmegosztás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési képesség
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Eredményorientáltság
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
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Az 55 213 02 0000 00 00 azonosító számú, Moderátor megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0788-06
Kommunikációs és médiaismeretek alkalmazása
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8. A képzés szerkezete
Az 55 213 02 0000 00 00 azonosító számú, Moderátor megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

054/5.0/0788-06

054/2.0/0788-06

054/6.0/0788-06

4

054/1.0/0788-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Az összefüggő szakmai gyakorlat javasolt időtartama: 360 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

054/6.0/0788-06

054/4.0/0788-06

054/3.0/0788-06
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054/5.0/0788-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 55 213 02 0000 00 00 azonosító számú, Moderátor megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

9.

óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2

054/1.0/0788-06
054/2.0/0788-06

3

054/3.0/0788-06

4

054/4.0/0788-06

5

054/5.0/0788-06

6

054/6.0/0788-06

Kommunikáció
Információgyűjtés és feldolgozás
Műsorok előkészítése és
szervezése
Műsorkészítés
Technikai, médiatechnikai
ismeretek alkalmazása
Gazdasági és jogi ismeretek
alkalmazása
Mindösszesen óra:
Szakmai gyakorlat: 360

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

300
150

0
0

30
0

330
150

120

0

0

120

75

0

225

300

120

0

15

135

165

0

0

165

930

0

270

1200
1560

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele mestermunka készítése
A mestermunka egy tetszőleges technikával rögzített, maximum 20 perc időtartamú produkció,
amely megfelelően bizonyítja, hogy a jelölt rendelkezik a moderátor munkakör betöltéséhez
szükséges ismeretekkel és képességekkel
A jelölt a mestermunka elkészítéséhez köteles konzulenst választani a gyakorlatvezető tanárok
közül. A konzulens a szinopszistól egészen a forgatókönyv megvalósításáig figyelemmelkíséri,
és tanácsaival segíti a produkciót készítő vizsgázót, majd a konzulens javaslatot tesz az
elkészült mestermunka érdemjegyére. Az erről készült jegyzőkönyvet és a mestermunkát
tartalmazó hordozóeszközt a szakmai vizsga 1. vizsgarészének megkezdése előtt legalább 10
nappal a szakmai vizsgabizottsághoz el kell juttatni
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0788-06 Kommunikációs és médiaismeretek alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mestermunka megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tömegkommunikációs ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Technikai és informatikai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Protokoll és etikett ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Műsorszerkesztési és dramaturgiai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Általános és napi tájékozottság
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 15%
3. feladat 10%
4. feladat 10%
5. feladat 15%
6. feladat 15%
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A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 213 02 0000 00 00 azonosító számú, Moderátor megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 100
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A 2. és 3. vizsgafeladat alól felmenthető az a vizsgázó, aki Kommunikáció és
médiatudomány szakos diplomával rendelkezik. A szakmai vizsgarészek alól egyéb felmentés
nem adható
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
10.
Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Moderátor
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 55 213 02 0000 00 00 azonosító számú, Moderátor megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/1.1/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszédtechnika, nyelvhelyesség, stilisztika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszédtechnikai szempontból folyamatosan képzi magát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kommunikációelmélet
B típus Beszédtechnika és retorika
C típus Interperszonális kommunikáció
C típus Alkalmazott pszichológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Csoportos versenyjáték 20%
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1. TANANYAGEGYSÉG
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óraszáma
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Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagtartalom a beszédtevékenység négy alapegysége - a légzés, a hangadás, a
kiejtés, és a kifejezés - köré csoportosítható
A köznyelvi norma ismertetésén túl a beszédhang kiművelése, a kiejtés plasztikussá
tétele és a kifejezőkészség gazdagítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/1.2/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
A személyközi kommunikáció elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Személyközi kommunikációs technikákat használ
Kommunikál a résztvevőkkel a produkció során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kommunikációelmélet
B típus Beszédtechnika és retorika
C típus Interperszonális kommunikáció
C típus Alkalmazott pszichológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Csoportos versenyjáték 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyközi kommunikáció csatornái: verbális, nonverbális (mimika, tekintet,
mozgás, testtartás és gesztusok)
A metakommunikáció jelentősége és szerepe. A másik ember és a kapcsolat képe a
személyiségben, s ennek metakommunikációs vonatkozása
Stratégia és taktika a közvetlen kommunikációban; a tudatosság problémája
3. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
054/1.3/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri és értelmezi a média által közvetített információkat
Rendszeresen figyelemmel kíséri a legfontosabb hazai és külföldi médiumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektronikus adathordozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Híradástechnikai berendezések (TV, rádió, internetes hírforrások) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különféle híradástechnikai eszközök hatékony használata, korlátaik és lehetőségeik

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/1.4/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömegkommunikáció az interneten
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri és értelmezi a média által közvetített információkat
Rendszeresen figyelemmel kíséri a legfontosabb hazai és külföldi médiumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektronikus adathordozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az internetes hírforrások sajátosságai, keresési lehetőségek, portálok, fórumok, blogok,
online szótárak és enciklopédiák
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/1.5/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömegkommunikáció (rádió)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri és értelmezi a média által közvetített információkat
Rendszeresen figyelemmel kíséri a legfontosabb hazai és külföldi médiumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tömegkommunikáció
C típus Műfajelmélet
C típus Elektronikus adathordozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Híradástechnikai berendezések (TV, rádió, internetes hírforrások) használata
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rádiózás története, technikai sajátosságai, helye és szerepe a mádiában. Rádiós
műfajok. Rádiócsatornák
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/1.6/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömegkommunikáció (televízió)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Figyelemmel kíséri és értelmezi a média által közvetített információkat
Rendszeresen figyelemmel kíséri a legfontosabb hazai és külföldi médiumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tömegkommunikáció
C típus Műfajelmélet
C típus Elektronikus adathordozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Híradástechnikai berendezések (TV, rádió, internetes hírforrások) használata
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A televíziózás története, technikai sajátosságai, helye és szerepe a mádiában. Televíziós
műfajok. Televíziós csatornák
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/1.7/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Öltözködés és viselkedéskultúra
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatához illően öltözködik, ruházkodásával is kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Interperszonális kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Csoportos versenyjáték 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öltözködés és divattörténet. Elvárások az öltözködésben. Dresskódok és alkalmazásuk
Az előnyös megjelenés elengedhetetlen feltételei a mindennapokban
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/1.8/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Protokoll és etikett
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A protokoll és az etikett szabályai szerint viselkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Protokoll és etikett
C típus Public relations
C típus Interperszonális kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Csoportos versenyjáték 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A viselkedés nemzeti sajátosságai, a társas érintkezés alapvető szabályai,
vendéglátásban honos protokoll szabályai
Társalgás, a beszéd és a hallgatás. Köszönés, formái. Bemutatkozás, bemutatás
Viselkedés nyilvánosság előtt
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/1.9/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Konfliktuskezelési tréning
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Krízishelyzeteket, konfliktusokat kezel
Kommunikációs tréninget tart
Kezeli a váratlan szituációkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Interperszonális kommunikáció
C típus Alkalmazott pszichológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszum-készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Csoportos versenyjáték 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs tréning: a kommunikációs zavarok leküzdése. Asszertív magatartás.
Válság- és kríziskommunikáció
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/2.1/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Közéleti ismeretek alkalmazása (belföld)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a hazai és a munkája szempontjából fontosabb külföldi politikusok
tevékenységét
Eligazodik fontosabb közintézmények tevékenységének területén, és szükség szerint
kapcsolatot tart azokkal
Figyelemmel kíséri a hazai és világpolitikai eseményeket
Rendszeresen figyelemmel kíséri a legfontosabb hazai és külföldi médiumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Politikatudomány
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Híradástechnikai berendezések (TV, rádió, internetes hírforrások) használata
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közélet legfontosabb hazai szereplői.
A közéleti személyiség viselkedése, gesztusai, metakommunikációs rendszere.
Kapcsolatteremtés a közéleti személyiséggel
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/2.2/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Közéleti ismeretek alkalmazása (külföld)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a hazai és a munkája szempontjából fontosabb külföldi politikusok
tevékenységét
Eligazodik fontosabb közintézmények tevékenységének területén, és szükség szerint
kapcsolatot tart azokkal
Figyelemmel kíséri a hazai és világpolitikai eseményeket
Rendszeresen figyelemmel kíséri a legfontosabb hazai és külföldi médiumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Politikatudomány
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Híradástechnikai berendezések (TV, rádió, internetes hírforrások) használata
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közélet legfontosabb külföldi szereplői
A közéleti személyiség viselkedése, gesztusai, metakommunikációs rendszere.
Kapcsolatteremtés a közéleti személyiséggel
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/2.3/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Kutatásmódszertan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kutatást végez archív sajtóanyagokban és közhasznú információs forrásokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tömegkommunikáció
C típus Elektronikus adathordozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
22

4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Archiváló eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közhasznú információs források elérhetősége, használatuk. Sajtóadatbankok, MTI,
szerkesztőségi archívumok, könyvtárak, levéltárak
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/2.4/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Sajtó és médiafigyelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszeresen figyelemmel kíséri a legfontosabb hazai és külföldi médiumokat
Sajtószemlét készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tömegkommunikáció
C típus Stilisztika és sajtónyelv
C típus Elektronikus adathordozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az írott és elektronikus sajtó, továbbá az online médiumok meghatározott szempontok
szerinti figyelése, elemzések és a levonható következtetések
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054/3.0/0788-06

Műsorok
előkészítése és
szervezése

azonosítója

szk
szk
szk

054/3.1/0788-06
054/3.2/0788-06
054/3.3/0788-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/3.1/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Médiaprodukciók külső kommunikációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a produkció külső kommunikációjában
Részt vesz a produkcióval kapcsolatos PR-tevékenységben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Reklám és marketingkommunikáció
C típus Public relations
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL Képszerkesztés
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Tűrőképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
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3. TANANYAGEGYSÉG
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Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műsorokhoz kapcsolódó külső kommunikációs tevékenységekben való részvétel,
ezek koordinációja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/3.2/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Médiaprodukciók előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a nyomdai anyag megtervezésében és elkészítésében
Részt vesz a produkcióval kapcsolatos reklámtevékenységben
Kapcsolatot tart a média személyzetével és munkatársaival
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Reklám és marketingkommunikáció
C típus Public relations
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL Képszerkesztés
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Tűrőképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reklámgrafikai alapok, médiareklámok grafikai megvalósítása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/3.3/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Médiaprodukciók megszervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a produkció megszervezésében
Megállapítja a rendezvény helyszínét, illetve részt vesz a helyszín kiválasztásában
Tájékozódik a helyi adottságokról
Tájékozódik a helyi szokásokról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műsorstruktúra
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A moderátori munka helyszínei. Tv és rádiócsatornák, kulturális intézmányek, pártok
és önkormányzatok, civil szervezetek
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054/4.0/0788-06

Műsorkészítés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

054/4.1/0788-06
054/4.2/0788-06
054/4.3/0788-06
054/4.4/0788-06
054/4.5/0788-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/4.1/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Műsorszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műsort szerkeszt
Forgatókönyvet ír
Elfogadtatja a forgatókönyvet
Összehangolja a műsortervet a produkció többi résztvevőjével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műsorstruktúra
C típus Forgatókönyv és szinopszis
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem-összpontosítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Demonstrációs terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Programstruktúra-tervezés a különböző médiumokban: a sávos szerkesztés. A
műsorstruktúra alapelemei közszolgálati és kereskedelmi médiumokban
Felelős szerkesztő, napi szerkesztő, adásszerkesztő. Munkamegosztás a hírtípusú
műsorokban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/4.2/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Dramaturgia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dramaturgként tevékenykedik
Összehangolja a műsortervet a produkció többi résztvevőjével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Dramaturgia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A moderátori munka dramaturgiai és színészi ismeretei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/4.3/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Moderátori tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a produkciót
Konferál
Összeköti a műsorszámokat
29

Beszélget a meghívottakkal
Vitát vezet
Kommunikál a résztvevőkkel a produkció során
Kapcsolatot tart a közönséggel
Műsort vezet idegen nyelven
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Beszédtechnika és retorika
C típus Interperszonális kommunikáció
C típus Alkalmazott pszichológia
C típus Műfajelmélet
C típus Stilisztika és sajtónyelv
B típus Újságírás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
3. szint Hangrögzítő eszközök (mikrofonok, magnetofonok) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelemmegosztás
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Adekvát metakommunikáció
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
105 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műsorvezetői helyzetgyakorlatok. A magatartás és a környezet viszonya: a díszlet és a
tárgyak-kellékek. Viselkedés interjúhelyzetben
Technika és beszéd viszonya. A személyiség és a tér
Személyiség és manipuláció
Figyelemmegosztás a stúdióban
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/4.4/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Médiaszereplés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Show-műsorokban szerepel
Prezentációt tart idegen nyelven
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Interjút készít
Felépíti saját image-ét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Beszédtechnika és retorika
C típus Interperszonális kommunikáció
C típus Alkalmazott pszichológia
C típus Műfajelmélet
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Hangrögzítő eszközök (mikrofonok, magnetofonok) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kereskedelmi műfajok és magatartások: termékismertető, szponzorüzenet, infomercial

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/4.5/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Újságírás gyakorlat a különböző sajtóműfajokhoz kapcsolódóan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hagyományos és elektronikus levelet ír és olvas idegen nyelven
Szakcikket publikál idegen nyelven
Írásokat készít a különféle sajtóműfajokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Stilisztika és sajtónyelv
B típus Újságírás
C típus Műfajelmélet
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szabadkézi rajzolás
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3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sajtóműfajok felosztása: hír alapú és vélemény alapú műfajok, átmeneti műfajok
Hírszerkesztés a rádióban és a televízióban, hírműsorok elemzése
A tudósítás minőségi jegyei, fajtái és szerkezete. Az interjúkészítés technikája,
riportertípusok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/5.1/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógépes dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépen elkészíti a munkájához kapcsolódó leveleket, szerződéseket
Számítógépes prezentációt készít
Rögzített műsorokat elektronikus adathordozón archivál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Számítástechnikai hardverek
C típus Szoftverek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
33

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógép szerepe az újságírásban és a moderátori munkában
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/5.2/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Stúdiómunka koordinálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a produkció technikai hátterét biztosító munkatársakkal
Részt vesz a rendezvény lebonyolításához szükséges technikai háttér megteremtésében
Elvégzi a produkcióhoz szükséges technikai eszközök egyszerűbb karbantartási,
állagmegőrzési teendőit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Stúdiótechnika
C típus Elektronikus adathordozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
Technológiai próbák végzése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Kisüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Stúdiótechnikai alapismeretek. A média háttérmunkatársai, személyzete. Hierarchia a
médiában
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/5.3/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Stúdiótechnika használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Színpad- és stúdiótechnikai berendezéseket használ
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Részt vesz a színpadtechnika működtetésében
Részt vesz a világítástechnika működtetésében
Kiválasztja a produkcióhoz szükséges hang- és világítástechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Stúdiótechnika
C típus Elektronikus adathordozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Nonlineáris hang- és képeditáló eszközök használata
2. szint Világítástechnikai berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
Technológiai próbák végzése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Kisüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Technikai berendezések használata: kamerák, mikrofonok, rögzítőeszközök, súgók,
utasító és vezérlőrendszerek, világítástechnika
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/5.4/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Baleset- és munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, hogy a helyszínen rendelkezésre áll-e a szükséges elektromos teljesítmény
Ellenőrzi a produkcióhoz szükséges technikai eszközöket munka- és érintésvédelmi
szempontok alapján
Ellenőrzi a produkcióhoz szükséges technikai eszközöket tűzvédelmi szempontból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka- és balesetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
Technológiai próbák végzése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Kisüzemi termelőhely
Tanműhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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054/6.0/0788-06

Gazdasági és jogi
ismeretek
alkalmazása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

054/6.1/0788-06
054/6.2/0788-06
054/6.3/0788-06
054/6.4/0788-06
054/6.5/0788-06

30
45
30
45
15

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/6.1/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait
Figyelembe veszi és védi a személyiséghez fűződő jogokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerzői jogok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/6.2/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
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0
0
0
0
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jellege

gyakorlati
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Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

6. TANANYAGEGYSÉG

0
0
0 165
0
0

Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozást hoz létre, illetve részt vesz társas vállalkozás kialakításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalkozási ismeretek
C típus Civilisztika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/6.3/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerződést köt
Tárgyal a tiszteletdíj összegéről és a fizetés módjáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdaság és pénzügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
38

Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/6.4/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingkommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a produkcióval kapcsolatos hatásvizsgálatban
Megtervezi a produkció költségvetését, illetve részt vesz annak megtervezésében
Üzleti tervet készít
Részt vesz a produkcióhoz kapcsolódó marketingtevékenységben
Piackutatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdaság és pénzügy
C típus Public relations
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
054/6.5/0788-06
A tananyagelem megnevezése:
Médiajog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait
Figyelembe veszi a szerzői jogokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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