MOZGÓKÉPGYÁRTÓ SZAKASSZISZTENS
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,
– 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezésinek végrehajtásáról,
– 372/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet a felsőoktatás területét érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról
– az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó 55 341 01 Mozgóképgyártó
szakasszisztens 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
foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott képzésnél),
– 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
irányelvekben foglaltak, 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 szakmai
programját.
A szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint
különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.
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2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 55 341 01
A szakképesítés megnevezése:

Mozgóképgyártó szakasszisztens

Szakképesítések köre:
Elágazások:

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

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

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

Azonosítószám:
Megnevezés:
5342

55 341 01 0010 55 01
Audiovizuális szakasszisztens

2
60 %
40 %
nem szervezhető
Azonosítószám: 55 341 01 0010 55 02
Megnevezés:
Médiatechnológus asszisztens
5342
2
60 %
40 %
nem szervezhető
Azonosítószám: 55 341 01 0010 55 03
Megnevezés:
Televízióműsor gyártó szakasszisztens
5342
2
60 %
40 %
nem szervezhető
-
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási törvényben,
szakképzést folytató közoktatási intézményben a közoktatásról szóló törvény és az
"Együttműködési megállapodásban" megfogalmazott, szabályozott feltételekkel rendelkező
pedagógus, oktató, szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek, a képzési helyszínek jellege
Az elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola) szervezi
meg, amelyhez az alábbiak biztosítása illetve időszakosan az alábbi intézmények látogatása
szükséges:
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
üzemlátogatás televíziós stúdióban
számítógép-terem
üzemlátogatás rádiós vagy televíziós stúdióban
üzemlátogatás filmszínházban
villamosságtani szaktanterem
gyakorlóterem

A gazdálkodó szervezeteknél és intézményekben folyó alkalmazói szakmai gyakorlathoz
szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét
kiadó rendelet tartalmazza.
A "Hallgatószerződés", Tanulószerződés"és "Együttműködési szerződés" alapján végzett
gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi
gazdasági kamara – adott esetben a képző bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a képző és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett alkalmazói gyakorlat 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:
Elérhető kreditek mennyisége:
120
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
nem szükséges

5.

Az elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5342

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Munkát végez csoportban
Minőségbiztosítási tevékenységet végez
A médiumgyártás szervezésében közreműködik
Felvételi eszközöket kezel
Médiumokon utómunkát végez
Manuális szakmai feladatokat hajt végre
Munkabiztonsági szabályokat betart
Filmterjesztési feladatokat végez
Vállalkozásvezetési feladatokban közreműködik
Kommunikációtechnikai eszközöket használ
Kommunikációs feladatokat végez
Multimédiatervet készít
Multimédia-alkalmazások elemeit készíti
Tartalommenedzselést végez
Rendszer- és alkalmazástervezési és -fejlesztési feladatokban közreműködik
Rendszert tesztel és dokumentál
Vezérlőteremben asszisztál
Televíziós közvetítőkocsiban asszisztál
Esztétikus képet alkot
Szerkesztési feladatok elvégzésénél asszisztál
Közművelődési 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.

Az elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1568-06 Általános munkaszervezés a mozgóképgyártásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a projekt megtervezésében
A feladatterv kialakításában közreműködik
A projektfeladatok erőforrás- és időszükségletének meghatározását elvégz
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
A projekt értékelésében közreműködik
Tájékoztatást ad a vállalkozás minőségbiztosítási rendszeréről és folyamatairól
Munkája során alkalmazza a minőségbiztosítás szabályait és eljárásait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
A projekt fogalma, projekttípusok
C
A helyzetelemzés, SWOT analízis
B
A projekttervezés módszerei, a logikai keretmátrix (logrfame
B
A feladatmeghatározás és a csapatépítés módszerei
B

A projekt infrastrukturális és humán erőforrás szükségletének meghatározási módszerei

C
B
B
C
C
A
B
A
B
B
A
C
B
B
B
A
C

A projektirányítás módszerei
A projekt monitoring és értékelés módszerei
A közös problémamegoldó technikák
A csoportok kialakulása
A csoportdinamika
A konfliktusok típusai és megoldási módjai
A szerepek, státuszok
A személyészlelés sajátosságai, attribuciók
A sztereotípiák, előítéletek
A csoportnyomás, konformizmus
A kommunikáció elmélete, fajtá
A minőségirányítás jogszabályi háttere
A minőségirányítási rendszer létrehozása
A minőségirányítás feladatai
A minőségirányítás módszerei
A minőségirányítás dokumentációs rendszere
A minőségirányítás szabványai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
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Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Segítőkészség
Motiválhatóság
Motiválókészség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Fogalmazókészség
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerezőképesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1569-06 A gyártásszervezés és eszközkezelés a mozgóképgyártásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Költségvetést készít televíziós produkcióhoz
Pénzügyi forrásokat kutat fel
Költségszámítási ismereteket és adózási ismereteket alkalmaz
Számlát állít ki
Diszpozíciós könyvet készít
Kiválasztja, felméri a forgatási helyszínt
Stábot állít össze
Meghatározza a forgatáshoz szükséges technikai eszközöket és a szükséges egyéb
kellékeket
Megszerzi a szükséges engedélyeket
Szerződéseket készít elő a külsős munkatársakkal, a műsor forgalmazásához, a
technikai és egyéb eszközök bérléséhez
Közreműködik az irodalmi és a technikai forgatókönyv megírásában
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Televíziós kamerát kezel
Élességet, fehéregyensúlyt és egyéb paramétereket állí
Kamerát statívon elhelyez
Felvételt készít
A kamerát más eszközökhöz kapcsolja
Mikrofont használ
Kamera- és külső mikrofont és felvételi szintet beállít
A rögzített videofelvételből videoszerkesztő szoftverrel műsort készí
A videofelvételt megvágja
A videofelvételhez feliratokat, hangaláfestést, utószinkront készí
A videofelvételt elektronikus adathordozóra kiírja
Eszközöket üzemeltet
Egyszerűbb karbantartási műveleteket végez
Az eszközkezelés során alkalmazza a balesetvédelmi rendszabályoka
Az eszközkezelés során alkalmazza a tűzvédelmi rendszabályoka
Az eszközkezelés során alkalmazza az adott eszköz sajátosságainak megfelelő
munkabiztonsági szabályokat
Az eszközkezelés során felhasználja az adott eszköz használati utasítását
Az eszközkezelés során alkalmazza az eszköz használatával kapcsolatos jogszabályokat
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
A vállalkozási formák jellemzői, jogszabályi háttere
A Az üzleti terv készítésének szabályai
A A számlázás, adózás szabályai
B
A szerződéskötés általános jogszabályi háttere
B
A munkaszerződések, bérleti, adásvételi szerződések jogszabályi háttere
B
A médiatermék gyártási folyamata
C
A televíziós vállalkozás szervezeti felépítése, feladatköre
C
A filmes produkció felépítése, feladatai, munkaköre
B
A televíziós és filmes produkciók gyártásának eszköze
C
A produkciók finanszírozása
C
A költségnemek, elszámolási rendszerek
C
A biztosítási ismeretek médiatermék gyártásához
B
A médiajogi ismeretek
B
A szerzői jogi ismeretek
C
Az engedélyköteles tevékenységek és az engedély megszerzésének módja
B
A dramaturgiai alapalapfogalmak
B
A forgalmazási előírások
C
A geometriai optikai és hullámoptikai alapfogalmak
B
A tükrök, lencsék, egyszerű optikai eszközök képalkotása, működése
A Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
B
A digitális fotó- és videorögzítési módszerek, formátumok
B
Az analóg és digitális hangrögzítési módszerek, formátumok
A A fényképezőgép/kamera bemeneti és kimeneti csatlakozó
B
A fényképezőgéphez/kamerához kapcsolható külső eszközök
A A kamerán/fényképezőgépen található szabályozók
C
A számítógép felépítése, perifériái, összekapcsolás perifériákkal
C
A számítógép bekapcsolása, operációs rendszer futtatása
B
A fájlok típusai, fájlműveletek
B
Az elektronikus adathordozók típusai
B
Az elektronikus adathordozók használatának módszere
B
A videoszerkesztő szoftver funkciói
B
A videoszerkesztő szoftver használata
B
Az elektromosságtani alapfogalmak
C
Az általános munkavédelmi szabályok
C
Az elektronikus eszközök karbantartásának szabályai
B
Az érintésvédelmi szabályok
B
A tűzvédelmi szabályok
D A vagyonvédelmi szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Videoszerkesztés
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
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4
3
3
3
4
4
4
3

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Stabil kéztartás
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Terhelhetőség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tájékozódás
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazókészség
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
Eredményorientáltság
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1570-06 Filmterjesztés és vállalkozásvezetés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kapcsolatot tart a filmterjesztési hálózattal
Film-, videoterjesztés jogi előkészítésében közreműködik
Mozgókép-terjesztési folyamatot szervez
Mozgókép-terjesztési adatokat rendszerez
Információkat gyűjt a potenciális közönségről, nézettségrő
Felméréseket készít elő és az adatok számítógépes feldolgozását végzi
Filmforgalmazási információkat gyűjt, rendszerez
Vállalkozásvezetési feladatokban közreműködik
Vállalkozási terv készítésében részt vesz a szükséges információk gyűjtésével, adatokat
rendszerez, dokumentációt készít számítógéppel
Vállalkozási terv dokumentációját készíti számítógéppel
Filmszínház-üzemeltetés stratégiai tervezésében részt vesz
Filmszínház-fenntartási és -fejlesztési feladatokat old meg
A helyi tévé stúdiók műsorrendjének, arculatának kialakításában közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A projekttervezés módszerei, a logikai keretmátrix (logrfame
A A kommunikáció elmélete, fajtá
C
A vállakozási formák jellemzői, jogszabályi háttere
A Az üzleti terv készítésének szabályai
A A számlázás, adózás szabályai
B
A szerződéskötés általános jogszabályi háttere
B
A munkaszerződések, bérleti, adásvételi szerződések jogszabályi háttere
B
A forgalmazási alapismeretek
C
A filmforgalmazási alapismeretek
B
A filmforgalmazás rendszere, folyamata, résztvevő
B
A filmforgalmazás előkészítésének pénzügyi feltétele
C
A filmforgalmazás résztvevőinek feladatköre
B
A médiatermék fogyasztásának mérési módszerei
C
A társadalmi rétegek, szubkultúrák és azok kulturális igénye
C
A kutatásmódszertani alapfogalmak
B
A táblázatkezelő szoftver használata
C
A statisztikai szoftver használata
C
PR-ismeretek gyártási feladatokhoz
C
PR-ismeretek forgalmazási feladatokhoz
B
A film, a videó szerepe a kultúraközvetítésben, oktatásban
C
A hazai és az egyetemes filmtörténet főbb irányzatai, alkotása
B
A cselekményelbeszélés módszere
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 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
3
ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – Haladó szint
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
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4
3
3
3
4
4
4
4
3
3

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Segítőkészség
Motiválókészség
Visszacsatolási készség
Fogalmazókészség
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
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Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerezőképesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1571-06 Kommunikációs eszközkezelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Számítógépes prezentációt tart
Információt gyűjt elektronikus eszközökke
Állóképet készít analóg és digitális eszközökkel
Moziüzemi berendezéseket, segédberendezéseket üzemelte
Film/videó/multimédia gyártással kapcsolatos kommunikációs feladatokat lát e
Film/videó/multimédia forgalmazással kapcsolatos kommunikációs feladatokat lát e
Szöveges tájékoztatóanyagot számítógéppel előkészít
Közreműködik reklám- és PR anyagok készítésében
Film/videó/multimédia bemutatókat készít elő
Eszközbeszerzésben közreműködik
Gyártó, fejlesztő stb. eszköz kiválasztásához információt gyűjt
Eszközbeszerzéshez ajánlati adatokat rendszerez
Eszközbeszerzési folyamatot felügyel
Részt vesz az eszköz beüzemelésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A közös problémamegoldó technikák
C
A csoportok kialakulása
C
A csoportdinamika
A A konfliktusok típusai és megoldási módjai
B
A szerepek, státuszok
A A személyészlelés sajátosságai, attribuciók
B
A sztereotípiák, előítéletek
A A kommunikáció elmélete, fajtá
A A számlázás, adózás szabályai
B
A szerződéskötés általános jogszabályi háttere
B
A munkaszerződések, bérleti, adásvételi szerződések jogszabályi háttere
B
Az elektromosságtani alapfogalmak
C
Általános munkavédelem
C
Az elektronikus eszközök karbantartásának szabályai
B
Az érintésvédelmi szabályok
B
A tűzvédelmi szabályok
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D
A
B
A
C
C
B
C
C
B
C
C
B
B
C
C
C
C
B
B
B
C
B
A
B

A vagyonvédelmi szabályok
A fényképezőgép/kamera bemeneti és kimeneti csatlakozó
A fényképezőgéphez/kamerához kapcsolható külső eszközök
A kamerán/fényképezőgépen található szabályozók
A számítógép felépítése, perifériái, összekapcsolás perifériákkal
A számítógép bekapcsolása, operációs rendszer futtatása
A médiatermék gyártási folyamata
A televíziós vállalkozás szervezeti felépítése, feladatköre
A filmes produkció felépítése, feladatai, munkaköre
A televíziós és filmes produkciók gyártásának eszköze
A produkciók finanszírozása
A biztosítási ismeretek médiatermék gyártásához
A médiajog
A szerzői jog
PR-ismeretek a gyártási feladatokhoz
PR-ismeretek a forgalmazási feladatokhoz
A szövegszerkesztés
A prezentációkészítés alkalmai
A kommunikációtechnikai eszközök fajtá
A kommunikációtechnikai eszközök használata
A multimédiás alapismeretek
A multimédia prezentáció
Weblapszerkesztés fázisai
A televíziós és filmes műfajok
A cselekményelbeszélés módszere

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 AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
3
ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – Haladó szint
3
ECDL Képszerkesztés
5
Videoszerkesztés
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3
Idegen nyelvű kézírás
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
5
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértés
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
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Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Rugalmasság
Szervezőkészség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Motiválókészség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság

14

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1572-06 Multimédia-tervezés, tartalommenedzselés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elektronikus űrlapokat, dinamikus formanyomtatványokat tervez és készí
Nyomdai és internetes kiadványokat tervez és szerkesz
Multimédiás termékeket tervez grafikai programok használatáva
Képszerkesztést végez
WEB grafikát tervez és készít
Program designt készít egy korszerű modellező szoftver használatáva
Szöveget szerkeszt és elektronikus formába hoz
Hangot digitalizál, szerkeszt, vág, javít
Állóképet digitalizál és retusál
Mozgóképet digitalizál és szerkeszt
Animációt és szimulációt készít
A forrásanyagokat meghatározott rendszerbe integrálja
Elkészíti a multimédia termék prototípusát
Elektronikus hírújságot tervez, szerkeszt és működtet
Web-lapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi
Tematikus WEB dokumentumtárak szerkesztését végzi
Tematikus linkgyűjteményeket tervez, hoz létre és publiká
Médiabázisok (különböző médiák gyűjteményként való) tárolását, megjelenítését és
karbantartási munkáit végzi
Elkészíti a tananyagelemeket
Interaktív tanulói teljesítmény mérő, értékelő rendszert tervez és valósít meg
A tananyagelemeket a pedagógiai, módszertani követelmények alapján szerzői
keretrendszerbe építi
Az E-learning nemzetközi és hazai szabványként elfogadottak szerint végzi feladatá
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A multimédia alapfogalmai
C
A multimédia design jellemző
B
A médiaismeret
C
A multimédia szerzői rendszerek
C
A számítógépes grafika és animáció eszközei
C
A multimédia prezentáció
B
A weblapszerkesztés
D A szoftver fejlesztés
D A virtuális valóság jellemzői
D A vizuális programnyelvek
E
A hangtechnikai alapfogalmak
E
A videotechnikai alapfogalmak
C
Az oktatóprogramok készítésének fázisai
D A multimédia pedagógiai és pszichológiai alapja
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
3
ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – Haladó szint
3
ECDL Képszerkesztés
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5
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
4
5
3
3

Videoszerkesztés
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértés
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Rugalmasság
Szervezőkészség
Terhelhetőség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
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Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Motiválhatóság
Motiválókészség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Fogalmazókészség
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerezőképesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1573-06 Közreműködés a rendszer- és alkalmazástervezésben, -fejlesztésben
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Rendszert/alkalmazást tervez
Felméri a konkrét alkalmazás funkcióit
Feltárja és elemzi a felhasználói követelményeke
Megtervezi a rendszer elemeit (tartalmi és formai elemek) azok funkcióit és működését
Megtervezi a rendszer funkcióit, folyamatait és működését (navigációját
Megtervezi a rendszer/alkalmazás felhasználói csoportjait, azok jogosultsági rendszerét
Meghatározza az eszközkörnyezetet és -szükségletet az alkalmazás működéséhez
Meghatározza a biztonságot szolgáló megoldásokat
Rendszert/alkalmazást fejleszt, létrehozza a rendszer különböző típusú elemeit
(források fejlesztése)
Létrehozza a rendszer különböző típusú elemeit (források fejlesztése)
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Fejleszti az elemek és alkalmazások megjelenítését (grafika, design, interakciók), a
teljes alkalmazást/programot
Alkalmazást fejleszt programozási nyelvek, fejlesztő- és alkalmazásgeneráló eszközök
segítségével
A működéshez szükséges, megfelelő eszközkörnyezetet létrehozza és beállítja
Teszteli a rendszer elemeit, folyamatait, funkcióit és megjelenítésé
Dokumentálja a programot/alkalmazást
Fejlesztési/program, felhasználói dokumentációt készít
Leírja a működéshez szükséges eszközöket
Megszervezi és dokumentálja az alkalmazás egyes elemeinek forrásként és
megjelenítési módonként való külön tárolását, archiválását
Részt vesz a rendszerek bevezetésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A rendszerelméleti fogalmak
D Az irányításelméleti fogalmak
D A folyamatábrák
C
A fejlesztői rendszerek jellemző
C
A hálózati fogalmak
C
Az adatvédelem szabályai
B
A multimédia alapismeretek
C
A multimédia design jellemző
B
A médiaismeret
C
A multimédia szerzői rendszerek
C
A számítógépes grafika és animáció eszközei
C
A multimédia prezentáció
B
A weblapszerkesztés
D A szoftverfejlesztés
D A virtuális valóság
D A vizuális programnyelvek jellemző
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
3
ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – Haladó szint
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértés
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
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Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Rugalmasság
Szervezőkészség
Tájékozódás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Motiválókészség
Visszacsatolási készség
Fogalmazókészség
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerezőképesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Felfogóképesség
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1574-06 Közreműködés a televízióműsor-gyártásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A közvetítéshez/felvételhez használt eszközöket össze-, illetve szétkapcsolja
Az adásrendező utasításainak megfelelően kezeli az eszközöke
A műszaki vezető utasításainak megfelelően kezeli az eszközöke
A közvetítőkocsiban használt eszközöket össze-, illetve szétkapcsolja
A közvetítésrendező utasításainak megfelelően kezeli az eszközöke
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A közvetítőkocsin dolgozó műszaki vezető utasításainak megfelelően kezeli az
eszközöket
Képet komponál
A kamera nézőpontját beállítja
Előteret, középteret, hátteret választ
A látványban szereplő formákat és színeket felhasználja
Meghatározza a kamera mozgását
Több kamerás felvételnél elhelyezi a kameráka
Világítást beállít, elhelyezi a főfényt, a derítést, az ellenfényt, korrekciós fóliákat
használ
Alkalmazza a műsorkészítés szabályait
Alkalmazza az interjúkészítés szabályait
Alkalmazza a vágás-montírozás szabályait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A televíziós stúdió elvi felépítése, berendezései
C
A stúdióban dolgozó stáb feladatkörei
B
A stúdióeszközök használatának szabályai
B
A közvetítőkocsi elvi felépítése, berendezése
B
A közvetítőkocsival dolgozó stáb feladatkörei
A A klasszikus kompozíciós szabályok
A A plánok jellemzői, a plánváltások
B
A formák művészi kifejező ereje
B
A kamera nézőpontjának kifejező hatása
B
A kameramozgatás eszközei, módszerei
B
A kamera mozgásának kifejező hatása
A A színek, tónusok, fények pszichológiai hatása
B
A perspektíva ábrázolásának módszerei
B
A tengelyszabály és a többkamerás felvételek módszere
A A lámpák elhelyezésének szabálya
B
A korrekciós fóliák használata
A A televíziós és filmes műfajok
B
A cselekményelbeszélés módszere
C
Az interjúkészítési technikák
A A szerkesztési technikák
C
A vállalkozási formák jellemzői, jogszabályi háttere
A Az üzleti terv készítésének szabályai
A A számlázás, adózás szabályai
B
A szerződéskötés általános jogszabályi háttere
B
A munkaszerződések, bérleti, adásvételi szerződések jogszabályi háttere
B
A médiatermék gyártási folyamata
C
A televíziós vállalkozás szervezeti felépítése, feladatköre
C
A filmes produkció felépítése, feladatai, munkaköre
B
A televíziós és filmes produkciók gyártásának eszköze
C
A produkciók finanszírozása
C
Költségnemek, elszámolási rendszerek
C
Biztosítási ismeretek médiatermék gyártásához
B
Médiajogi fogalmak
B
A szerzői jog
C
Az engedélyköteles tevékenységek és az engedély megszerzésének módja
B
Dramaturgiai alapfogalmak
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
5
Videoszerkesztés
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértés
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térbeli tájékozódás
Stabil kéztartás
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Rugalmasság
Szervezőkészség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Segítőkészség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Fogalmazókészség
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
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Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Felfogóképesség
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1575-06 Közművelődési tevékenységek a mozgóképgyártásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kulturális intézményben filmklubot szervez
Iskolai videoszakköri foglalkozásokat szervez
Kulturális intézményben amatőr videoklubot szervez
Iskolarendszeren kívüli képzésben oktat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
A közművelődés fogalma, feladatai
C
A közművelődés intézményrendszere
C
A közoktatás és a szakképzés intézményei
B
A film, a videó szerepe a kultúraközvetítésben, oktatásban
C
A hazai és az egyetemes filmtörténet főbb irányzatai, alkotása
C
Az oktatáselmélet és -módszertan
C
Az oktatástechnikai fogalmak
C
A neveléselméleti fogalmak
C
A vizuális nevelés céljai, módszere
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 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL Képszerkesztés
5
Videoszerkesztés
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
22

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Rugalmasság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
Motiválókészség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Adekvát metakommunikáció
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerezőképesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Következtetési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
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Az 55 341 01 0010 55 01 azonosító számú, Audiovizuális szakasszisztens megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1568-06
Általános munkaszervezés a mozgóképgyártásban
A gyártásszervezés és eszközkezelés a mozgóképgyártásban
1569-06
Filmterjesztés és vállalkozásvezetés
1570-06
Kommunikációs eszközkezelés
1571-06
Az 55 341 01 0010 55 02 azonosító számú, Médiatechnológus asszisztens megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1568-06
Általános munkaszervezés a mozgóképgyártásban
1569-06
A gyártásszervezés és eszközkezelés a mozgóképgyártásban
Multimédia-tervezés, tartalommenedzselés
1572-06
Közreműködés a rendszer- és alkalmazástervezésben, -fejlesztésben
1573-06
Az 55 341 01 0010 55 03 azonosító számú, Televízióműsor gyártó szakasszisztens
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1568-06
Általános munkaszervezés a mozgóképgyártásban
1569-06
A gyártásszervezés és eszközkezelés a mozgóképgyártásban
Közreműködés a televízióműsor-gyártásban
1574-06
Közművelődési tevékenységek a mozgóképgyártásban
1575-06

24

8. A képzés szerkezete
Az 55 341 01 0010 55 01 azonosító számú, Audiovizuális szakasszisztens
megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

056/3.0/1569-06

5
6
7
8
9
10
11

056/4.0/1569-06

056/2.0/1569-06

056/5.0/1569-06

056/1.0/1568-06

056/1.0/1569-06

4

056/1.0/1569-06

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

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
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

056/1.0/1571-06

056/3.0/1570-06

056/1.0/1570-06

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

056/2.0/1571-06

19

056/2.0/1570-06

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

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
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Az 55 341 01 0010 55 02 azonosító számú, Médiatechnológus asszisztens
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

056/3.0/1569-06

5
6
7
8
9
10
11

056/4.0/1569-06

056/2.0/1569-06

056/5.0/1569-06

056/1.0/1568-06

056/1.0/1569-06

4

056/1.0/1569-06

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

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
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

056/3.0/1572-06

056/1.0/1573-06

056/5.0/1572-06

056/4.0/1572-06

056/2.0/1572-06

4
5
6
7
8
9
10
11
12

056/1.0/1572-06

13
14
15
16
17
18
19

056/2.0/1573-06

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

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
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Az 55 341 01 0010 55 03 azonosító számú, Televízióműsor gyártó
szakasszisztens megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

056/3.0/1569-06

5
6
7
8
9
10
11

056/4.0/1569-06

056/2.0/1569-06

056/5.0/1569-06

056/1.0/1568-06

056/1.0/1569-06

4

056/1.0/1569-06

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

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
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

056/1.0/1575-06

5
6
7
8
9
10
11
12

056/3.0/1574-06

13
14
15
16
17
18
19

056/2.0/1575-06

056/2.0/1574-06

056/4.0/1574-06

4

056/1.0/1574-06

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

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

30

Az 55 341 01 0010 55 01 azonosító számú, Audiovizuális szakasszisztens megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

056/1.0/1568-06

2

056/1.0/1569-06

3

056/2.0/1569-06

4

056/3.0/1569-06

5

056/4.0/1569-06

6

056/5.0/1569-06

7

056/1.0/1570-06

8

056/2.0/1570-06

9

056/3.0/1570-06

10
11

056/1.0/1571-06
056/2.0/1571-06

Munkaszervezés
Gyártásszervezés és eszközkezelés
I.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
II.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
III.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
IV.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
V.
Mozgóképterjesztés és
vállalkozásvezetés I.
Mozgóképterjesztés és
vállalkozásvezetés II.
Mozgóképterjesztés és
vállalkozásvezetés III.
Kommunikációs eszközkezelés I.
Kommunikációs eszközkezelés II.
Mindösszesen óra:
Szakmai gyakorlat: 360

elméletelméleti
igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

105

15

15

135

60

0

0

60

105

0

0

105

90

0

0

90

120

0

30

150

0

60

0

60

90

30

0

120

120

0

0

120

90

30

0

120

30
120
930

60
0
195

0
30
75

90
150
1200
1560

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.

Az 55 341 01 0010 55 02 azonosító számú, Médiatechnológus asszisztens megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

12

056/1.0/1568-06

13

056/1.0/1569-06

14

056/2.0/1569-06

15

056/3.0/1569-06

16

056/4.0/1569-06

17

056/5.0/1569-06

18
19
20
21
22
23
24

056/1.0/1572-06
056/2.0/1572-06
056/3.0/1572-06
056/4.0/1572-06
056/5.0/1572-06
056/1.0/1573-06
056/2.0/1573-06

Munkaszervezés
Gyártásszervezés és eszközkezelés
I.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
II.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
III.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
IV.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
V.
Multimédia-tervezés I.
Multimédia-tervezés II.
Multimédia-tervezés III.
Multimédia-tervezés IV.
Multimédia-tervezés V.
Rendszerfejlesztés I.
Rendszerfejlesztés II.
Mindösszesen óra:
Szakmai gyakorlat: 360

elméletelméleti
igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

105

15

15

135

60

0

0

60

105

0

0

105

90

0

0

90

120

0

30

150

0

60

0

60

105
30
45
60
60
60
90
930

30
0
30
0
0
60
0
195

0
30
0
0
0
0
0
75

135
60
75
60
60
120
90
1200
1560

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.
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Az 55 341 01 0010 55 03 azonosító számú, Televízióműsor gyártó szakasszisztens megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

25

056/1.0/1568-06

26

056/1.0/1569-06

27

056/2.0/1569-06

28

056/3.0/1569-06

29

056/4.0/1569-06

30

056/5.0/1569-06

31
32
33
34
35
36

056/1.0/1574-06
056/2.0/1574-06
056/3.0/1574-06
056/4.0/1574-06
056/1.0/1575-06
056/2.0/1575-06

Munkaszervezés
Gyártásszervezés és eszközkezelés
I.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
II.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
III.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
IV.
Gyártásszervezés és eszközkezelés
V.
Televízióműsor-gyártás I.
Televízióműsor-gyártás II.
Televízióműsor-gyártás III.
Televízióműsor-gyártás IV.
Közművelődési ismeretek I.
Közművelődési ismeretek II.
Mindösszesen óra:
Szakmai gyakorlat: 360

elméletelméleti
igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

105

15

15

135

60

0

0

60

105

0

0

105

90

0

0

90

120

0

30

150

0

60

0

60

30
90
105
0
120
120
945

30
0
0
90
0
0
195

0
0
0
0
0
15
60

60
90
105
90
120
135
1200
1560

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.

9.

Az elágazások 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
A 3., 5. és 7. vizsgarész megkezdésének feltétele, egy minimum 30, maximum 60 oldal
terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal
A záródolgozatok témája – a szakképesítés feladatprofiljához illeszkedően – valamely szakmai
szervezet, tevékenység, folyamat, médiatermék bemutatása
A 4. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott prezentációs anyag
beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal
Az 5. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott multimédiás
vizsgamunka beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal
A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában elkészített
vizsgafilm és dokumentációjának (forgatókönyv, szinopszis stb.) beadása a vizsgát megelőzően
30 nappal. A vizsgafilm dokumentációja a záródolgozat részét képezheti
A 8. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában elkészített
óravázlatok beadása a vizsga előtt 30 nappal. Az óravázlatok a záródolgozat részét képezhetik
A záródolgozatokhoz, vizsgafilmekhez, multimédiás vizsgamunkákhoz, óravázlatokhoz a képző
intézmény a helyi szabályoknak megfelelően témaajánlást készít és tesz közzé a hallgatók
számára
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1568-06 Általános munkaszervezés a mozgóképgyártásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy projekt meghatározott paraméterei alapján feladatterv elkészítése az erőforrásés az időszükségletek meghatározásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A minőségbiztosítás szabályainak és eljárásainak ismertetése egy (modellált)
vállalkozás minőségbiztosítási rendszerének és folyamatainak bemutatásán
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1569-06 A gyártásszervezés és eszközkezelés a mozgóképgyártásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az alapvető eszközkezelési technikák ismertetése, bemutatása a meghatározott
feladat (indokolt esetben modellált) megoldása során a baleset- és érintésvédelmi
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A médiatermék gyártása és felhasználása során előadódó helyzetekben a jogi
ismeretek alkalmazásának bemutatása a megadott paraméterek alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
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3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1570-06 Filmterjesztés és vállalkozásvezetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A filmterjesztés, a vállalkozástervezés és a vezetés elméleti kérdéseinek
bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy filmforgalmazással vagy filmgyártással foglalkozó vállalkozás üzleti tervének
elkészítése a megadott paraméterek alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített záródolgozat védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
3. feladat 40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1571-06 Kommunikációs eszközkezelés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Digitális állóképeket készít és ezek felhasználásával számítógépes prezentációt
készít és tart egy megadott témában
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített, meghatározott témájú prezentációs anyag bemutatása.
Az egyik témakör elemzése a megadott szempontsor alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített, meghatározott témájú prezentációs anyag megvédése a
megadott szempontsor alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1572-06 Multimédia-tervezés, tartalommenedzselés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kép-, hang- és videoszerkesztési feladat kidolgozása a rendelkezésre álló
források felhasználásával, előzetesen megadott szempontok szerint
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített záródolgozat egyik választható témakörének bemutatása,
a záródolgozat megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített, működő multimédiás anyagot tartalmazó CD ROM vagy
DVD bemutatása, megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1573-06 Közreműködés a rendszer- és alkalmazástervezésben, -fejlesztésben
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vizsgán kézhez kapott rendszerterv elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A rendszer elméleti fogalmak ismertetése. Konkrét rendszerterv készítése
megadott paraméterek alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1574-06 Közreműködés a televízióműsor-gyártásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kültéri vagy belső forgatás, adás, utómunka (modellált) előkészítése, feladatok,
eszközök, stáb kijelölése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített vizsgafilm és forgatókönyvének megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített záródolgozat védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1575-06 Közművelődési tevékenységek a mozgóképgyártásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített, három meghatározott témájú foglalkozás részletes
foglalkozásvázlata egyik témakörének elemzése a meghatározott szempontsor
szerint
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített, három meghatározott témájú foglalkozás részletes
foglalkozásvázlatának megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 341 01 0010 55 01 azonosító számú, Audiovizuális szakasszisztens megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 30
4. vizsgarész: 30
Az 55 341 01 0010 55 02 azonosító számú, Médiatechnológus asszisztens megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 30
5. vizsgarész: 30
6. vizsgarész: 30
Az 55 341 01 0010 55 03 azonosító számú, Televízióműsor gyártó szakasszisztens
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 30
7. vizsgarész: 30
8. vizsgarész: 30
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a
Mozgóképgyártó szakasszisztens szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 55 341 01 0010 55 01 azonosító számú, Audiovizuális szakasszisztens megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

056/1.0/1568-06

Munkaszervezés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

056/1.1/1568-06
056/1.2/1568-06
056/1.3/1568-06
056/1.4/1568-06
056/1.5/1568-06
056/1.6/1568-06

30
0
30
0
30
0

0
15
0
15
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
135
0
0
15

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Projektmenedzsment
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt megtervezésében
A feladatterv kialakításában közreműködik
A projektfeladatok erőforrás- és időszükségletének meghatározását elvégzi
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A projekt fogalma, projekttípusok
C típus A helyzetelemzés, SWOT analízis
B típus A projekttervezés módszerei, a logikai keretmátrix (logrfame)
B típus A projekt infrastrukturális és humán erőforrás szükségletének meghatározási módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerezőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A projekt fogalma, a projekttervezés elméleti háttere, funkciói, módszerei. A csapatépítés

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Projektmenedzsment gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt megtervezésében
A feladatterv kialakításában közreműködik
A projektfeladatok erőforrás- és időszükségletének meghatározását elvégzi
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
A projekt értékelésében közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A feladatmeghatározás és a csapatépítés módszerei
B típus A projekt infrastrukturális és humán erőforrás szükségletének meghatározási módszerei
C típus A projektirányítás módszerei
B típus A projekt monitoring és értékelés módszerei
B típus A közös problémamegoldó technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Terhelhetőség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feladattervek elemzése, készítése, közös megbeszélése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.3/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségmenedzsment
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást ad a vállalkozás minőségbiztosítási rendszeréről és folyamatairól
Munkája során alkalmazza a minőségbiztosítás szabályait és eljárásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A minőségirányítás jogszabályi háttere
B típus A minőségirányítási rendszer létrehozása
B típus A minőségirányítás feladatai
B típus A minőségirányítás módszerei
A típus A minőségirányítás dokumentációs rendszere
C típus A minőségirányítás szabványai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Motiválókészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőségirányítás fogalma, funkciói, általános jellemzése. A minőségirányítás
dokumentumrendszere
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.4/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségmenedzsment gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást ad a vállalkozás minőségbiztosítási rendszeréről és folyamatairól
Munkája során alkalmazza a minőségbiztosítás szabályait és eljárásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A minőségirányítás jogszabályi háttere
B típus A minőségirányítási rendszer létrehozása
B típus A minőségirányítás feladatai
B típus A minőségirányítás módszerei
A típus A minőségirányítás dokumentációs rendszere
C típus A minőségirányítás szabványai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Stressztűrő képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Prezentációs készség
Fogalmazókészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségirányítási feladatok megoldása, közös megbeszélése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.5/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpszichológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A csoportok kialakulása
C típus A csoportdinamika
B típus A szerepek, státuszok
A típus A személyészlelés sajátosságai, attribuciók
B típus A sztereotípiák, előítéletek
A típus A kommunikáció elmélete, fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tolerancia
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A társas viselkedés és érintkezés legfontosabb elméleti ismeretei, törvényszerűségei
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.6/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyiségfejlesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A csoportdinamika
A típus A konfliktusok típusai és megoldási módjai
A típus A személyészlelés sajátosságai, attribuciók
B típus A sztereotípiák, előítéletek
B típus A csoportnyomás, konformizmus
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Szociálpszichológia c. tananyagelemhez tartozó ismeretek gyakorlása, megbeszélése
helyzetgyakorlatokon keresztül
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

056/1.0/1569-06

Gyártásszervezés és
eszközkezelés I.

azonosítója
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szk
szk
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056/1.3/1569-06

15
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0
0
0

0
0
0
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásszervezés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Költségvetést készít televíziós produkcióhoz
Pénzügyi forrásokat kutat fel
Költségszámítási ismereteket és adózási ismereteket alkalmaz
Számlát állít ki
Diszpozíciós könyvet készít
Szerződéseket készít elő a külsős munkatársakkal, a műsor forgalmazásához, a technikai és
egyéb eszközök bérléséhez
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Megszerzi a szükséges engedélyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A médiatermék gyártási folyamata
C típus A produkciók finanszírozása
C típus A költségnemek, elszámolási rendszerek
C típus A biztosítási ismeretek médiatermék gyártásához
B típus A forgalmazási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A médiatermék gyártásának előkészítése, költségvetésének elkészítése, jogi hátterének
rendezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásszervezés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Diszpozíciós könyvet készít
Kiválasztja, felméri a forgatási helyszínt
Stábot állít össze
Meghatározza a forgatáshoz szükséges technikai eszközöket és a szükséges egyéb
kellékeket
Közreműködik az irodalmi és a technikai forgatókönyv megírásában
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A médiatermék gyártási folyamata
C típus A televíziós vállalkozás szervezeti felépítése, feladatkörei
C típus A filmes produkció felépítése, feladatai, munkakörei
B típus A televíziós és filmes produkciók gyártásának eszközei
C típus Az engedélyköteles tevékenységek és az engedély megszerzésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A médiatermék, film elkészítéséhez szükséges műszaki és személyi háttér kiválasztása.
Munkakörök a médiatermék, film gyártása során
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az eszközkezelés során alkalmazza a balesetvédelmi rendszabályokat
Az eszközkezelés során alkalmazza a tűzvédelmi rendszabályokat
Az eszközkezelés során alkalmazza az adott eszköz sajátosságainak megfelelő
munkabiztonsági szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az általános munkavédelmi szabályok
C típus Az elektronikus eszközök karbantartásának szabályai
B típus Az érintésvédelmi szabályok
B típus A tűzvédelmi szabályok
D típus A vagyonvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem jogszabályi háttere. Érintésvédelem, vagyonvédelem, tűzvédelem. A
karbantartás szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

056/2.0/1569-06

Gyártásszervezés és
eszközkezelés II.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerződéseket készít elő a külsős munkatársakkal, a műsor forgalmazásához, a technikai és
egyéb eszközök bérléséhez
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szerződéskötés általános jogszabályi háttere
B típus A munkaszerződések, bérleti, adásvételi szerződések jogszabályi háttere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazókészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogi alapismeretek. A szerződéskötés, a szerződések típusai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Az eszközkezelés során alkalmazza az eszköz használatával kapcsolatos jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A médiajogi ismeretek
B típus A szerzői jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazókészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A médiatermék elkészítésével, használatával, forgalmazásával kapcsolatos alapvető jogi
ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Közgazdaságtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Költségvetést készít televíziós produkcióhoz
Pénzügyi forrásokat kutat fel
Költségszámítási ismereteket és adózási ismereteket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozási formák jellemzői, jogszabályi háttere
A típus Az üzleti terv készítésének szabályai
A típus A számlázás, adózás szabályai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző vállalkozási formák megalapításával, működtetésével kapcsolatos alapvető
ismeretek. Üzleti terv készítése. Adózás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

056/3.0/1569-06

Gyártásszervezés és
eszközkezelés III.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés az informatikába
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rögzített videofelvételből videoszerkesztő szoftverrel műsort készít
A videofelvételt megvágja
A videofelvételt elektronikus adathordozóra kiírja
Eszközöket üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógép felépítése, perifériái, összekapcsolás perifériákkal
C típus A számítógép bekapcsolása, operációs rendszer futtatása
B típus A fájlok típusai, fájlműveletek
B típus Az elektronikus adathordozók típusai
B típus Az elektronikus adathordozók használatának módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
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gyakorlati
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gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Informatikai alapismeretek. A számítógép felépítése, működése. Adatállományok és
adathordozók jellemzése, használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Televíziós kamerát kezel
Élességet, fehéregyensúlyt és egyéb paramétereket állít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A geometriai optikai és hullámoptikai alapfogalmak
B típus A tükrök, lencsék, egyszerű optikai eszközök képalkotása, működése
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
A típus A kamerán/fényképezőgépen található szabályozók
B típus Az elektromosságtani alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fény jellemzése. Fénytani alapfogalmak. Optikai eszközök felépítése, működése.
Elektromosságtani alapismeretek
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Matematika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Költségvetést készít televíziós produkcióhoz
Költségszámítási ismereteket és adózási ismereteket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A számlázás, adózás szabályai
C típus A költségnemek, elszámolási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Algebrai műveletek. Egyenletek. Statisztikai alapfogalmak: középértékek, szóródás,
eloszlási diagramok. Statisztikai számítások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

056/4.0/1569-06

Gyártásszervezés és
eszközkezelés IV.

azonosítója

szk
szk
szk
szk

056/4.1/1569-06
056/4.2/1569-06
056/4.3/1569-06
056/4.4/1569-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Videotechnika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszközöket üzemeltet
Televíziós kamerát kezel
Felvételt készít
Kamerát statívon elhelyez
Egyszerűbb karbantartási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
B típus A digitális fotó- és videorögzítési módszerek, formátumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
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Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Videotechnikai alapismeretek. A kép- és videorögzítéshez használt eszközök elvi felépítése
működése. A különböző kép- és videorögzítési formátumok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Videotechnika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszközöket üzemeltet
Televíziós kamerát kezel
Felvételt készít
A kamerát más eszközökhöz kapcsolja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fényképezőgép/kamera bemeneti és kimeneti csatlakozói
B típus A fényképezőgéphez/kamerához kapcsolható külső eszközök
A típus A kamerán/fényképezőgépen található szabályozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tájékozódás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Oktatástechnikai laboratórium vagy videostúdió
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fényképezőgép és videokamera beállítása, összekapcsolása más eszközökkel. A digitális
technika jellemzői
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Hangtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mikrofont használ
Kamera- és külső mikrofont és felvételi szintet beállít
A videofelvételhez feliratokat, hangaláfestést, utószinkront készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az analóg és digitális hangrögzítési módszerek, formátumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás rádiós vagy televíziós stúdióban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hangrögzítéshez használt eszközök és használatuk. Számítógépes hangrögzítési
formátumok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.4/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágás-montírozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rögzített videofelvételből videoszerkesztő szoftverrel műsort készít
A videofelvételt megvágja
A videofelvételt elektronikus adathordozóra kiírja
Mikrofont használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A videoszerkesztő szoftver funkciói
B típus A videoszerkesztő szoftver használata
B típus A dramaturgiai alapalapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Videoszerkesztés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A montázs meghatározása, típusai. A videoszerkesztő szoftver használata. A videofájl
elmentése, szerkesztése, kiírása adathordozóra. A vágás szabályai
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

056/5.0/1569-06

Gyártásszervezés és
eszközkezelés V.

azonosítója

szk
szk

056/5.1/1569-06
056/5.2/1569-06

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/5.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki angol nyelv I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az eszközkezelés során felhasználja az adott eszköz használati utasítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
B típus A digitális fotó- és videorögzítési módszerek, formátumok
B típus A videoszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Angol nyelvű műszaki szövegek olvasásához, megértéséhez szükséges alapvető nyelvi
ismeretek. Műszaki leírások, használati utasítások fordítása, tartalmuk ismertetése

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/5.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki angol nyelv II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az eszközkezelés során felhasználja az adott eszköz használati utasítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
B típus A digitális fotó- és videorögzítési módszerek, formátumok
B típus A videoszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Angol nyelvű műszaki szövegek olvasásához, megértéséhez szükséges alapvető nyelvi
ismeretek. Műszaki leírások, használati utasítások fordítása, tartalmuk ismertetése
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

056/1.0/1570-06

Mozgóképterjesztés
és vállalkozásvezetés
I.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

056/1.1/1570-06
056/1.2/1570-06
056/1.3/1570-06
056/1.4/1570-06
056/1.5/1570-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Mogzókép-terjesztési ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Film-, videoterjesztés jogi előkészítésében közreműködik
Mozgókép-terjesztési folyamatot szervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A forgalmazási alapismeretek
C típus A filmforgalmazási alapismeretek
B típus A filmforgalmazás rendszere, folyamata, résztvevői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozgóképterjesztés helye, szerepe a kultúraközvetítésben. A mozgókép-terjesztés
modellje, intézményei. A mozgókép-terjesztés történetének főbb csomópontjai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgókép-terjesztési ismeretek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgókép-terjesztési folyamatot szervez
Mozgókép-terjesztési adatokat rendszerez
Kapcsolatot tart a filmterjesztési hálózattal
Filmforgalmazási információkat gyűjt, rendszerez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A filmforgalmazás rendszere, folyamata, résztvevői
C típus A filmforgalmazás résztvevőinek feladatkörei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozgókép-piac sajátosságai, résztvevői. A közönség jellemzői. Nézettségi adatok és
felhasználásuk
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.3/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackutatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információkat gyűjt a potenciális közönségről, nézettségről
Felméréseket készít elő és az adatok számítógépes feldolgozását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A médiatermék fogyasztásának mérési módszerei
C típus A kutatásmódszertani alapfogalmak
B típus A táblázatkezelő szoftver használata
C típus A statisztikai szoftver használata
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – Haladó szint
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános kutatásmódszertani alapok. A médiatermék fogyasztásának mérési módszerei.
Adatrögzítés táblázatkezelő szoftverrel. Statisztikai módszerek alkalmazása. Táblázatok,
grafikonok kiértékelése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.4/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Filmterjesztés-menedzsment
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozásvezetési feladatokban közreműködik
Vállalkozási terv készítésében részt vesz a szükséges információk gyűjtésével, adatokat
rendszerez, dokumentációt készít számítógéppel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozási formák jellemzői, jogszabályi háttere
A típus Az üzleti terv készítésének szabályai
B típus A projekttervezés módszerei, a logikai keretmátrix (logrfame)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)

63

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Pontosság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozgóképterjesztéssel foglalkozó vállalkozás megalapítása, működési feltételei. A
menedzsment feladatai. Stratégiai tervezés
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.5/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Filmterjesztés-menedzsment gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozási terv dokumentációját készíti számítógéppel
Vállalkozásvezetési feladatokban közreműködik
Vállalkozási terv készítésében részt vesz a szükséges információk gyűjtésével, adatokat
rendszerez, dokumentációt készít számítógéppel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A számlázás, adózás szabályai
B típus A szerződéskötés általános jogszabályi háttere
B típus A munkaszerződések, bérleti, adásvételi szerződések jogszabályi háttere
B típus A filmforgalmazás előkészítésének pénzügyi feltétele
B típus A projekttervezés módszerei, a logikai keretmátrix (logrfame)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Esetleírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mozgóképterjesztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatok megoldása
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.1/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Közművelődési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információkat gyűjt a potenciális közönségről, nézettségről
A helyi tévé stúdiók műsorrendjének, arculatának kialakításában közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A társadalmi rétegek, szubkultúrák és azok kulturális igényei
B típus A film, a videó szerepe a kultúraközvetítésben, oktatásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerezőképesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közművelődés fogalma. Társadalmi tudásközvetítő rendszerek, intézmények.
Célcsoportok. Az elektronikus média, a mozgókép szerepe a tudásközvetítésben
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.2/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Televíziós műfajismeret és műsorszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A helyi tévé stúdiók műsorrendjének, arculatának kialakításában közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A kommunikáció elmélete, fajtái
B típus A cselekményelbeszélés módszerei
C típus A társadalmi rétegek, szubkultúrák és azok kulturális igényei
B típus A film, a videó szerepe a kultúraközvetítésben, oktatásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Esetleírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Televíziós műfajok. Műsorstruktúra és arculat közszolgálati, kereskedelmi, helyi
televízióknál
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.3/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Filmtörténet I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Filmszínház-üzemeltetés stratégiai tervezésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hazai és az egyetemes filmtörténet főbb irányzatai, alkotásai
B típus A cselekményelbeszélés módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyetemes filmtörténet legfontosabb csomópontjai. Az európai és az amerikai film
kezdetei. A filmipar kialakulása. Némafilmes műfajok. A német expresszionizmus, a
francia lírai realizmius
A filmszem. A hangosfilm kezdetei. Az olasz neorealizmus. A francia új hullám. A
hollywoodi "álomgyár". Olasz, svéd, cseh, francia filmek a 60-as években. A hollywoodi
fenegyerekek. Modernizmus, posztmodernizmus. A kortárs filmművészet

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.4/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Filmtörténet II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Filmszínház-üzemeltetés stratégiai tervezésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hazai és az egyetemes filmtörténet főbb irányzatai, alkotásai
B típus A cselekményelbeszélés módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magyar film a II. Világháború előtt. A sematizmus, az ellensematizmus. A magyar film
aranykora az 1960-as években. A Budapesti Iskola. A magyar film a 80-as évektől
napjainkig
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.1/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Reklám és PR alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgókép-terjesztési folyamatot szervez
Filmszínház-üzemeltetés stratégiai tervezésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus PR-ismeretek gyártási feladatokhoz
C típus PR-ismeretek forgalmazási feladatokhoz
A típus A kommunikáció elmélete, fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválókészség
Adekvát metakommunikáció
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Esetleírás készítése 40%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A marketingkommunikáció feladatai, eszközei. A reklám fajtái. A reklámkampány
tervezése. Reklámetika
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.2/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Filmszínház-üzemeltetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Filmszínház-üzemeltetés stratégiai tervezésében részt vesz
Filmszínház-fenntartási és -fejlesztési feladatokat old meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A munkaszerződések, bérleti, adásvételi szerződések jogszabályi háttere
C típus A filmforgalmazási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás filmszínházban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A moziépület felépítése, helyiségei, közműellátottsága. A helyiségek kialakításának
szabályai. Biztonsági előírások. A moziüzemeltetés műszaki folyamatai. A moziüzemelteté
adminisztratív feladatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.3/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakdolgozat és vizsgamunka I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információkat gyűjt a potenciális közönségről, nézettségről
A helyi tévé stúdiók műsorrendjének, arculatának kialakításában közreműködik
Mozgókép-terjesztési folyamatot szervez
Vállalkozási terv készítésében részt vesz a szükséges információk gyűjtésével, adatokat
rendszerez, dokumentációt készít számítógéppel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A társadalmi rétegek, szubkultúrák és azok kulturális igényei
B típus A film, a videó szerepe a kultúraközvetítésben, oktatásban
B típus A projekttervezés módszerei, a logikai keretmátrix (logrfame)
B típus A filmforgalmazás rendszere, folyamata, résztvevői
C típus A kutatásmódszertani alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Leírás készítése 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Témaválasztás. A szakdolgozat felépítése, formai és tartalmi követelményei. A
vizsgamunka megtervezése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.4/1570-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakdolgozat és vizsgamunka II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információkat gyűjt a potenciális közönségről, nézettségről
A helyi tévé stúdiók műsorrendjének, arculatának kialakításában közreműködik
Mozgókép-terjesztési folyamatot szervez
Vállalkozási terv készítésében részt vesz a szükséges információk gyűjtésével, adatokat
rendszerez, dokumentációt készít számítógéppel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A társadalmi rétegek, szubkultúrák és azok kulturális igényei
B típus A film, a videó szerepe a kultúraközvetítésben, oktatásban
B típus A projekttervezés módszerei, a logikai keretmátrix (logrfame)
B típus A filmforgalmazás rendszere, folyamata, résztvevői
C típus A kutatásmódszertani alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Leírás készítése 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Témaválasztás. A szakdolgozat felépítése, formai és tartalmi követelményei. A
vizsgamunka megtervezése
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1571-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömegkommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Film/videó/multimédia forgalmazással kapcsolatos kommunikációs feladatokat lát el
Film/videó/multimédia gyártással kapcsolatos kommunikációs feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A kommunikáció elmélete, fajtái
B típus A közös problémamegoldó technikák
C típus A csoportok kialakulása
C típus A csoportdinamika
A típus A konfliktusok típusai és megoldási módjai
B típus A szerepek, státuszok
A típus A személyészlelés sajátosságai, attribuciók
B típus A sztereotípiák, előítéletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Helyzetfelismerés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Udvariasság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tömegkommunikáció fogalma. Kommunikációelméleti, pszichológiai, szociológiai
megközelítések. A tömegkommunikáció mechanizmusa. Műfajok. A befogadás.
Tömegfilm, rétegfilm. A sztárok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1571-06
A tananyagelem megnevezése:
Reklámanyag-készítés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik reklám- és PR anyagok készítésében
Szöveges tájékoztatóanyagot számítógéppel előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus PR-ismeretek a gyártási feladatokhoz
C típus PR-ismeretek a forgalmazási feladatokhoz
C típus A szövegszerkesztés
B típus A médiajog
B típus A szerzői jog
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
3. szint ECDL Képszerkesztés
3. szint ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – Haladó szint
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválókészség
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szöveges, illetve nyomtatott reklámanyagok tervezése, előkészítése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.3/1571-06
A tananyagelem megnevezése:
Reklámanyag-készítés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik reklám- és PR anyagok készítésében
Film/videó/multimédia bemutatókat készít elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A televíziós és filmes műfajok
B típus A cselekményelbeszélés módszerei
B típus A médiajog
B típus A szerzői jog
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Videoszerkesztés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mozgóképes, multimédiás reklámanyagok, reklámfilmek tervezése, előkészítése
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.1/1571-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológia-fejlesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyártó, fejlesztő stb. eszköz kiválasztásához információt gyűjt
Eszközbeszerzéshez ajánlati adatokat rendszerez
Eszközbeszerzési folyamatot felügyel
Részt vesz az eszköz beüzemelésében
Eszközbeszerzésben közreműködik
Információt gyűjt elektronikus eszközökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A számlázás, adózás szabályai
B típus A szerződéskötés általános jogszabályi háttere
B típus A munkaszerződések, bérleti, adásvételi szerződések jogszabályi háttere
B típus A kommunikációtechnikai eszközök fajtái
B típus A médiatermék gyártási folyamata
B típus A televíziós és filmes produkciók gyártásának eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Telefonálás idegen nyelven
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikációs technológiák fejlődésének főbb irányai.Információgyűjtés újabb
technológiákról. Közbeszerzés, pályázati lehetőségek, ajánlatkérés, megrendelés. Bővítés,
technológiai váltás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.2/1571-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetítéstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Moziüzemi berendezéseket, segédberendezéseket üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az elektromosságtani alapfogalmak
C típus Általános munkavédelem
C típus Az elektronikus eszközök karbantartásának szabályai
B típus Az érintésvédelmi szabályok
B típus A tűzvédelmi szabályok
D típus A vagyonvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás filmszínházban
Villamosságtani szaktanterem
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A filmszalagok felépítése, fajtái. A vetítőgépek fajtái, fő szerkezeti elemei: motorok,
filmtovábbító mechanizmusok, fényforrások, lencsék. A filmhang. A vetítőernyők. A
folyamatos vetítés. A moziüzemi segédberendezések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.3/1571-06
A tananyagelem megnevezése:
Prezentációkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes prezentációt tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A prezentációkészítés alkalmai
C típus A multimédia prezentáció
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógépes prezentáció szerkesztésének technikai, esztétikai és tartalmi szempontjai.
Az előadás felépítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.4/1571-06
A tananyagelem megnevezése:
Multimédiás és információs technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik reklám- és PR anyagok készítésében
Film/videó/multimédia bemutatókat készít elő
Állóképet készít analóg és digitális eszközökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A multimédiás alapismeretek
B típus A kommunikációtechnikai eszközök használata
B típus Weblapszerkesztés fázisai
A típus A fényképezőgép/kamera bemeneti és kimeneti csatlakozói
B típus A fényképezőgéphez/kamerához kapcsolható külső eszközök
A típus A kamerán/fényképezőgépen található szabályozók
C típus A számítógép felépítése, perifériái, összekapcsolás perifériákkal
C típus A számítógép bekapcsolása, operációs rendszer futtatása
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
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A multimédia alapfogalmai, felhasználási területei. Multimédiás hardver és szoftver. Hang, kép- és videorögzítő eszközök használata multimédiás alkalmazásokhoz
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.5/1571-06
A tananyagelem megnevezése:
Televíziós műsorszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az eszköz beüzemelésében
Film/videó/multimédia gyártással kapcsolatos kommunikációs feladatokat lát el
Film/videó/multimédia forgalmazással kapcsolatos kommunikációs feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A médiatermék gyártási folyamata
C típus A televíziós vállalkozás szervezeti felépítése, feladatkörei
C típus A filmes produkció felépítése, feladatai, munkakörei
B típus A televíziós és filmes produkciók gyártásának eszközei
C típus A produkciók finanszírozása
C típus A biztosítási ismeretek médiatermék gyártásához
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A televíziós műsorszolgáltatás folyamata, eszközei, jogszabályi háttere
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.6/1571-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktatástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Film/videó/multimédia bemutatókat készít elő
Számítógépes prezentációt tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatás folyamata, céljai, eszközrendszere. Az oktatástechnikai eszközök felhasználása
a didaktikai folyamatban
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Az 55 341 01 0010 55 02 azonosító számú, Médiatechnológus asszisztens megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Projektmenedzsment
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt megtervezésében
A feladatterv kialakításában közreműködik
A projektfeladatok erőforrás- és időszükségletének meghatározását elvégzi
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A projekt fogalma, projekttípusok
C típus A helyzetelemzés, SWOT analízis
B típus A projekttervezés módszerei, a logikai keretmátrix (logrfame)
B típus A projekt infrastrukturális és humán erőforrás szükségletének meghatározási módszerei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerezőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A projekt fogalma, a projekttervezés elméleti háttere, funkciói, módszerei. A
csapatépítés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Projektmenedzsment gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt megtervezésében
A feladatterv kialakításában közreműködik
A projektfeladatok erőforrás- és időszükségletének meghatározását elvégzi
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
A projekt értékelésében közreműködik
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A feladat-meghatározás és a csapatépítés módszerei
B típus A projekt infrastrukturális és humán erőforrás szükségletének meghatározási módszerei
C típus A projektirányítás módszerei
B típus A projekt monitoring és értékelés módszerei
B típus A közös problémamegoldó technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feladattervek elemzése, készítése, közös megbeszélése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.3/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségmenedzsment
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást ad a vállalkozás minőségbiztosítási rendszeréről és folyamatairól
Munkája során alkalmazza a minőségbiztosítás szabályait és eljárásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A minőségirányítás jogszabályi háttere
B típus A minőségirányítási rendszer létrehozása
B típus A minőségirányítás feladatai
B típus A minőségirányítás módszerei
A típus A minőségirányítás dokumentációs rendszere
C típus A minőségirányítás szabványai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Motiválókészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőségirányítás fogalma, funkciói, általános jellemzése. A minőségirányítás
dokumentumrendszere
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.4/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségmenedzsment gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást ad a vállalkozás minőségbiztosítási rendszeréről és folyamatairól
Munkája során alkalmazza a minőségbiztosítás szabályait és eljárásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A minőségirányítás jogszabályi háttere
B típus A minőségirányítási rendszer létrehozása
B típus A minőségirányítás feladatai
B típus A minőségirányítás módszerei
A típus A minőségirányítás dokumentációs rendszere
C típus A minőségirányítás szabványai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Stressztűrő képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Prezentációs készség
Fogalmazókészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségirányítási feladatok megoldása, közös megbeszélése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.5/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpszichológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A csoportok kialakulása
C típus A csoportdinamika
B típus A szerepek, státuszok
A típus A személyészlelés sajátosságai, attribuciók
B típus A sztereotípiák, előítéletek
A típus A kommunikáció elmélete, fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tolerancia
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A társas viselkedés és érintkezés legfontosabb elméleti ismeretei, törvényszerűségei
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.6/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyiségfejlesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A csoportdinamika
A típus A konfliktusok típusai és megoldási módjai
A típus A személyészlelés sajátosságai, attribuciók
B típus A sztereotípiák, előítéletek
B típus A csoportnyomás, konformizmus
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Szociálpszichológia c. tananyagelemhez tartozó ismeretek gyakorlása, megbeszélése
helyzetgyakorlatokon keresztül
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13. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásszervezés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Költségvetést készít televíziós produkcióhoz
Pénzügyi forrásokat kutat fel
Költségszámítási ismereteket és adózási ismereteket alkalmaz
Számlát állít ki
Diszpozíciós könyvet készít
Szerződéseket készít elő a külsős munkatársakkal, a műsor forgalmazásához, a
technikai és egyéb eszközök bérléséhez
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Megszerzi a szükséges engedélyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A médiatermék gyártási folyamata
C típus A produkciók finanszírozása
C típus A költségnemek, elszámolási rendszerek
C típus A biztosítási ismeretek médiatermék gyártásához
B típus A forgalmazási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A médiatermék gyártásának előkészítése, költségvetésének elkészítése, jogi hátterének
rendezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásszervezés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Diszpozíciós könyvet készít
Kiválasztja, felméri a forgatási helyszínt
Stábot állít össze
Meghatározza a forgatáshoz szükséges technikai eszközöket és a szükséges egyéb
kellékeket
Közreműködik az irodalmi és a technikai forgatókönyv megírásában
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A médiatermék gyártási folyamata
C típus A televíziós vállalkozás szervezeti felépítése, feladatkörei
C típus A filmes produkció felépítése, feladatai, munkakörei
B típus A televíziós és filmes produkciók gyártásának eszközei
C típus Az engedélyköteles tevékenységek és az engedély megszerzésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A médiatermék, film elkészítéséhez szükséges műszaki és személyi háttér kiválasztása.
Munkakörök a médiatermék, film gyártása során
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az eszközkezelés során alkalmazza a balesetvédelmi rendszabályokat
Az eszközkezelés során alkalmazza a tűzvédelmi rendszabályokat
Az eszközkezelés során alkalmazza az adott eszköz sajátosságainak megfelelő
munkabiztonsági szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az általános munkavédelmi szabályok
C típus Az elektronikus eszközök karbantartásának szabályai
B típus Az érintésvédelmi szabályok
B típus A tűzvédelmi szabályok
D típus A vagyonvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem jogszabályi háttere. Érintésvédelem, vagyonvédelem, tűzvédelem. A
karbantartás szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerződéseket készít elő a külsős munkatársakkal, a műsor forgalmazásához, a
technikai és egyéb eszközök bérléséhez
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szerződéskötés általános jogszabályi háttere
B típus A munkaszerződések, bérleti, adásvételi szerződések jogszabályi háttere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazókészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogi alapismeretek. A szerződéskötés, a szerződések típusai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Az eszközkezelés során alkalmazza az eszköz használatával kapcsolatos jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A médiajogi ismeretek
B típus A szerzői jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazókészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A médiatermék elkészítésével, használatával, forgalmazásával kapcsolatos alapvető
jogi ismeretek
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Közgazdaságtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Költségvetést készít televíziós produkcióhoz
Pénzügyi forrásokat kutat fel
Költségszámítási ismereteket és adózási ismereteket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozási formák jellemzői, jogszabályi háttere
A típus Az üzleti terv készítésének szabályai
A típus A számlázás, adózás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző vállalkozási formák megalapításával, működtetésével kapcsolatos alapvető
ismeretek. Üzleti terv készítése. Adózás
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15. TANANYAGEGYSÉG
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés az informatikába
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rögzített videofelvételből videoszerkesztő szoftverrel műsort készít
A videofelvételt megvágja
A videofelvételt elektronikus adathordozóra kiírja
Eszközöket üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógép felépítése, perifériái, összekapcsolás perifériákkal
C típus A számítógép bekapcsolása, operációs rendszer futtatása
B típus A fájlok típusai, fájlműveletek
B típus Az elektronikus adathordozók típusai
B típus Az elektronikus adathordozók használatának módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műveletek gyakorlása 40%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Informatikai alapismeretek. A számítógép felépítése, működése. Adatállományok és
adathordozók jellemzése, használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Televíziós kamerát kezel
Élességet, fehéregyensúlyt és egyéb paramétereket állít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A geometriai optikai és hullámoptikai alapfogalmak
B típus A tükrök, lencsék, egyszerű optikai eszközök képalkotása, működése
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
A típus A kamerán/fényképezőgépen található szabályozók
B típus Az elektromosságtani alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fény jellemzése. Fénytani alapfogalmak. Optikai eszközök felépítése, működése.
Elektromosságtani alapismeretek
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
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Matematika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Költségvetést készít televíziós produkcióhoz
Költségszámítási ismereteket és adózási ismereteket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A számlázás, adózás szabályai
C típus A költségnemek, elszámolási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Algebrai műveletek. Egyenletek. Statisztikai alapfogalmak: középértékek, szóródás,
eloszlási diagramok. Statisztikai számítások
Tananyagegységhez tartozó összes
16. TANANYAGEGYSÉG
óraszáma
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Videotechnika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszközöket üzemeltet
Televíziós kamerát kezel
Felvételt készít
Kamerát statívon elhelyez
Egyszerűbb karbantartási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
B típus A digitális fotó- és videorögzítési módszerek, formátumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Videoszerkesztés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Videotechnikai alapismeretek. A kép- és videorögzítéshez használt eszközök elvi
felépítése, működése. A különböző kép- és videorögzítési formátumok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Videotechnika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszközöket üzemeltet
Televíziós kamerát kezel
Felvételt készít
A kamerát más eszközökhöz kapcsolja
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fényképezőgép/kamera bemeneti és kimeneti csatlakozói
B típus A fényképezőgéphez/kamerához kapcsolható külső eszközök
A típus A kamerán/fényképezőgépen található szabályozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tájékozódás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Oktatástechnikai laboratórium vagy videostúdió
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fényképezőgép és videokamera beállítása, összekapcsolása más eszközökkel. A
digitális technika jellemzői
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Hangtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mikrofont használ
Kamera- és külső mikrofont és felvételi szintet beállít
A videofelvételhez feliratokat, hangaláfestést, utószinkront készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az analóg és digitális hangrögzítési módszerek, formátumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás rádiós vagy televíziós stúdióban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hangrögzítéshez használt eszközök és használatuk. Számítógépes hangrögzítési
formátumok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.4/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágás-montírozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rögzített videofelvételből videoszerkesztő szoftverrel műsort készít
A videofelvételt megvágja
A videofelvételt elektronikus adathordozóra kiírja
Mikrofont használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A videoszerkesztő szoftver funkciói
B típus A videoszerkesztő szoftver használata
B típus A dramaturgiai alapalapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A montázs meghatározása, típusai. A videoszerkesztő szoftver használata. A videofájl
elmentése, szerkesztése, kiírása adathordozóra. A vágás szabályai
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17. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/5.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki angol nyelv I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az eszközkezelés során felhasználja az adott eszköz használati utasítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
B típus A digitális fotó- és videorögzítési módszerek, formátumok
B típus A videoszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Angol nyelvű műszaki szövegek olvasásához, megértéséhez szükséges alapvető nyelvi
ismeretek. Műszaki leírások, használati utasítások fordítása, tartalmuk ismertetése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/5.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki angol nyelv II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az eszközkezelés során felhasználja az adott eszköz használati utasítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
B típus A digitális fotó- és videorögzítési módszerek, formátumok
B típus A videoszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Angol nyelvű műszaki szövegek olvasásához, megértéséhez szükséges alapvető nyelvi
ismeretek. Műszaki leírások, használati utasítások fordítása, tartalmuk ismertetése
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
Multimédiás arculat- és kiadványtervezés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyomdai és internetes kiadványokat tervez és szerkeszt
Szöveget szerkeszt és elektronikus formába hoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A multimédia design jellemzői
B típus A multimédia alapfogalmai
B típus A médiaismeret
C típus A multimédia szerzői rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint ECDL Képszerkesztés
3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
3. szint ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – Haladó szint
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Térlátás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Prezentációs készség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az esztétika fogalma, tárgya, módszerei, társadalmi szerepe. A számítógépes
arculattervezés alapjai, feladatai. Betűrendszerek, betűtípusok, betűkiválasztás
különböző kiadványokhoz. Színek, színrendszerek. Képek, grafikai elemek
A kiadványtervezés technikai háttere
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
Multimédiás arculat- és kiadványtervezés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Multimédiás termékeket tervez grafikai programok használatával
Program designt készít egy korszerű modellező szoftver használatával
Elektronikus hírújságot tervez, szerkeszt és működtet
A forrásanyagokat meghatározott rendszerbe integrálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A multimédia design jellemzői
B típus A multimédia alapfogalmai
B típus A médiaismeret
C típus A multimédia prezentáció
D típus A virtuális valóság jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint ECDL Képszerkesztés
3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kiadványtervezés technikái, a tipográfia eszközrendszere. Kiadványok tervezési
szempontjai. Az arculattervezés. Az arculati kézikönyv. Az arculati elemek
felhasználása nyomtatott és elektronikus médiatermekben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.3/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógépes grafika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képszerkesztést végez
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógépes grafika és animáció eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL Képszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Grafika alkalmazása a multimédiában. A vektor- és pixelgrafika jellemzői. A vektoros
rajzolóprogramok használata. Fájlformátumok, exportálás, importálás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.4/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógépes grafika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
WEB grafikát tervez és készít
Állóképet digitalizál és retusál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógépes grafika és animáció eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL Képszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Pixeles képek létrehozása, szerkesztése. Digitális fényképezés, szkennelés. Képek
retusálása. Speciális effektusok használata. Fájlformátumok, exportálás, importálás
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.1/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
Weblapszerkesztés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
WEB-lapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi
Elektronikus űrlapokat, dinamikus formanyomtatványokat tervez és készít
A forrásanyagokat meghatározott rendszerbe integrálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A weblapszerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A HTML-nyelv. Stíluslapok. A javascript alapjai. A honlap publikálása
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19. TANANYAGEGYSÉG

60

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.2/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
Weblapszerkesztés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tematikus linkgyűjteményeket tervez, hoz létre és publikál
Tematikus WEB dokumentumtárak szerkesztését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A weblapszerkesztés
D típus A szoftver fejlesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémaelemzés, -feltárás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összetettebb weblapok készítése PHP és MySql használatával. Felhasználók
regisztrálása. Számlálók, statisztikák, szavazógépek, vendégkönyvek, médiatárak és
egyéb funkciók beillesztése a weblapon
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20. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.1/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
Animáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Animációt és szimulációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógépes grafika és animáció eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Rugalmasság
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az animáció fogalma. Az animációs szoftver funkciói. Az animáció alapelemei.
Alakzatok készítése, skinning. Alakzatok mozgatása, ütköztetése. Fizikai törvények
alkalmazása. Több elemből álló alakzatok animálása. Animációk multimédiás
termékekben
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.2/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
Hang- és videoszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hangot digitalizál, szerkeszt, vág, javít
Mozgóképet digitalizál és szerkeszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A hangtechnikai alapfogalmak
E típus A videotechnikai alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem-összpontosítás
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hang- és videoszerkesztés céljai. Hang- és videoeffektek. Hang- és videoformátumok.
Konvertálás a formátumok között. Háttéranyagok készítése különböző multimédiás
alkalmazásokhoz
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21. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.1/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Médiabázisok (különböző médiák gyűjteményként való) tárolását, megjelenítését és
karbantartási munkáit végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A szoftver fejlesztés
D típus A vizuális programnyelvek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerezőképesség
Következtetési képesség
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatbázis-kezelés fogalma, funkciói. Adatbázisok felépítése. Adattípusok,
tulajdonságok. Adatbázis tervezése. A relációs adatbázis. Szűrések, lekérdezések,
rendezések, eredményhalmazok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.2/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
Multimédia alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A forrásanyagokat meghatározott rendszerbe integrálja
Elkészíti a multimédia termék prototípusát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A multimédia alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Általános tanulóképesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A multimédia alapfogalmai, felhasználási területei. Multimédiás hardverek, szoftverek.
Szövegek, képek, hangok, animációk, videók felhasználása. Fejlesztői rendszerek,
lejátszók. A médiakezelés eszközei
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22. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/5.1/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktatáselmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a tananyagelemeket
A tananyagelemeket a pedagógiai, módszertani követelmények alapján szerzői
keretrendszerbe építi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az oktatóprogramok készítésének fázisai
D típus A multimédia pedagógiai és pszichológiai alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tolerancia
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanítás-tanulás alapfogalmai. A tanulás típusai, pszichológiai háttere. Az oktatás
módszerei, eszközei. A multimédiás oktatóprogram jellemzői, felépítése, működése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/5.2/1572-06
A tananyagelem megnevezése:
E-learning
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Interaktív tanulói teljesítmény mérő, -értékelő rendszert tervez és valósít meg
Az E-learning nemzetközi és hazai szabványként elfogadottak szerint végzi feladatát
A forrásanyagokat meghatározott rendszerbe integrálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az oktatóprogramok készítésének fázisai
D típus A multimédia pedagógiai és pszichológiai alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválókészség
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikus tanulás fogalma. Az elektronikus tanulási környezet (VTK). A tanulási
folyamat tervezése, a tananyag strukturálása az elektronikus tanulási környezetben.
Ellenőrzési-értékelési funkciók
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1573-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendszerek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszert/alkalmazást tervez
Felméri a konkrét alkalmazás funkcióit
Feltárja és elemzi a felhasználói követelményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerelméleti fogalmak
D típus Az irányításelméleti fogalmak
D típus A folyamatábrák
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Visszacsatolási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendszerelméleti alapfogalmak. Irányításelmélet. Folyamatábrák. Egy rendszertervező
módszer (pl. SSADM) használata, funkciói
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1573-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendszerek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a rendszer elemeit (tartalmi és formai elemek) azok funkcióit és működését
Megtervezi a rendszer funkcióit, folyamatait és működését (navigációját)
Megtervezi a rendszer/alkalmazás felhasználói csoportjait, azok jogosultsági rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerelméleti fogalmak
D típus Az irányításelméleti fogalmak
D típus A folyamatábrák
C típus A hálózati fogalmak
C típus Az adatvédelem szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerezőképesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendszerterv készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.3/1573-06
A tananyagelem megnevezése:
Multimédia szerzői rendszerek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a rendszer elemeit (tartalmi és formai elemek) azok funkcióit és működését
Megtervezi a rendszer funkcióit, folyamatait és működését (navigációját)
Meghatározza az eszközkörnyezetet és -szükségletet az alkalmazás működéséhez
Teszteli a rendszer elemeit, folyamatait, funkcióit és megjelenítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A multimédia alapismeretek
C típus A multimédia design jellemzői
C típus A multimédia szerzői rendszerek
C típus A számítógépes grafika és animáció eszközei
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C típus A fejlesztői rendszerek jellemzői
B típus A médiaismeret
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
3. szint ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – Haladó szint
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Felfogóképesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerzői rendszerek fogalma, fajtái. A multimédiás rendszer felépítése.
Forrásanyagok, objektumok. A szerzői rendszerek, szerzői nyelvek fajtái. Egy
kiválasztott szerzői rendszer alapvető funkciói
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.4/1573-06
A tananyagelem megnevezése:
Multimédia szerzői rendszerek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a biztonságot szolgáló megoldásokat
Rendszert/alkalmazást fejleszt, létrehozza a rendszer különböző típusú elemeit
(források fejlesztése)
Megszervezi és dokumentálja az alkalmazás egyes elemeinek forrásként és
megjelenítési módonként való külön tárolását, archiválását
Részt vesz a rendszerek bevezetésében
Teszteli a rendszer elemeit, folyamatait, funkcióit és megjelenítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A multimédia alapismeretek
C típus A multimédia design jellemzői
C típus A multimédia szerzői rendszerek
C típus A multimédia prezentáció
B típus A weblapszerkesztés
D típus A virtuális valóság
C típus Az adatvédelem szabályai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feladatmegoldások a kiválasztott szerzői rendszer alkalmazásával
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24. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.1/1573-06
A tananyagelem megnevezése:
Programozás I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszert/alkalmazást fejleszt, létrehozza a rendszer különböző típusú elemeit
(források fejlesztése)
Létrehozza a rendszer különböző típusú elemeit (források fejlesztése)
Alkalmazást fejleszt programozási nyelvek, fejlesztő- és alkalmazásgeneráló eszközök
segítségével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A folyamatábrák
D típus A szoftverfejlesztés
D típus A vizuális programnyelvek jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválókészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Programozási alapfogalmak. A fejlesztői környezet. Adattípusok, adatokon végezhető
műveletek. Változók, értékátadás, adatbevitel, adatkiírás. Alapvető algoritmusok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.2/1573-06
A tananyagelem megnevezése:
Programozás II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fejleszti az elemek és alkalmazások megjelenítését (grafika, design, interakciók), a
teljes alkalmazást/programot
Alkalmazást fejleszt programozási nyelvek, fejlesztő- és alkalmazásgeneráló eszközök
segítségével
A működéshez szükséges, megfelelő eszközkörnyezetet létrehozza és beállítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A folyamatábrák
D típus A szoftverfejlesztés
D típus A vizuális programnyelvek jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A multimédia-fejlesztés során előadódó programozási feladatok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.3/1573-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki kommunikáció és szakdolgozatírás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a programot/alkalmazást
Fejlesztési/program, felhasználói dokumentációt készít
Leírja a működéshez szükséges eszközöket
Megszervezi és dokumentálja az alkalmazás egyes elemeinek forrásként és
megjelenítési módonként való külön tárolását, archiválását
Részt vesz a rendszerek bevezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerelméleti fogalmak
B típus A multimédia alapismeretek
C típus A multimédia szerzői rendszerek
C típus A számítógépes grafika és animáció eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazókészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció fogalma. Kommunikációs modellek. Írásos és szóbeli kommunikáció.
Dokumentáció készítése. A szakdolgozat és a vizsgamunka megtervezése, tartalma,
elkészítésének lépései

131

Az 55 341 01 0010 55 03 azonosító számú, Televízióműsor gyártó szakasszisztens megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Projektmenedzsment
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt megtervezésében
A feladatterv kialakításában közreműködik
A projektfeladatok erőforrás- és időszükségletének meghatározását elvégzi
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A projekt fogalma, projekttípusok
C típus A helyzetelemzés, SWOT analízis
B típus A projekttervezés módszerei, a logikai keretmátrix (logrfame)
B típus A projekt infrastrukturális és humán erőforrás szükségletének meghatározási módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Következtetési képesség
Rendszerezőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség

132

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A projekt fogalma, a projekttervezés elméleti háttere, funkciói, módszerei. A
csapatépítés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Projektmenedzsment gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt megtervezésében
A feladatterv kialakításában közreműködik
A projektfeladatok erőforrás- és időszükségletének meghatározását elvégzi
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
A projekt értékelésében közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A feladat-meghatározás és a csapatépítés módszerei
B típus A projekt infrastrukturális és humán erőforrás szükségletének meghatározási módszerei
C típus A projektirányítás módszerei
B típus A projekt monitoring és értékelés módszerei
B típus A közös problémamegoldó technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Terhelhetőség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feladattervek elemzése, készítése, közös megbeszélése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.3/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségmenedzsment
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást ad a vállalkozás minőségbiztosítási rendszeréről és folyamatairól
Munkája során alkalmazza a minőségbiztosítás szabályait és eljárásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A minőségirányítás jogszabályi háttere
B típus A minőségirányítási rendszer létrehozása
B típus A minőségirányítás feladatai
B típus A minőségirányítás módszerei
A típus A minőségirányítás dokumentációs rendszere
C típus A minőségirányítás szabványai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Motiválókészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőségirányítás fogalma, funkciói, általános jellemzése. A minőségirányítás
dokumentumrendszere
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.4/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségmenedzsment gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást ad a vállalkozás minőségbiztosítási rendszeréről és folyamatairól
Munkája során alkalmazza a minőségbiztosítás szabályait és eljárásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A minőségirányítás jogszabályi háttere
B típus A minőségirányítási rendszer létrehozása
B típus A minőségirányítás feladatai
B típus A minőségirányítás módszerei
A típus A minőségirányítás dokumentációs rendszere
C típus A minőségirányítás szabványai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Stressztűrő képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Prezentációs készség
Fogalmazókészség

135

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségirányítási feladatok megoldása, közös megbeszélése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.5/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpszichológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A csoportok kialakulása
C típus A csoportdinamika
B típus A szerepek, státuszok
A típus A személyészlelés sajátosságai, attribuciók
B típus A sztereotípiák, előítéletek
A típus A kommunikáció elmélete, fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tolerancia
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A társas viselkedés és érintkezés legfontosabb elméleti ismeretei, törvényszerűségei
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.6/1568-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyiségfejlesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a projekt kivitelezésében és a csapatmunkában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A csoportdinamika
A típus A konfliktusok típusai és megoldási módjai
A típus A személyészlelés sajátosságai, attribuciók
B típus A sztereotípiák, előítéletek
B típus A csoportnyomás, konformizmus
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Szociálpszichológia c. tananyagelemhez tartozó ismeretek gyakorlása, megbeszélése
helyzetgyakorlatokon keresztül
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26. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásszervezés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Költségvetést készít televíziós produkcióhoz
Pénzügyi forrásokat kutat fel
Költségszámítási ismereteket és adózási ismereteket alkalmaz
Számlát állít ki
Diszpozíciós könyvet készít
Szerződéseket készít elő a külsős munkatársakkal, a műsor forgalmazásához, a
technikai és egyéb eszközök bérléséhez
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Megszerzi a szükséges engedélyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A médiatermék gyártási folyamata
C típus A produkciók finanszírozása
C típus A költségnemek, elszámolási rendszerek
C típus A biztosítási ismeretek médiatermék gyártásához
B típus A forgalmazási előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A médiatermék gyártásának előkészítése, költségvetésének elkészítése, jogi hátterének
rendezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásszervezés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Diszpozíciós könyvet készít
Kiválasztja, felméri a forgatási helyszínt
Stábot állít össze
Meghatározza a forgatáshoz szükséges technikai eszközöket és a szükséges egyéb
kellékeket
Közreműködik az irodalmi és a technikai forgatókönyv megírásában
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A médiatermék gyártási folyamata
C típus A televíziós vállalkozás szervezeti felépítése, feladatkörei
C típus A filmes produkció felépítése, feladatai, munkakörei
B típus A televíziós és filmes produkciók gyártásának eszközei
C típus Az engedélyköteles tevékenységek és az engedély megszerzésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Prezentációs készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A médiatermék, film elkészítéséhez szükséges műszaki és személyi háttér kiválasztása.
Munkakörök a médiatermék, film gyártása során
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az eszközkezelés során alkalmazza a balesetvédelmi rendszabályokat
Az eszközkezelés során alkalmazza a tűzvédelmi rendszabályokat
Az eszközkezelés során alkalmazza az adott eszköz sajátosságainak megfelelő
munkabiztonsági szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az általános munkavédelmi szabályok
C típus Az elektronikus eszközök karbantartásának szabályai
B típus Az érintésvédelmi szabályok
B típus A tűzvédelmi szabályok
D típus A vagyonvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem jogszabályi háttere. Érintésvédelem, vagyonvédelem, tűzvédelem. A
karbantartás szabályai
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27. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerződéseket készít elő a külsős munkatársakkal, a műsor forgalmazásához, a
technikai és egyéb eszközök bérléséhez
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szerződéskötés általános jogszabályi háttere
B típus A munkaszerződések, bérleti, adásvételi szerződések jogszabályi háttere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazókészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jogi alapismeretek. A szerződéskötés, a szerződések típusai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyártás előkészítése és lebonyolítása során alkalmazza a munkáját érintő hatályos
jogszabályokat
Az eszközkezelés során alkalmazza az eszköz használatával kapcsolatos jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A médiajogi ismeretek
B típus A szerzői jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazókészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A médiatermék elkészítésével, használatával, forgalmazásával kapcsolatos alapvető
jogi ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Közgazdaságtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Költségvetést készít televíziós produkcióhoz
Pénzügyi forrásokat kutat fel
Költségszámítási ismereteket és adózási ismereteket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozási formák jellemzői, jogszabályi háttere
A típus Az üzleti terv készítésének szabályai
A típus A számlázás, adózás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző vállalkozási formák megalapításával, működtetésével kapcsolatos alapvető
ismeretek. Üzleti terv készítése. Adózás

145

056/3.0/1569-06

Gyártásszervezés és
eszközkezelés III.

jelleg
e

azonosítója

szk

056/3.1/1569-06

30

0

0

szk

056/3.2/1569-06

30

0

0

szk

056/3.3/1569-06

30

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

28. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Bevezetés az informatikába
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rögzített videofelvételből videoszerkesztő szoftverrel műsort készít
A videofelvételt megvágja
A videofelvételt elektronikus adathordozóra kiírja
Eszközöket üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógép felépítése, perifériái, összekapcsolás perifériákkal
C típus A számítógép bekapcsolása, operációs rendszer futtatása
B típus A fájlok típusai, fájlműveletek
B típus Az elektronikus adathordozók típusai
B típus Az elektronikus adathordozók használatának módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Informatikai alapismeretek. A számítógép felépítése, működése. Adatállományok és
adathordozók jellemzése, használata
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Televíziós kamerát kezel
Élességet, fehéregyensúlyt és egyéb paramétereket állít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A geometriai optikai és hullámoptikai alapfogalmak
B típus A tükrök, lencsék, egyszerű optikai eszközök képalkotása, működése
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
A típus A kamerán/fényképezőgépen található szabályozók
B típus Az elektromosságtani alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fény jellemzése. Fénytani alapfogalmak. Optikai eszközök felépítése, működése.
Elektromosságtani alapismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Matematika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Költségvetést készít televíziós produkcióhoz
Költségszámítási ismereteket és adózási ismereteket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A számlázás, adózás szabályai
C típus A költségnemek, elszámolási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Algebrai műveletek. Egyenletek. Statisztikai alapfogalmak: középértékek, szóródás,
eloszlási diagramok. Statisztikai számítások
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Gyártásszervezés és
eszközkezelés IV.

azonosítója

szk
szk
szk
szk

056/4.1/1569-06
056/4.2/1569-06
056/4.3/1569-06
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45
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0

0
0
0
30

0
0
150
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Videotechnika I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszközöket üzemeltet
Televíziós kamerát kezel
Felvételt készít
Kamerát statívon elhelyez
Egyszerűbb karbantartási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
B típus A digitális fotó- és videorögzítési módszerek, formátumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Videotechnikai alapismeretek. A kép- és videorögzítéshez használt eszközök elvi
felépítése, működése. A különböző kép- és videorögzítési formátumok
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29. TANANYAGEGYSÉG

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Videotechnika II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszközöket üzemeltet
Televíziós kamerát kezel
Felvételt készít
A kamerát más eszközökhöz kapcsolja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fényképezőgép/kamera bemeneti és kimeneti csatlakozói
B típus A fényképezőgéphez/kamerához kapcsolható külső eszközök
A típus A kamerán/fényképezőgépen található szabályozók
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tájékozódás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Oktatástechnikai laboratórium vagy videostúdió
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fényképezőgép és videokamera beállítása, összekapcsolása más eszközökkel. A
digitális technika jellemzői
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.3/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Hangtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mikrofont használ
Kamera- és külső mikrofont és felvételi szintet beállít
A videofelvételhez feliratokat, hangaláfestést, utószinkront készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az analóg és digitális hangrögzítési módszerek, formátumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Videoszerkesztés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás rádiós vagy televíziós stúdióban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hangrögzítéshez használt eszközök és használatuk. Számítógépes hangrögzítési
formátumok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.4/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Vágás-montírozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rögzített videofelvételből videoszerkesztő szoftverrel műsort készít
A videofelvételt megvágja
A videofelvételt elektronikus adathordozóra kiírja
Mikrofont használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A videoszerkesztő szoftver funkciói
B típus A videoszerkesztő szoftver használata
B típus A dramaturgiai alapalapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A montázs meghatározása, típusai. A videoszerkesztő szoftver használata. A videofájl
elmentése, szerkesztése, kiírása adathordozóra. A vágás szabályai
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30. TANANYAGEGYSÉG

60

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/5.1/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki angol nyelv I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az eszközkezelés során felhasználja az adott eszköz használati utasítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
B típus A digitális fotó- és videorögzítési módszerek, formátumok
B típus A videoszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Angol nyelvű műszaki szövegek olvasásához, megértéséhez szükséges alapvető nyelvi
ismeretek. Műszaki leírások, használati utasítások fordítása, tartalmuk ismertetése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/5.2/1569-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki angol nyelv II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az eszközkezelés során felhasználja az adott eszköz használati utasítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az analóg és digitális fényképezőgép/kamera felépítése, működése
B típus A digitális fotó- és videorögzítési módszerek, formátumok
B típus A videoszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Angol nyelvű műszaki szövegek olvasásához, megértéséhez szükséges alapvető nyelvi
ismeretek. Műszaki leírások, használati utasítások fordítása, tartalmuk ismertetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1574-06
A tananyagelem megnevezése:
Videotechnika III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A közvetítéshez/felvételhez használt eszközöket össze-, illetve szétkapcsolja
A műszaki vezető utasításainak megfelelően kezeli az eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A televíziós stúdió elvi felépítése, berendezései
C típus A stúdióban dolgozó stáb feladatkörei
B típus A stúdióeszközök használatának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
5. szint Videoszerkesztés
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műsorszórás. A különböző sugárzási platformok jellemzői, alkalmazásának
sajátosságai
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31. TANANYAGEGYSÉG
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1574-06
A tananyagelem megnevezése:
Videotechnika IV.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A közvetítőkocsiban használt eszközöket össze-, illetve szétkapcsolja
Az adásrendező utasításainak megfelelően kezeli az eszközöket
A műszaki vezető utasításainak megfelelően kezeli az eszközöket
A közvetítésrendező utasításainak megfelelően kezeli az eszközöket
A közvetítőkocsin dolgozó műszaki vezető utasításainak megfelelően kezeli az
eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A televíziós stúdió elvi felépítése, berendezései
C típus A stúdióban dolgozó stáb feladatkörei
B típus A közvetítőkocsi elvi felépítése, berendezései
B típus A közvetítőkocsival dolgozó stáb feladatkörei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
5. szint Videoszerkesztés
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A televíziós stúdió és a közvetítőkocsi felépítése. Stúdióberendezések, azok működése.
Feladatkörök a felvétel és a közvetítés előkészítése, lebonyolítása során
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.1/1574-06
A tananyagelem megnevezése:
Vizuális nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képet komponál
A kamera nézőpontját beállítja
Előteret, középteret, hátteret választ
A látványban szereplő formákat és színeket felhasználja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A klasszikus kompozíciós szabályok
A típus A plánok jellemzői, a plánváltások
B típus A formák művészi kifejező ereje
B típus A kamera nézőpontjának kifejező hatása
B típus A perspektíva ábrázolásának módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Videoszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Stabil kéztartás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A képkomponálás szabályai és azok alkalmazása az operatőri munkában
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.2/1574-06
A tananyagelem megnevezése:
Vizuális nyelv II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a kamera mozgását
Több kamerás felvételnél elhelyezi a kamerákat
Világítást beállít, elhelyezi a főfényt, a derítést, az ellenfényt, korrekciós fóliákat
használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kamera mozgásának kifejező hatása
A típus A színek, tónusok, fények pszichológiai hatása
B típus A kameramozgatás eszközei, módszerei
B típus A tengelyszabály és a többkamerás felvételek módszerei
A típus A lámpák elhelyezésének szabályai
B típus A korrekciós fóliák használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás televíziós stúdióban
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kameramozgások és a világítás beállítása az operatőri munka során. A többkamerás
felvételek készítésének szabályai
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Televízióműsorgyártás III.

azonosítója

szk
szk
szk

056/3.1/1574-06
056/3.2/1574-06
056/3.3/1574-06

45
30
30

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.1/1574-06
A tananyagelem megnevezése:
Dramaturgia I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a műsorkészítés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A televíziós és filmes műfajok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Helyzetfelismerés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Dramaturgiai alapismeretek. A film, a video műfajai. Televíziós műfajok,
műsorszerkezet. A játékfilm, a dokumentumfilm sajátosságai
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33. TANANYAGEGYSÉG
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.2/1574-06
A tananyagelem megnevezése:
Dramaturgia II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a műsorkészítés szabályait
Alkalmazza az interjúkészítés szabályait
Alkalmazza a vágás-montírozás szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A cselekményelbeszélés módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Helyzetfelismerés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cselekmény felépítése. Karaktertípusok, jellemábrázolás, konfliktusok, katarzis.
Szinopszis, forgatókönyv
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/3.3/1574-06
A tananyagelem megnevezése:
Hírszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a műsorkészítés szabályait
Alkalmazza az interjúkészítés szabályait
Alkalmazza a vágás-montírozás szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A televíziós és filmes műfajok
B típus A cselekményelbeszélés módszerei
C típus Az interjúkészítési technikák
A típus A szerkesztési technikák
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Helyzetfelismerés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hír fogalma, jellemzői. Hírműsorok. A hír szerkezete. Interjúkészítés, az interjú
fajtái, kérdezési technikák
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Televízióműsorgyártás IV.

azonosítója

szk
szk

056/4.1/1574-06
056/4.2/1574-06

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.1/1574-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakdolgozat és vizsgamunka I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a műsorkészítés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozási formák jellemzői, jogszabályi háttere
A típus Az üzleti terv készítésének szabályai
A típus A számlázás, adózás szabályai
B típus A szerződéskötés általános jogszabályi háttere
B típus A munkaszerződések, bérleti, adásvételi szerződések jogszabályi háttere
B típus A médiatermék gyártási folyamata
C típus A televíziós vállalkozás szervezeti felépítése, feladatkörei
B típus Dramaturgiai alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Kezdeményezőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem

162

45
45

0
0

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

34. TANANYAGEGYSÉG
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Képzési idő:
45 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakdolgozat és a vizsgamunka előkészítése. A szakdolgozatírás formai és tartalmi
szabályai. Írásos és gyakorlati részfeladatok kiadása, megbeszélése elsősorban
gyártásszervezési, illetve a témaválasztásnak megfelelően egyéb szakmai ismeretek
alapján
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/4.2/1574-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakdolgozat és vizsgamunka II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a műsorkészítés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A filmes produkció felépítése, feladatai, munkakörei
B típus A televíziós és filmes produkciók gyártásának eszközei
C típus A produkciók finanszírozása
C típus Költségnemek, elszámolási rendszerek
C típus Biztosítási ismeretek médiatermék gyártásához
B típus Médiajogi fogalmak
B típus A szerzői jog
C típus Az engedélyköteles tevékenységek és az engedély megszerzésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakdolgozat és a vizsgamunka elkészítése elsősorban gyártásszervezési, illetve a
témaválasztásnak megfelelően egyéb szakmai ismeretek alapján. A szakdolgozatok,
vizsgamunkák elkészült részleteinek közös megbeszélése
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056/1.0/1575-06

Közművelődési
ismeretek I.

azonosítója

szk
szk
szk

056/1.1/1575-06
056/1.2/1575-06
056/1.3/1575-06

30
45
45

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.1/1575-06
A tananyagelem megnevezése:
Művelődési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kulturális intézményben filmklubot szervez
Kulturális intézményben amatőr videoklubot szervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közművelődés fogalma, feladatai
C típus A közművelődés intézményrendszere
C típus A közoktatás és a szakképzés intézményei
B típus A film, a videó szerepe a kultúraközvetítésben, oktatásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közművelődés feladatai, intézményrendszere. A közoktatás, a szakképzés
intézményei. A média szerepe a művelődésben, oktatásban. A kultúra fogalma.
Szubkultúrák. Tömegkultúra, "magas kultúra", tömegkommunikáció
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.2/1575-06
A tananyagelem megnevezése:
Filmtörténet I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kulturális intézményben filmklubot szervez
Iskolarendszeren kívüli képzésben oktat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hazai és az egyetemes filmtörténet főbb irányzatai, alkotásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerezőképesség
Következtetési képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyetemes filmtörténet legfontosabb csomópontjai. Az európai és az amerikai film
kezdetei. A filmipar kialakulása. Némafilmes műfajok. A német expresszionizmus, a
francia lírai realizmus
A filmszem. A hangosfilm kezdetei. Az olasz neorealizmus. A francia új hullám. A
hollywoodi "álomgyár". Olasz, svéd, cseh, francia filmek a 60-as években. A
hollywoodi fenegyerekek. Modernizmus, posztmodernizmus. A kortárs filmművészet

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/1.3/1575-06
A tananyagelem megnevezése:
Filmtörténet II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kulturális intézményben filmklubot szervez
Iskolarendszeren kívüli képzésben oktat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hazai és az egyetemes filmtörténet főbb irányzatai, alkotásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerezőképesség
Következtetési képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magyar film a II. Világháború előtt. A sematizmus, az ellensematizmus. A magyar
film aranykora az 1960-as években. A Budapesti Iskola. A magyar film a 80-as évektől
napjainkig
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azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.1/1575-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktatásszervezés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kulturális intézményben filmklubot szervez
Iskolai videoszakköri foglalkozásokat szervez
Kulturális intézményben amatőr videoklubot szervez
Iskolarendszeren kívüli képzésben oktat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az oktatáselmélet és -módszertan
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Didaktikai alapfogalmak. Az oktatás folyamata. Az oktatás szervezeti formái. Az
oktatás tervezése.Tantervek. Az oktatás dokumentumrendszere
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.2/1575-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktatásszervezés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kulturális intézményben filmklubot szervez
Iskolai videoszakköri foglalkozásokat szervez
Kulturális intézményben amatőr videoklubot szervez
Iskolarendszeren kívüli képzésben oktat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az oktatáselmélet és -módszertan
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulás fogalma, típusai. Az oktatási módszerek és alkalmazásuk. Óravázlatok
készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.3/1575-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktatástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kulturális intézményben filmklubot szervez
Iskolai videoszakköri foglalkozásokat szervez
Kulturális intézményben amatőr videoklubot szervez
Iskolarendszeren kívüli képzésben oktat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az oktatástechnikai fogalmak
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Videoszerkesztés
3. szint ECDL Képszerkesztés
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Prezentációs készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A taneszköz fogalma, típusai. A hagyományos, az audiovizuális és az interaktív
taneszközök, használatuk
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.4/1575-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktatástechnika gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kulturális intézményben filmklubot szervez
Iskolai videoszakköri foglalkozásokat szervez
Kulturális intézményben amatőr videoklubot szervez
Iskolarendszeren kívüli képzésben oktat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az oktatástechnikai fogalmak
C típus Az oktatáselmélet és -módszertan
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Videoszerkesztés
3. szint ECDL Képszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Rugalmasság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tolerancia
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Audiovizuális és interaktív taneszközök használata feladatmegoldásokon keresztül
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
056/2.5/1575-06
A tananyagelem megnevezése:
Neveléstan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Iskolai videoszakköri foglalkozásokat szervez
Iskolarendszeren kívüli képzésben oktat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A neveléselméleti fogalmak
C típus A vizuális nevelés céljai, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválókészség
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nevelés fogalma, módszerei. A média szerepe a szocializációban, hatása a
személyiségfejlődésre. A vizuális nevelés céljai, módszerei
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