Média-, mozgókép- és kommunikációtanár RCL szak záróvizsga-tételei
1. A kommunikáció, mint társas viselkedés. Milyen szerepe van/lehet az iskolai oktatásban a
kommunikációs ismereteknek?
2. A kommunikációs jelenségszféra és a kultúra kapcsolata. Milyen, a kommunikációs képességeiket
is érintő kulturális hatások vannak erős befolyással a gyermekekre?
3. A kommunikáció, mint meggyőző (hatásra törekvő) aktus az interperszonális kapcsolatokban és a
tömegkommunikációban. A kommunikációs és médiaismeretek milyen módon segíthetik a gyerekek
kapcsolati kultúrájának fejlesztését?
4. A közvetlen emberi kommunikáció nemverbális csatornái (mimika, vokális kommunikáció,
gesztusok, testtartás, proxemika, kinezika). A nemverbális kommunikációs kompetencia az iskolai
oktatásban.
5. A verbális és a metakommunikáció kapcsolata. A kommunikációs ismeretek hogyan segíthetik a
gyerekek verbális képességeinek fejlesztését?
6. Mutasson be három, a tömegkommunikációval, médiával kapcsolatban kidolgozott elméletet,
megközelítést vagy ilyet kidolgozó szerzőt! Ismertessen néhány, a gyermekek médiahasználatával
kapcsolatos vitát, problémát és eredményt!
7. Beszéljen a tömegkommunikáció és a kultúripar vizsgálatának, kutatásának főbb szempontjairól,
valamint néhány fontosabb módszeréről! Hogyan építhető be az iskolai munkába a médiaismereti
tudás?
8. A tömegkommunikáció kialakulása, fejlődési szakaszai és főbb jellemzői. Érveljen amellett, hogy
a kommunikációs és médiaismereteknek helyük van az iskolai oktatásban!
9. A magyar hangosfilm korszakai és legfontosabb alkotói. Hogyan építhetők be az iskolai oktatásba
a mozgóképes, filmes ismeretek, és milyen módszertani, valamint technikai feltételei vannak ennek?
10. A film, mint tömegkommunikáció és mint képzőművészeti alkotás. Mutasson be konkrét
példákat, gyakorlatokat arra, hogy hogyan alkalmazná iskolai keretekben a mozgóképes, filmes
ismereteket!

A felkészüléshez ajánlott szakirodalom:
A megadott szakirodalom mellett, vagy ezek helyett más, tetszés szerinti releváns szakirodalom is
felhasználható a felkészülés és az adott témák kidolgozása során.
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