MÉDIAISMERET ÉS MOZGÓKÉPKULTÚRA
PROJEKTFELADATOK
KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

MINTAFELADATOK ÉS MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ


I.	Válasszon egy most futó, lehetőleg országos reklámkampányt, bármely témakörben! Gyűjtse össze – dokumentálja – a kampány fontosabb motívumait, módszereit, produktumait, majd egészítse ki az anyagot egy, a kampányba illeszkedő új produktummal (pl. plakáttal, reklámspottal, rádióhirdetéssel)! Az utóbbi munkához mellékeljen munkanaplót, amelyben ismerteti az elképzelést; röviden vázolja a megvalósítás során tapasztaltakat; értékeli a kampányt és saját elkészített munkáját!

(20 pont)

II.	Készítsen minimum 8 képből álló fotósorozatot vagy egy maximum 3 perces filmetűdöt "Zaj" vagy "Meglesés" címmel. (Választhat a két megadott témából). Az anyaghoz mellékeljen munkanaplót maximum 3 oldal terjedelemben, mely tartalmazza az eredeti elképzelést, a helyszínek és a szereplők megválasztásának szempontjait! Értelmezze, ha a kivitelezés során eltért a tervtől!
(20 pont)


III.	Írjon fél oldalnál (kb. 750 karakter) nem hosszabb fiktív rajongó levelet: “Imádlak Milagros!” címmel Natalia Oreironak, a Vad angyal című tévésorozat sztárjának, és egy másikat, hasonló terjedelemben “Hazug minden porcikád!” címmel, szintén a színésznőnek címezve! (Választhatja Sziszit is a Való Világ c. showműsorból!)  Elemezze röviden (max. 5 oldalban) a tévésorozatot (showműsort) azoknak a szempontoknak a mentén, amelyeket a “nézői levelek” felvetnek!
(20 pont)
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 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

I. A munkát (reklámanyag és munkanapló) négy szempont szerint értékeljük, egyenként max. 5 ponttal. 
Az első szempont a feladat helyes értelmezése és a megoldásához szükséges elsajátított ismeretanyag alkalmazása. (Célcsoport, választott médiumok, reklámhordozók, szlogen, vizuális hatások, a választott médium formanyelvének szükséges ismerete). Mindezt annak alapján kell megítélni, hogy az önállóan elkészített (kiegészítő) anyag szervesen illeszkedik-e a kampányba, illetve, hogy milyen módon indokolja a vizsgázó a koncepciót a munkanaplóban. 
Az értékelés következő szempontja a produktivitás, ötletesség – ezúttal a választott médium formanyelvének kreatív alkalmazása. 
A kritikai készséget a munkanapló önreflexív, illetve a kampányt elemző megállapításainak alapján értékeljük, míg a megvalósítás színvonala az elkészített munka megjelenése, annak szakmai szintje, a munkanapló szövegként való szerkesztettsége, áttekinthetősége, tagoltsága, világos gondolatvezetése alapján értékelendő.
max.: 20 pont

II. A munkát (etűd és munkanapló) négy szempont szerint értékeljük, egyenként max. 5 ponttal. 
Az első szempont a feladat helyes értelmezése és a megoldásához szükséges elsajátított ismeretanyag alkalmazása. (A munkanapló alapján megítélhető a helyszín- és szereplőválasztásnak a koncepcióhoz való illeszkedése, a fotóetűdből pedig a szükséges technika használata.) 
Az értékelés következő szempontja a produktivitás, ötletesség – ezúttal a választott médium formanyelvének kreatív alkalmazása a megadott téma kidolgozása során. 
A kritikai készséget a munkanapló önreflexív megállapításaink alapján értékeljük, míg a megvalósítás színvonala az elkészített munka megjelenése, annak szakmai szintje, a munkanapló szövegként való szerkesztettsége, áttekinthetősége, tagoltsága, világos gondolatvezetése alapján értékelendő.
max.: 20 pont

III. A munkát (etűd és munkanapló) négy szempont szerint értékeljük, egyenként max. 5 ponttal. 
Az első szempont a feladat helyes értelmezése, illetve annak mértéke, hogy az esszében kifejtett állítások mennyiben támaszkodnak a téma kifejtéshez szükséges és elvárható ismeretekre. (Közönség, médiasztár, szappanopera, valóságshow, hatáselméletek, függőség.) 
Az értékelés következő szempontja az elemzési-interpretációs-alkalmazási készség, jelen feladat esetében az önállóan megszerkesztett nézői levelekkel kapcsolatban javasolt elemzési szempontok relevanciája. 
A kritikai készség színvonalát az elemzett szövegtípus sztereotip tematikai és formanyelvi megoldásainak elemző esszé szakszerűségének mértékében, illetve a műsortípushoz való személyes viszony kifejtése mentén kell értékelni. Vegyük figyelembe, hogy a vizsgázó megfogalmazott-e eredeti, önálló állításokat az elemzett szöveggel, szövegtípussal kapcsolatban. A formai szempont szerinti értékelés során kell figyelembe venni, hogy utal-e a vizsgázó más, a tárggyal kapcsolatos interpretációra (szakirodalom), érvelése áttekinthető és szakszerű-e, továbbá a miniesszé milyen színvonalon tartja be a formai megjelenés elvárható szabályait (tárgy, téma, cím és szerző feltüntetése, borítólap, hivatkozások stb.).
max.: 20 pont

