Kurzus tanrendjének vázlata
Modulok
Modul 1: Bevezetés
Egység 1.1:
Egység 1.2:
Egység
1.3:

Egység
1.4:

Bevezetés, elvárások és az alapvető szabályok tisztázása
Alapevtő kapcsolatunk a médiával
A közösségi média és a médiaszektor áttekintése
(tudatosság, médiatörvény és szabályozás). A közösségi
rádiózás története, AMARC, helyi-, nemzeti- és nemzetközi
hálózatok. A saját szervezeted: tulajdonosi kör, döntéshozási
folyamat, támogatási és fenntartási struktúra, a szervezet
alapelvei
Kapocs a közösségi rádiózás és a közösségfejlesztés között

Modul 2: Technikai alapok
Egység
2.1:
Egység
2.2:
Egység
2.3:
Egység
2.4:
Egység
2.5:

Fejhallgatók és mikrofonok
Hordozható eszközök
Milyen felszerelés található a stúdióban?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A média fogalmának megértése
A média mint eszköz korlátainak megértése
Annak megértése, hogy az állampolgári vélemény kifejezésének eszköze a média
A közösségi média szerepének megértése a média egészében
Bevezetés a helyi-, országos médiahálózatokba
A CMFE és az AMARC ismertetése
A kapcsolati háló építésének fontossága
A saját szervezet etoszának, küldetésének és működésének megértése
A közösségi média és a közösségépítés közötti kapcsolat és etosz megértése
A közösségi rádió használata, mint a közösség nyilvánossági eszköze
fejlesztés
A közösségi rádió az egyének és a közösség fejlesztésének és képzésének fontos
eszközeként való felismerése
A résztvevők a képzési egység végére az alábbi tudást és készségeket teszik magukévá:
1. A fejhallgató helyes használata
2. A mikrofon használata
3. Jó minőségi hanganyag rögzítése hordozható felvevú készülékkel
4. A stúdióberendezés eszközeinek megnevezése és használatának ismerete
5. A stúdióhasználat szabályzaténak megértése és alkalmzása
6. Új médiaplatformok és lehetőségek ismerete a műsor népszerűsítése és archiválása
terén

Stúdió felszerelés, eszközök és biztonság
Új médiaplatformok és eszközök

Modul 3: Újságírói alapok és az alkotás értékei
Egység
3.1:
Egység
3.2:
Egység
3.3:

Képzési modul célja (tanulási kimenet)

Rádiós formátumok és műfajok
Felkészülés – keresési technikák, módszerek
Közösségi rádiós alapvetések az interjúkészítésben és
műsorvezetésben

A résztvevők képesek lesznek:
1. Beazonosítani a különböző rádiós formátumokat
2. Megérteni a különböző formátmok jellegzetességeit
3. A szerkesztési felkészülés elsődleges és másodlagos forrásaint beazonosítani
4. Megérteni és alkalmazni a közösségi rádiós szempontokat a szerkesztési, előkészületi
munkák során (források kiválasztása)
5. Megérteni és használni az úgynevezett 5 kérdéses módszert az előkészületi
kutatásban és interjúkészítésben

Egység
3.4:

Médiatörvény és szabályozás

Modul 4: A műsorkészítés
Egység
4.1:
Egység
4.2:
Egység
4.3:
Egység
4.4:

A műsorkészítő stáb, szerkesztőségi csapat, visszajelzés
Összeállítási sorrend
Szerkesztői jegyzetek
Gyakorlati óra a stúdióban

Megfefelő, odaillő kérdéseket feltenni a közöségi rádiós interjú során
Alkalmazni a közösségi rádiós szempontokat és alapelveket az interjúkészítés során
Egy interjút megszervezni és elkészíteni a stúdióban, külső helyszínen vagy telefonon
keresztül
9. Ismerni az interjú készítésének legalapvetőbb fejlesztési pontjait
10. Meghallgatni és véleményezni mások műsorait
11. Párbeszéd kezdeményezése különböző háttérrel rendelkező emberek között
12. A polgárjog és a radios műsorterjesztés közötti kapcsolat megértése
13. A felkészülés fontosságának megértése a kudarc elkerülésének érdekében
14. A kiegyensúlyozottság és objektivitás fontosságának megértése
A stábban betöltött szerepek beazonosítása
A szerkesztőségi munka folyamatának megértése
A visszajelzés technikái
A programelemek beazonosítása
Az egyes műsorelemek idejének becslése
A műsor szerkezetének felépítése
A műsor sorrendjének kialakítása az időkeretekkel
A gyártási elemek beazonosítása
A feni elemek elkészítésének leghatékonyabb módjainak ismerete
A stáb tagjai közötti feladatmegosztás ismerete
A szerkesztés és előkészületi munkák fontosságának felismerése
A helyes szerkesztési alapelvek ismerete
A különböző adáselemek és leírt adásmenet összekapcsolása
Egy adott témához kapcsolódó adásmenet elkészítése
A különböző műsorelemek összeállítása műsorrá
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Modul 5: Az élő műsor adásba szerkesztése
17 óra 10 20 óra
perc

