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Újpesti Bródy Imre Gimnázium
és Általános Iskola

MÉDIA OSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓJA
1047 Budapest,
Langlet Valdemár u. 3-5.

Média tagozatkód - 034866 02
Média, dráma, német osztályok nyílt napja: 2017. október 18.
Ezen a napon tájékoztatást adunk az intézmény pedagógiai programjáról és lehetőség
lesz médiás és egyéb óráinak látogatására, ismerkedésre a gimnáziummal.

Telefonszám: 06 1 / 369 4917
E-mail: titkar@big.sulinet.hu
www.brody-bp.sulinet.hu

Központi írásbeli felvételi vizsga: 2018. január 20.
Szóbeli felvételi vizsga: 2018. február 26 — március 7.
A szóbeli felvételire a média osztályba jelentkezők hozzák magukkal ellenőrzőkönyvüket, irodalom és matematika füzetüket, és egy saját címre kitöltött,
felbélyegzett borítékot.
Hozzanak magukkal bármilyen témában, szabadon választott technikával
készített képsorozatot, mozgóképfelvételt. Általánosműveltségi tesztkérdésekre is számíthatnak a felvételizők.
Speciális média képzésünk célja, hogy hozzásegítse a diákokat a jelenkori mediatizált
világ árnyalt értelmezéséhez, a technikai médiumok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeihez. Kiemelt feladatunk a kreativitás fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása.
A média osztályba jelentkezők számára gyakorlatorientált és élményközpontú fotó és
videó órákat tartunk, melyek kiegészítik az emelt óraszámban tanult mozgóképkultúra
és médiaismeret, rajz és vizuális kultúra tantárgyakat. A fotóműhely és a stúdió lehetőséget biztosít a tanórán kívüli alkotómunkára is, rendezvény dokumentáló felvételek
készítésére, rádió- és tv-műsor készítésre, különböző szerkesztő – és vágóprogramok
kipróbálására.
A Bródy büszke az általa évente rendezett országos BIG Filmfesztiválra, ahol a fiatalok
az ország bármely részéről komoly díjakért versenyezhetnek alkotásaikkal, próbára tehetik gyakorlati tudásukat az elismert szakmai zsűri előtt. A fesztivál stábja – szakmai
vezetéssel - médiás diákjainkból áll, akik személyes tapasztalatot gyűjthetnek a rendezvényszervezés, dokumentálás, újságírás, kiállítás rendezés területein is.
www.facebook.com/bigfilmfesztival
Az M. S. Mester Alapítvány – amely szülői hozzájárulásokból és az SZJA 1%-os felajánlásokból gazdálkodik – vállalja, hogy a média (mozgókép, videó, fotó), vizuális
kultúra, drámajáték, kommunikáció szaktanárok együttműködésével média eseményeket, művészeti pályázatokat, fesztiválokat szervez, és támogatja a diákokat mindenkori
alkotómunkájában és egyéni pályázataiban is, ugyanakkor a technikai háttér fejlesztéséhez is hozzájárul.
www.facebook.com/MSMesterAlapitvany

Szerezz plusz pontokat a felvételire!
Jelentkezési határidő október 18.!

facebook.com/ujpestibrody

