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MÉDIA TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA
Média tagozat

1047 Budapest,
Langlet Valdemár u. 3-5.

tagozat kód: 034866 03

Média osztály nyílt napja: 2014. október 20.
Ezen a napon tájékoztatást adunk az intézmény pedagógiai programjáról és lehetőség
lesz médiás és egyéb óráinak látogatására, ismerkedésre a gimnáziummal.
Központi írásbeli felvételi vizsga: 2015. január 17.
Szóbeli felvételi vizsga: 2015. február 23-24-25.
A szóbeli beszélgetésen a tanulók személyiségét szeretnénk megismerni. A média tagozatra jelentkezők alapműveltségből számíthatnak kérdésekre. A felvételi beszélgetésre
hozzák magukkal ellenőrző könyvüket, irodalom és matematika füzetüket, néhányat
művészeti jellegű munkáik közül (fotók, rajzok stb.) valamint egy saját címre megcímzett, felbélyegzett borítékot. A tagozat kód számát a jelentkezési lapon szerepeltetni kell!

2012 –ben indult a gimnáziumban az első média osztály, amely a már megszokott művészeti képzés mellett szélesebb kulturális területet nyit meg az ide járó diákok előtt. Az első osztály alapozó képzésében a korábbihoz hasonló fotó, videó, mozgókép és médiaismeret órák
mellett kommunikációt, marketinget és művészettörténetet is tanulnak a diákok. Gyakorlati
tanulmányik részként lehetőségük van az alkalmazott- és kreatív fotográfia, a film és televízió-műsor készítés, az újságírás és a rádiózás alapismereteinek elsajátítására, konkrét projektek megvalósítására.
Intézményünkben a diákok megtanulhatnak rendezvény dokumentáló felvételeket készíteni,
kipróbálhatják az újságírás mesterségét, műsort készíthetnek az iskola rádióba, valamint
betekintést nyerhetnek a kerületben működő helyi televíziós csatorna életébe diákműsor
gyártásának útján.
A Bródy büszke évente megrendezett országos eseményére, a BIG Filmfesztiválra, amely
immáron a nyolcadik alkalmon is túl van és évről érvre egyre szélesebb nevező és érdeklődési kört tudhat magáénak, emellett ez az egyetlen olyan diákfilm fesztivál, amelynek egy
igazi mozi ad otthont. A fesztivál kifejezetten a fiatal amatőr filmeseknek szól, lehetőséget
biztosít számukra munkáik bemutatására, magas színvonalú megmérettetésére.

Gyűjts plusz pontokat a felvételire, jelentkezési határidő a nyíltnap!

facebook.com/ujpestibrody

