Keresztény élet és szolgálat I – Kommunikáció 1 (Kötelező tantárgy)
Keresztény élet és szolgálat I – Kommunikáció 3 (Választható tantárgy)
Keresztény élet és szolgálat I – Retorika 1 (Kötelező tantárgy)
Keresztény élet és szolgálat I – Retorika 4 (Választható tantárgy)
Médiaiskola, 1. modul
A tantárgyak kódja: KO1, KO3, RET1, RET4
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Előadó: Mondovics Napsugár tanársegéd, Tóth Géza lelkésztanár, Grüll Tibor főiskolai
tanár, Hack Péter docens és meghívott előadók
Előtanulmányi kötelezettségek (kötelező tárgyak): -. A két tantárgy (Kommunikáció,
Retorika) társfeltétele egymásnak, csak együtt vehetők fel.
Előtanulmányi kötelezettségek (választható tárgyak): a Kommunikáció 3 (KO3)
felvételének előfeltétele a Kommunikáció 1 (KO1) teljesítése, a Retorika 4 (RET4)
felvételének előfeltétele a Retorika 1 (RET1) teljesítése. A két tantárgy (Kommunikáció,
Retorika) társfeltétele egymásnak, csak együtt vehetők fel (az előkövetelmény
teljesítésének függvényében a kötelező, illetve választható tanegységek is felvehetők
együtt).
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül: 2 nap, lehetséges hiányzások száma
igazolással: 4 nap.
A félév beszámolóval zárul.
A tárgy szakmai tartalma, elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek,
elsajátítandó (rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
Az írásbeli kommunikáció alapjai (Grüll Tibor)
Az előadás célja, hogy a hallgatók számára bevezetést nyújtson a szövegelmélet
alapjaiba. Az előadások anyagának elsajátítása révén a hallgatók képessé válnak arra,
hogy tudatosan használják anyanyelvüket: a szavak kiválasztásán és a mondatok
megformálásán keresztül a műfaji és stilisztikai elvárásoknak megfelelően építsék fel
szövegeiket.
1. A kőtáblától az iPad-ig (Az írásbeliség korszakai)
2. Hang, szó, mondat (A nyelv építőkövei)
3. Szöveg/szövet (Mitől válnak szöveggé a mondatok?)
4. Jasszok Szögedébe (A magyar nyelv rétegei)
5. A stílus te magad vagy! (A stilisztika alapjai)
6. Szövegek hálójában (Az intertextualitás típusai)

A nyilvános beszéd és az interperszonális kommunikáció elméleti alapjai (Tóth
Géza)
1. A kommunikáció alapelemei: adó, vevő, kód, csatorna, hír, feedback. A
kommunikáció szintjei, és csatornái, szavak és „töltésük", elvont és konkrét fogalmak,
képszerű kifejezések, közhelyek, metanyelv, hangsúly, hangszín, hangerő, intonáció,
nonverbális csatornák, testtartás, gesztusok, mimika, szemkontaktus, stb.
2. A kommunikáció típusai: véletlenszerű közlés, érzelmi-indulati közlés,
instrumentális közlés. Interperszonális kommunikáció (beszélgetés indítás, nyitott és
zárt kérdések, a bizalom felkeltése, elismerés, méltatás, a beszéd fenntartása, irányítása).
A meggyőzés (a meggyőzés hatása, behódolás vagy engedelmesség, azonosulás,
identifikáció, belsővé válás, interiorizáció, a kognitív disszonancia).
3. Az érvek fajtái: entiméma és szillogizmus, definíció, logikai es emocionális érvek,
cáfolat; fő- és mellékút, kérdéstípusok, beszédszerkezetek, bevezetés, tárgyalás,
befejezés. Arisztotelész iskolája (logosz, pathosz, ethosz), dramatizálás.
Műveltségi kurzusok1
 XX. századi egyetemes történelem
 XX. századi magyar történelem
 Terrorcsoportok története
 Jogi alapismeretek
 A magyar rendszerváltás és a rendszerváltás utáni legújabb kori történelem
 Közgazdasági alapismeretek
 Nemzetközi kapcsolatok elmélete, diplomácia és nemzetközi intézmények
filozófiái és működése
 Szociálpszichológia és az erre épülő sajtómanipulációs eszközök
 A XX. századi irodalom áttekintése
 Sajtótörténet

Szakmai ismeretek – Általános médiaismeret
Médiafajták, médiatípusok (írott sajtó, elektronikus-, online média; közéleti- vagy
bulvármédia, tematikus médiumok) ismertetőjegyei, jellemzői, sajátosságai,
különbözőségei.
A média rendszere – a nemzetközi és a magyar média főbb szereplői; a médiumok
szerkezete, gazdasági, tulajdonosi háttere (állami kontra magán médiumok; nemzeti
médiacégek kontra nemzetközi médiaholdingok), bevételi források – állami támogatás,
reklám, szponzoráció, kábel díj stb. A technológiai fejlődés és a (hír) média jövője.
Információáramlás a médiában – hír generálás, hír feldolgozása a különféle
médiaterekben, médiatípusokban. A hír kibontása más műfajokban (Hogyan lesz egy
hírből tudósításon, riporton, interjún át háttéranyagokkal megvilágított főtéma, vagy
tematikus adás/különkiadás – gyakorlati áttekintéssel). Információszabadság? Az
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A részletes tematikát félév elején tesszük közzé.

információ sorsa a médiában – helyén kezelés, kiemelés, elhallgatás. Mi határozza meg
az információ kezelését az adott médiumban (szerkesztési elvek).
Az újságírás és az újságíró – az újságírás jelentősége a társadalomban; az újságíró
hivatása, "küldetése"; emberi, etikai, szakmai kívánalmak az újságíróval szemben; Az
újságíró saját magával szemben támasztott elvárásai: tudja, miért akar újságot írni,
megvannak a feladatkörökhöz szükséges képességei. Az újságírás céljai: informálás,
véleményalkotás, befolyásolás, nyomásgyakorlás, érdekérvényesítés, ismeretterjesztés,
szórakoztatás, stb.

Szakmai ismeretek – Alapvető műfajok (1. rész)
hír - hír jellemzői, fajtái, keletkezése, feldolgozása; hírírás
tudósítás - tudósítás fogalma, műfaji elemei, elkészítésének módszerei; tudósítás
elemzés
Ajánlott irodalom (Az írásbeli kommunikáció alapjai – Grüll Tibor)
Kuziak, M. – Rzepczynski, S.: Tanuljunk meg írni! Bp.: Magyar Könyvklub, 2004.
Rácz Endre: Kis magyar nyelvtan. Bp.: Gondolat, 1982.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Bp.: Kossuth, 2009.
Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Bp.: Osiris, 2007.
Ajánlott irodalom (A nyilvános beszéd alapjai – Tóth Géza)
Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Bp.: Harmat, 2003.
Németh Erzsébet: Közszereplés. Bp.: Osiris, 2006.
Anthony R. Pratkanis és Elliot Aronson: A rábeszélőgép. Bp.: AB OVO, 2012.
Egyéb ajánlott irodalom:
Elliot Aronson: A társas lény, Bp.: Akadémiai Kiadó, 2008.
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Bp.: Osiris, 2000.

