KÉSZ MŰSOR PREZENTÁLÁSA ÉLŐ ADÁSBAN
BRIEF SUMMARY OF ACTIVITY
Ez egy gyakorlati feladat, aminek a célja egy 30 perces rádióműsor elkészítése.

AIM OF THE ACTIVITY
Elérni, hogy a tanfolyam részvevői képesek legyenek elkészíteni egy 30 perces rádióműsort és tudjanak
csapatban dolgozni.

EXPECTED OUTCOMES
A tanulási tevékenység végén a részvevők a következő tapasztalatokkal rendelkezhetnek: Korábban
előkészített anyagok segítségével meg tudnak csinálni egy 30 perces élő műsort (lehetőleg olyat, ami egyből
adásba megy). Csapatépítésben való részvétel (feladatok összehangolása, a helyük megtalálása egy
csapatban). Önállóan tudják gyakorolni a képzés alatt megszerzett készségeket.

INFORMATIONS FOR TRAINERS

EXPERIENCE AND SKILLS REQUIRED

INFRASTRUCTURE, SETTING, RESOURCES
Rádióstúdió vagy kitelepíthető mobilstúdió.

LENGTH
2 óra.

MATERIALS
Előkészített hangrögzítő készülékek.

DESCRIPTION

HOW THE ACTIVITY SHOULD TAKE PLACE
Az oktató rövid utasításokkal látja el a részvevőket, hogyan készítsenek el egy 30 perc hosszúságú műsort és
közli velük, milyen határidőre kell végezniük a feladattal. A részvevők korábban előkészített anyagokat
fognak használni, de aktuális, friss híreket is össze kell majd állítaniuk és prezentálniuk. Az egyes csoportok a

többi részvevőnek adják elő a munkájukat, akik hallgatóságként szerepelnek. Azoknak, akik az elkészített
műsorukat prezentálják, maguknak kell megoldaniuk minden a műsorral kapcsolatos technikai feladatot. Az
oktató ezután ismerteti véleményét az elhangzott rádióadással kapcsolatban. Ezután a másik csoport is
előadja az elkészített műsorát, amit az oktató szintén véleményez. Mindkét műsor elhangzása után egy
értékelő foglalkozást tartanak, amelyen visszajelzéseket adnak.

RECOMMENDED MAX. NUMBER OF PARTICIPANTS AND TRAINEES TO TRAINERS RATIO
Egy-egy csoporthoz két tanár. Egy a rádióstúdióban, egy pedig a hallgatóságként funkcionáló csoportban.

RISK AND POSSIBLE ADAPTATION

VARIATIONS
Ha elegendő számú felvétel áll rendelkezésre és csak két csapat van, akkor az elkészítendő rádióműsor 60
perces lehet. Egy másik lehetséges tanulási tevékenység lehet, ha egy kétórás műsor a feladat, amelyben
valamennyi részvevő feladatot kap és együtt kell működniük a cél érdekében.

TIPS FOR TRAINERS

PARTICIPANTS

ANALYSIS AND EVALUATION
Mindegyik műsorra vonatkozóan visszajelzést kell adni.

SCHEDULING
Az oktatási tanfolyam végén.

