
 

FORGATÓKÖNYVÍRÁS 2 ÉV, 2 FÉLÉV 

 

FELMÉRI (KRÉZSEK) CECÍLIA 

 

 

 

Választható tantárgy – heti 2 óra labor 

 

Vizsgakövetelmények 

1. Szinopszisok:  

Értékelési szempont: a történet érthető és átélhető leírása, az ötlet minősége. 

1. feladat: a világ legunalmasabb története – szinopszis  

2. feladat: egy olyan dolog végrehajtása, amelyet rég meg szerettünk volna csinálni, de eddig 

nem volt hozzá bátorságunk. A cél: az erős érzelmek leírása. Ez alapján szinopszis. 

3. feladat: emberek megfigyelése – minimum egy órán keresztül figyelni embereket, leírni a 

megfigyelt dolgokat, gesztusokat, aztán leírni, hogy a megfigyelt dolgok alapján 

milyennek tűnnek az illető emberek. A cél: milyen következtetéseket lehet levonni egy 

karakterről csupán abból, amit látunk. Szinopszis: A megfigyelt embert fiktív 

szituációba kell tenni, amely kiemelje a tulajdonságait. 

 

2. Forgatókönyv: személyes történet alapján írt forgatókönyv. 

Értékelési szempont: a forgatókönyv könnyen követhető legyen, az olvasóban ne maradjanak 

kérdések a történetmeséléssel kapcsolatosan, az események alapos leírása.  

Megjegyzés: az a forgatókönyv, amelyik nincs a forgatókönyvírás szabályai szerint megírva, 

hivatalból nem kap átmenő jegyet. 
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A jelenlét kötelező, aki az órák több mint 15% -áról igazolatlanul hiányzik, az nem 

vizsgázhat és a pótvizsgaidőszakban plusz feladatot végez. 

 

A jegy: Minden szinopszis minimum 5-öst kell érjen, a végső jegy a következőképpen 

tevődik össze: a szinopszisokra kapott jegy átlaga 40%, a forgatókönyv 40%. Az órán való 

tevékenységre kapott jegy a végső jegy 20%-át teszi ki. 

 

A vizsgáztatás formája: Kollokvium (ami azt jelenti, hogy nem vizsgaszesszióban, hanem 

még a tanév folyamán, az utolsó óra keretén belül ejtjük meg). A forgatókönyveket emailben 

kérem. 

 

 

 


