
 

BLOGÍRÁS - A tartalomról és a szövegről 

BLOGÍRÁS – Kép nélkül nem érdemes! Minőségi fotók készítése, akár a telefonunkkal és az utómunka 

BLOGÍRÁS – Videóval is lehet! Minőségi videófelvétel készítése, akár a telefonunkkal és a videó 
utómunka 

 

Az online blogírói képzés tematikája 
 

BLOGÍRÁS 

A tartalomról és a szövegről  

A  képzés vázlata (2x2 óra) 

 

A blog 

Mi a blog? Mitől blog a blog? 

A blogírás lehetőségei, felületei  

A blogok működési módja (közösségi blog)  

Némi műfajismeret  

A blogcikkek lehetséges műfajairól bővebben  

Bejegyzés vagy cikk? Újságírás vagy sem?  

A jó/jól működő blogbejegyzés, és ami mögötte van (vagy nincs)  

1. Tartalom, tartalom, tartalom: a mondandó jelentősége  

Miről lehet blogot írni? A témaválasztás lehetőségei  

Témaötletek 

Tippek alkotói válság idejére – „Aki keres, talál…” 

Miről nem lehet blogot írni?  

Mi érdekli az olvasót? Mitől érdekes, ami érdekes?  

Szakterület, hozzáértés, hitelesség - interaktivitás 

2. A szöveg mint építmény 

Alapok, „tartópillérek, főfalak és belsőépítészet” – a szöveg részei 

Az építkezés lehetőségei: szövegstruktúrák – hogyan lehet felépíteni egy blogbejegyzést? 



Rész-egészek; a bekezdés létjogosultsága (kell, nem kell?) – típusok (funkció szerint) 

Vert fal vagy könnyűszerkezet – a korszerű bejegyzés ismérvei (a jól funkcionáló szöveg, 
terjedelem és forma) 

Ösztönösen vagy tudatosan? Érzed vagy sem?! Merre tovább, ha nem?! 

3. Egy kis retorika 

Érvelés, meggyőzés, tudatos kérdezés (manipuláció) 

A (retorikus) szöveg lehetséges elrendezése  

4. A stílus maga a …. szöveg 

Stílusismeret (stílus, stíluseszköz, stílusérték, stílushatás, stílusteremtés és -befogadás – az 
alapok) 

Nyelvi rétegek, stílusváltozatok, -típusok, stílusárnyalatok – mikor mit? (és mit ne?) 

A műfaj és a választott hangnem kapcsolata (objektivitás, távolságtartás, szubjektív műfajok, 
személyesség, intimitás)  

Stíluseszközök – gyorstalpaló (ismerd fel, használd tudatosan!) 

Stílustörés, stílushibák (töltelékkifejezések, ismétlések, terpeszkedő kifejezések, modorosság, 
stílusidegen kifejezések és funkciójuk etc.)  

Autenticitás, hiteles hang – Mi a közös a hajszínben és a szóhasználatban? 

A szavak szintjén  

Szókincs – enyém, tied, övé – bővülő szókincs 

Önkifejezés. Tudatosság, pontosság, változatosság 

Eredetiség! 

Szóképek, frazeologizmusok és stílushatásuk, a képzavar  

5. Nyelvhelyesség  
Mondatszerkesztés (tagmondatok kapcsolása, kapcsolódása – érthetőség, átláthatóság) 

Mondatfűzés 

Szórend (hangsúlyos és semleges mondatrészek) 

Egyeztetés  

Vonzatok  

6. Formai tudnivalók  

A szöveg tagolása 

Szövegrészek elkülönítése, gondolatok kiemelése, címek 

Vendégszövegek kezelése (idézetek, egyéb konzervtartalom, egyenes beszéd, függőbeszéd) 



Inspirálódj! 

Jó gyakorlatok  

A szövegírás titkos trükkjei 

Izgalmas, tartalmas blogok  

Blogok hasonló témában  

Praktikus + (avagy segédeszközök blogíráshoz) 

Hasznos online felületek (szótárak, egyebek…) 

Hasznos szakirodalom (Ellentétszótár, Igei vonzatszótár, Nyelvművelő kézikönyv, egyebek) 

 

A képzést vezeti: Benkő Eszter 

 

 

BLOGÍRÁS – Kép nélkül nem érdemes! 

Minőségi fotók készítése, akár a telefonunkkal és az utómunka 

A képzés vázlata (2x2 óra) 

 

 

1. alkalom 

- 30 perc elmélet: a fotózás alapjai 

Mitől lesz jó egy fotó? 

Képarányok, felbontás 

Álló, vagy fekvő? 

Auto, vagy manuális expo? 

Fehéregyensúly (optimális, reális színvilág) beállítása 

A fény – mire figyeljünk 

A kamera optimális szemszöge, magassága – hogy tartsuk a készülékünket? 

- 90 perc elmélet az utómunkáról, azaz hogyan csinosítsuk ki a nyers felvételünket? 

Ingyenes képfeldolgozó szoftverek androidra, iOS-re, Windows-ra, Macintosh-ra 

Felvételeink archiválása 

Felvételeink szerkesztése 

Alap korrekciók: kivágás, színek, kontraszt, fényerő, effektek 



Esetleges feliratok elhelyezése: mit, hova, mekkora méretben? 

Korrigált, retusált fotók mentése, archiválása 

 

2. alkalom 

120 percben a „házi feladatok” bemutatása, kielemzése 

Közösen megnézzük mindenki elkészült fotóit, esetleg már szerkesztett szövegben 
(blogbejegyzésben) 

Kielemezzük a nyersanyagok és a szerkesztett képek hibáit, erényeit 

Minden felmerülő kérdést közösen megválaszolunk 

 

A képzést vezeti: Keczeli Gábor 

 

 

BLOGÍRÁS – Videóval is lehet! 

Minőségi videófelvétel készítése, akár a telefonunkkal és a videó utómunka 

A képzés vázlata (2x2 óra) 

 

1. alkalom: 

- 30 perc elmélet a kamerakezelési alapokról, mitől lesz jó minőségű a videófelvételünk? 

Mi a különbség a jó minőségű videó és a „túristavideó” között? 

Képfelbontás és minőség beállításai 

Automatika, vagy manuális vezérlés? 

Fehéregyensúly (optimális, reális színvilág) beállítása 

Kézből, vagy állványról dolgozzunk? 

A kamera optimális szemszöge, magassága – hogy tartsuk a készülékünket? 

Milyen képkivágásokat (plánokat) variálhatunk? 

Milyen kameramozgásokat alkalmazhatunk? 

Miért tilos zoom-olni (közelíteni-távolítani) mobiltelefonnal? 

- 90 perc elmélet az utómunkáról, azaz hogyan csinosítsuk ki a nyers felvételünket? 

Ingyenes utómunka-szoftver (vágóprogram) letöltése és telepítése 

Felvételeink beimportálása 



Utómunka az idősávon, felesleges részek kivágása a nyersanyagból 

Feliratok készítése a filmünkhöz 

Zene beszerkesztése a videónkba (ingyenes zenei források bemutatásával) 

Korrekciók az utómunka során 

A kész videó legyártása videófájlba 

 

2. alkalom 

- 120 percben a „házi feladatok” bemutatása, kielemzése 

Közösen megnézzük mindenki felvett és megvágott videóját 

Kielemezzük a nyersanyagok és a vágott videók bakijait és erényeit 

Minden felmerülő kérdést közösen megválaszolunk 

 

A képzést vezeti: Feit Gábor 

 


