
 
 

 

VERSENYFELADAT LEÍRÁSA: KREATÍV VIDEÓ ELŐÁLLÍTÁSA 

A videó tartalma a témakiírásnak megfelelően:  

Hagyomány és modernitás-  
Sorsfordítók a 20. században (ezen belül az 1930-as évektől az 1950- es évekig a politikai jobbra 
tolódástól az 1956-os forradalomig, és az azt követő megtorlásig tartó időszak kerül fókuszba)  

 

Történelmi emlékek (portrék, családtörténeti, helytörténeti, irodalomtörténeti vagy éppen hadtörténeti, 
kultúrtörténeti stb. vonatkozásban) jelenjenek meg benne. 
 

A videó tartalma, üzenete:  
Mutassa be a diákok szemüvegén keresztül a verseny témáját, ábrázolja ötletesen és plasztikusan a 20. 

század első évtizedeiben élt embert  a jelenben, közvetítsen érzelmeket. Tovább folytathatják az 
Instagramos képben vagy esszében körbejárt témát, illetve attól el is térhetnek. 
 

A kisfilm lehet mini doksi, kreatív story ill. riportfilm. 
Riportfilm készítésekor az alábbiakra ügyeljetek az interjú során: 
 
Az interjút fix helyzetben (ülő vagy álló interjúszituáció) javasoljuk elkészíteni. Javasoljuk, hogy az 

interjúalannyal külön vágóképek készüljenek szituációban, pl. sétál a múzeumban, előveszi a  naplóját, 
korabeli fényképeket, dokumentumokat stb.  

Ezekkel a vágóképekkel le lehet fedni az interjút. Készülhetnek vágóképek az adott helyszínről, témáról, 
annak részleteiről. 

 
Külön díjazzuk azokat az alkotásokat, melyek nem csupán elbeszélők, hanem kreatív megoldásokat 
tartalmaznak. Különleges, akár helytörténeti helyszínen készülnek, korabeli tárgyakat, fényképeket is 
bemutatnak stb. 
 

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy jó hangminőségben készüljenek el a felvételek, ezért az alábbiakat 
javasoljuk:  

 

 A hang esetében javasoljuk, hogy egy másik telefont, diktafont is használjatok! Rögzítsétek külön 

a hangot az interjúalany elé tartva az eszközt (asztalra helyezve, vagy kézben tartva)! Ezt a 
hangfájlt a vágóprogramban alá lehet húzni a felvételnek, így a videó hangja jobb minőségű lesz, 
mint a távolabbról készített videófelvétel hangja. 

 Szinkronizálás: a hangot könnyen tudjátok a videó alá szinkronizálni, ha a felvétel elején -amikor 
már forog a kamera és a diktafon- tapsoltok egyet! 

 Akinek van, használjon jack dugós mikrofont, amit könnyen lehet csatlakoztatni telefonhoz is. 

 Javasoljuk tehát, hogy a felvételt két eszközzel rögzítsétek egyszerre! 

 
Formátum: 
A videót okostelefonnal vagy digitális fényképezőgéppel kell rögzíteni. Az okostelefonnal rögzített videók 
ugyanolyan eséllyel szerepelnek a versenyben, mint a digitális fényképezőgéppel rögzítettek. 

 

A videó esetében is kérjük, hogy a csapattagok ne csak szereplők, hanem kivitelezők is legyenek! 
A felkészítő tanár/mentor a felvétel rögzítésén segíthet. A nyers felvételek megvágásában/aláiratozásban a 
versenytagoktól is aktív munkát várunk.  
Kérjük, hogy a videó .avi, .mov, .mpeg formátumban készüljön el, és a csapatazonosító legyen az 

elnevezése! 
A videofile-t február 18-ig (12 óráig) kell elektronikus módon eljuttatni a szervezőknek. 

Az elkészült munkákat a versenykiíró Esterházy Alapítvány saját tulajdonának tekinti és szabadon, 
korlátlanul felhasználhatja. 
A videó hossza: Minimum 90 másodperc, maximum 180 másodperc 

Segítő tananyagok: https://creatoracademy.youtube.com/page/course/great-content 

 

Versenymunka eljuttatása >> 

https://creatoracademy.youtube.com/page/course/great-content
https://www.estori.hu/uploads/document/30/kozepdonto-feladatelkuldese-dress-code-5c3c801cb59a3.pdf

