
 
 

 

VERSENYFELADAT LEÍRÁSA: KREATÍV VIDEÓ ELŐÁLLÍTÁSA 

a harmadik fordulós Facebook sablon videós posztjához 

A kisfilm lehet mini dokumentumfilm, riportfilm ill. mini játékfilm 

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 21-ig kell elektronikus módon eljuttatni a szervezőknek. 
Illetve a videó címét egy videónyitó képpel a Facebook sablonotokba is fel kell töltenetek a megfelelő 
helyre. 

 
Az elkészült munkákat a versenykiíró Esterházy Magyarország Alapítvány saját tulajdonának tekinti és 
szabadon, korlátlanul felhasználhatja. 
A videó hossza: Minimum 90 másodperc, maximum 120 másodperc 

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

A 3. forduló teljes leírását a csapat online felhasználói fiókjában találjátok! 
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