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I.  Rövidfilm és animációs pályázat, melynek témája

SZENT SZÁVA, IHLETÜNK FORRÁSA

Ljiljana Stojanov hitoktató kezdeményezésével született meg pályázatunk ötlete,

melyben Topolya Község három középiskolájának tanárai működnek együtt az

iskolaigazgatók jóváhagyásával. Az I. Rövidfilm és animációs pályázat témája SZENT

SZÁVA, IHLETÜNK FORRÁSA. A pályázaton a topolyai középiskolák diákjai vehetnek

részt.

A diákok a pályázati munkákban az alábbi három téma egyikét fejtsék ki:

1. Szent Száva régen és napjainkban;

2. Szent Száva az iskolánkban;

3. Mit is hallottam Szent Száváról?

Fontos, hogy az elkészült munkák e témakörök egyikét értelmezzék, illetve Szent

Száva eszméit képviseljék.

A pályázás feltételei:

1. Topolya Község középiskoláinak diákjai a saját anyanyelvükön készíthetik munkáikat

a pályázatra.

2. A munkák saját, önálló alkotások, melyeket az erre alkalmas programok egyikével

ajánlott létrehozni (Flash, Blender, Autodesk Maya, Adobe After Effect stb.). Mivel

amatőr felvételekről van szó, ezért a videók készülhetnek amatőr kamerával,

mobiltelefonnal vagy fényképezőgéppel. A videófelvételek vagy animációk

terjedelme öt perc legyen. A munkákat MP4 formátumban küldjék. Amennyiben a fájl

meghaladja a 25 MB méretet, használhatják a WeTransfer szolgáltatást az

elküldéshez.

3. Az aláírásban szerepelnie kell a tanuló kódjának, valamint egy Word-dokumentumban

a következő adatoknak:
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а) kód;

b) a tanuló vezeték- és keresztneve, az osztály, telefonszám és e-mail-cím;

c)  az iskola neve és címe.

      4. A munka elnevezéseként a kódot adják meg.

5. A koordinátor minden résztvevőhöz eljuttat egy, a munka nyilvánosságra hozatalára

vonatkozó nyilatkozatot. Ennek aláírásával (aláírhatja a szerző, ha már nagykorú / vagy a

szerző egyik szülője, ha az még kiskorú) a szerző beleegyezik abba, hogy a munkáját

bemutathassák Szent Száva napján az iskola internetes portáljain.

MEGJEGYZÉS:

A munkákat a következő e-mail-címre küldjék: dunja.pesut@gmail.com, legkésőbb

2021. január 15-ig.

A hiányos adatokkal rendelkező munkákat a zsűri nem tudja értékelni.

Egyéb információkért hívják Pešut Dunját a 063/7411-017-es telefonszámon.

A zsűritagok:

Janković Katalin, képzőművészet-tanár

Plankoš Kiril, elektrotechnika szakos tanár

Laluja Tibor, informatikatanár és elektrotechnika szakos tanár

Vojnić Jasmina, informatikatanár és elektrotechnika szakos tanár

Lőrik Lajos, informatikatanár

A pályázat eredményét 2021. január 25-én hirdetjük ki a szervező honlapján, illetve

telefonon is értesítjük a díjazottakat. A legsikeresebb munkák alkotói jutalomban részesülnek.


