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Előzetes feladat: videó készítése
A FELADAT LEÍRÁSA, CÉLJA
A középdöntőben bemutatott okostelefonos alkalmazások népszerűsítéséhez számos ötlet született a
csapatok részéről online videók (reklámok) készítésére, melyhez közösségimédia-felületeket,
videómegosztó oldalakat: a YouTube-ot, a Tiktok-ot, az Instagramot, vagy a Facebook-ot tartották a
legmegfelelőbb csatornának a versenyzők.
A fenti felületek a fiatal felnőtt korosztály körében egyre népszerűbbek, ezért a feladat ezúttal online
promóciós videó(k) /reklámfilm(ek) készítése, mellyel/melyekkel
a csapatok a saját, a
középdöntőben prezentált alkalmazásukat népszerűsítik.
A feladat minimum egy, vagy több, összesen maximum 120 mp hosszúságú reklámvideó
készítése.
A különböző közösségi oldalak a fiatal generáción belül az egyes korcsoportok között eltérő
népszerűségnek örvendenek, ezért tartalmi és technikai szempontból akár több, rövidebb verziót is lehet
készíteni a reklámfilmekből a különböző közösségimédia-platformokra optimalizálva. (A befektetett
energiával párhuzamosan a videómutációk számát a zsűri a pontozás során értékeli).
A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA
A videó(k) témája: A középdöntőn bemutatott „Okos választások” alkalmazás népszerűsítése.
A videó(k) hossza összesen maximum 120 mp.
A videó(k) formátuma: MPEG, vagy MP4, vagy AVI.
A videókhoz kapcsolódóan prezentációt kell tartani. A prezentációk formátuma: ppt.
A prezentációban minden csapattagnak részt kell vennie.
A prezentáció időtartama maximum 6 perc.
A prezentáció első felében a videó(k) készítésének szöveges bemutatására, és a videó(k) levetítésére
kerül sor. Időben legfeljebb 4 percet lehet szentelni a videó(k) elkészítésének ismertetésére és
maximum 2 percet a videó(k) levetítésére.
A prezentáció során ki kell térni arra, hogy a fiatal felnőtt korosztályon belül (18-30) mely korcsoportot
és mely közösségimédia - felületet célozza/célozzák meg a videó(k), valamint, hogy a videó(k)
készítésénél a csapat mit tartott a legfontosabb szempontnak, mit ítélt kiemelt üzenetnek, illetve, hogy
az applikáció mely funkcióját/funkcióit illetve tulajdonságait emelték ki és miért.
A prezentációknak tartalmaznia kell egy olyan diát, amely a videó(k)ban esetlegesen szereplő
személyek kapcsán nyilatkozik arról, hogy az érintettek hozzájárultak a felvételhez és annak
bemutatásához.

Elvárások a videóval/videókkal kapcsolatban: Az elkészített videóknak tiszteletben kell tartaniuk a
demokratikus intézményeket, nem sérthetnek személyiségi, emberi és kisebbségi jogokat,
nyelvezetükben és képi világukban nem lehetnek durvák, kirekesztők, nem tartalmazhatnak obszcén
kifejezéseket, ill. a fentiek megkerülésére rejtett utalásokat sem. A videóknak politikamentesnek és
pártsemlegesnek kell lenniük.
A FELADAT MENETE
A videókat és a prezentációt külön file-okban legkésőbb 2021. március 26-án pénteken 16 óráig el kell
juttatni a Szervezők részére a vetelkedo@nvi-hu e-mail címre.
A csapat az országos döntő napján a megadott időpontban maximum 6 percben bemutatja előzetes
feladatát.
A személyes jelenléttel rendezendő döntőn a csapat reklámvideójának/videóinak bemutatóját követően
egy (a későbbiekben nyilvánosan kisorsolt) másik résztvevő csapat két kérdést kell, hogy
megfogalmazzon és feltegyen a látottakkal és hallottakkal kapcsolatban a prezentáló csapat számára. A
kérdések megfogalmazására és csapaton belüli egyeztetésére a prezentáló csapat bemutatóját
követően maximum 2 perc áll a kérdező csapat rendelkezésére.
A kérdéseket a prezentációt bemutató csapat tagjai megválaszolják. A kérdésfeltevésre és azok
megválaszolására szánt időkeret maximum 3 perc.
A döntő virtuális formában történő megrendezése esetén a kérdéseket a zsűri tagjai teszik fel.
A FELADAT ÉRTÉKELÉSE
A feladat megoldásáért összesen 90 + (10*) pont szerezhető.
Értékelési szempontok:
Videó
● Mutációk száma, közösségimédia-felületre történő adaptálásuk
● Üzenet(ek)/Tartalom
● Kreativitás
● Meggyőzőerő
Prezentáció
● Feladatkiírásnak való megfelelés
● Előadói stílus
Kérdésekre adott válaszok és (kérdésfeltevések*)
● Kreativitás/relevancia

Jó felkészülést kívánunk!
A Szervezők
(Nemzeti Választási Iroda és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)

*Csak a személyes jelenléttel megrendezendő döntő esetében értelmezhető.
A sorsolt csapat prezentációja kapcsán a kérdező csapat teljesítményét értékeli, a kérdező csapat előzetes feladatának összpontszámába
számít bele.

