
 

 

„ÉLETÜNK FILMJE” címmel 

ORSZÁGOS MŰVÉSZETI VERSENY ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS 

ALAPFOKÚ- VAGY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ FIATALOK SZÁMÁRA 
 

A film az egyik legfontosabb művészeti kifejezési forma, modern szórakoztatási eszköz, mely a vizuális 
kommunikáció eszközeivel, látványelemekkel, vagy beszéddel, mozdulatokkal, hanghatásokkal történeteket mutat 
be, gondolatokat fejez ki, jellemeket ábrázol.   
A filmművészet olyan művészeti ág, melynek lényege élmények szimulálása, érzések vagy az atmoszféra 
közvetítése mozgóképpel, illetve más stimulációkkal. 

Filmet sokféle képen lehet készíteni, lehet úgy, hogy valódi jeleneteket filmezünk le, hogy rajzokat fotózunk le, 
hogy számítógép által kreált animációt, vagy mindezek összességét használjuk.  
A film a valósághoz való viszony szerint lehet: tényeken alapuló dokumentumfilm, amely valós eseményekről és 
emberekről szól; kitalált történetekről szóló játékfilm.  
 
Feladat: Valós vagy kitalált történet megjelenítéséhez forgatókönyv, látványterv, jelmez, kellék illetve a filmhez 
figyelemfelkeltés és tájékoztatás céljából reklámanyag készítése.  

 
A verseny célja: A különböző művészeti területeken (irodalom, zene, tánc, vizuális művészetek...) tehetséges és 

felkészült tanulók csoportjának: tervezői, alkotói, vizuális és verbális kommunikációs képességeinek megismerése 
a beküldött pályamunkák, és az országos döntőben (versenyen) készített alkotások bemutatása kapcsán.  

 
A verseny jellege: csoportos verseny (a csoport 3 főből állhat)  
A verseny formája: Az elődöntők pályázati versenyek, az országos döntő helyszíni gyakorlati verseny, helyszíni 
bemutatóval.  
 
Korcsoportok: I. korcsoport:10-12, II. korcsoport:13-14; III. korcsoport: 15-18, IV. korcsoport: 19-24 év közötti 
tanulók. (Életkor számításánál a 2017. május 31-én betöltött kort kell figyelembe venni.)  

 
A verseny fordulói:  
- első elődöntő, második elődöntő, országos döntő.  
 
Az első elődöntő témája: Filmterv és azon belül egy jelenet forgatókönyvének elkészítése  

 
Feladat: A filmterv mutassa be a valós vagy kitalált történetet, a történet szereplőit, karaktereit.  

A forgatókönyv egy jelenet összeállításához adjon instrukciót.  
A forgatókönyv lehet storyboard  azaz képes forgatókönyv  is. Készülhet egyszerű pálcikaemberekkel, vagy 
képregényszerű rajzzal. Készülhet szabad kézzel vagy számítógépes rajzprogrammal. Tartalmazhatja a szereplők 
szövegét, a technikai utasításokat is (pl. kameramozgás, hang- és képeffektusok). 
 
Elvárás: A filmterv és a kiválasztott jelenet forgatókönyvének érthető, igényes írásbeli és képi megfogalmazása. 

 
A pályamunkák beküldési határideje az első elődöntőre: 2017. december 15.  
 
A pályázók kiértesítése: A pályamunkák értékelése után a 2. elődöntőbe jutók névsoráról a nevező intézmények 
2018. január 3-ig kapnak értesítést. 
 

A második elődöntő két feladatot foglal magába 

1. Jelmez, kellék vagy látványtervezés  
Feladat: A második fordulóban a csoport több tervezési feladat közül választhat.  
Megtervezhetik a választott szereplő jelmezét, kosztümjét; a történet helyszínét, díszletét; készíthetnek a 
jelmezhez olyan kellékeket (pl. fejdísz, kalap, cipő, fegyver), ami erősíti annak funkcióját; vagy megtervezhetik a 
választott szereplő sminkjét, hajviseletét.  
A tervek készülhetnek ceruzával, tussal, akvarellel, bármilyen vegyes technikával, kollázs vagy montázs 
technikával, helyszínfotóhoz illesztve, photoshop látványtervben, 3D formátumban, hangulat kollázsként.  

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9preg%C3%A9ny


2. A kiválasztott terv kivitelezése  
Feladat: A második fordulóban kiválasztott terv kivitelezése, amely lehet:  
- A team által elfogadott jelmez, kellék, smink vagy hajviseleti terv kivitelezése. A kész jelmezt, kelléket, sminket, 

hajviseletet fotó segítségével bemutathatják önmagukon, modellen, vagy bábun.  
- A látványterv makett segítségével történő kivitelezése. A makett érzékeltetheti az arányokat; színével, felületi 
megoldásával közelíthet a valósághoz; vetületi rajzok segítségével érzékelteti a méreteket.  
 

Elvárás:  
A tervezett jelmez, kosztüm, kellék, smink, hajviselet segítse kifejezésre juttatni a választott szereplő jellemét, 
karakterét. A kiválasztott terv megvalósítása tükrözze az alkotó team kivitelező képességét.  
A portfólió foglalja magában a karakter jellemzését, a feladatmegoldások munkafolyamatának szemléltetését.   
 

A látványterv segítse érvényre jutni az adott jelenet mondanivalóját. Az elkészített munka (makett) tükrözze az 
alkotó team kivitelező képességét. A portfólió szemléltesse, hogy a tanuló milyen eszközök segítségével kívánta 
visszaadni a történet hangulatát, foglalja magába a feladatmegoldások munkafolyamatának szemléltetését.  
 
A második forduló pályamunkáinak beküldési határideje 2018. március 10.  

 
A pályázók kiértesítése: A pályamunkák értékelése után a döntőbe jutók névsoráról, a verseny további 

programjáról a nevező intézmények 2018. március 20-ig kapnak értesítést. 
 
MINDKÉT elődöntőnél a beküldött pályamunkák tartalmi és formai követelményei a következők:  
A feladatmegoldás dokumentumainak (portfóliójának) beküldése, mely 2-4 oldal terjedelemben tartalmazza:  
- a választott történet bemutatását  

- a jellemrajz, a szituációs és téri környezet bemutatását  

- a feladatok megoldásának inspirációs forrásait (anyag és információgyűjtés)  

- a felhasznált anyagok bemutatását  

- a feladat munkafolyamatát 

- az elődöntő pályázati anyagához fűzött összegzést, reflexiót.  

 
A pályamunka beküldésének módja: A portfólió hátoldalán csak a tanulók által választott jeligét, és a tanulók 

korcsoportját kell feltüntetni.  
A küldemény tartalmazza:  
- a pályamunkákat (a CSOPORT jeligéjével és korcsoportjával)  
- a nevezési lapokat egy lezárt borítékban.  

 
A pályamunkák értékelésének szempontjai:  
-  a történet érdeklődést felkeltő ereje  

- a tervezői megoldások eredetisége, a kivitelezés mívessége 

- a tervezés és kivitelezés kreatív megnyilvánulása  

- a munkafolyamat dokumentációjának érthetősége  

- a kivitelezett terv, az írásos és képi megjelenítés igényessége, a portfólió áttekinthetősége,  

- az összegzés átgondoltsága, a tapasztalatok, tanulságok levonásának, közreadásának módja.  

 
A döntő témája: Reklámanyag tervezése  

Feladat: Figyelemfelkeltő reklám (fotó, plakát, film...) készítése a tanuló által az első két fordulóban feldolgozásra 
kerülő történet bemutatására, a versenyző által jelmezzel, kellékekkel, látványtervvel megjelenített karakter 

felhasználásával.  
A verseny helyszínén a versenyzők a reklámtervezéshez plusz egy új „rendezői” tervezési szempontot kapnak.  
 
Elvárás: A reklámanyag keltse fel az érdeklődést a történet, a tanuló által választott karakter iránt.  
 
A döntő célja: A tanulók vizuális kommunikációs és verbális képességének megismerése, fejlesztése.  

 
A feladatok megoldására fordítható idő:  
A gyakorlati feladat megoldására szánt idő: 3 óra, bemutató ideje a teljes döntős csoportnak összesen: 3 óra  
 
A döntőben készített gyakorlati feladat és a bemutató értékelésének szempontjai:  
- a feladat értelmezése, problémaérzékenység  

- ismeretalkalmazási, élményhasznosítási képesség  

- eredetiség, jó asszociációs készség  

- vizuális megjelenítés, a vizuális közlés igényessége, gyakorlati alkalmazhatóság  

- következetes verbális kommunikáció az elkészült alkotások bemutatása, elfogadtatása kapcsán.  

 
A döntő időpontja: 2018. május 4-5.  

A döntő helyszíne: Badacsonytomaj, Kert u. 8. sz.  
 
Díjazás: emléklap, oklevél, tárgyjutalom, illetve a legkiválóbban teljesítők ingyenes alkotótábori részvételre 
kapnak lehetőséget.  



NEVEZÉSI LAP 

ÉLETÜNK FILMJE 

ORSZÁGOS CSOPORTOS MŰVÉSZETI VERSENY 

ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS FIATALOK SZÁMÁRA 

 

A CSOPORT jeligéje:  

A versenyzők nevei: 1) 

2) 

3) 

A versenyzők OM azonosítói: 1) 

2) 

3) 

A versenyzők születési ideje (év, hó, 

nap): 

1) 

2) 

3) 

A csoport tagjainak korcsoportja: 
(Azonos korcsoportú tanulók 
lehetnek csak a csoport tagjai!) 

 

Felkészítő tanár neve:  

 

A nevező iskola neve:  

OM azonosítója:  

Címe:  

Telefon/fax:  

E-mail:  

A kísérő tanár neve, elérhetősége:  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom. 

Dátum:  

               ………………………………………….                   …………………………………… 

  felkészítő tanár     P.H.   igazgató 

A nevezési lapot egy jeligés zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt kell megküldeni!  
Az 1. forduló beküldési határideje: 2017. december 15. 
Cím: Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola - 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. sz. 


