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A vetélkedők részletes leírása 

Filmverseny 

A filmes versenyre minimum 30 másodperc, maximum 5 perc hosszúságú rövidfilmekkel nevezhetnek 

a diákok. Az elkészült alkotások a helyi versenykiírásban meghirdetett Európai Uniós témakört 

dolgozzák föl. Készülhet dokumentumfilm, animáció vagy kitalált történet. A megoldás lehet komoly, 

kreatív és vicces egyaránt. Bármilyen ötletet szívesen várunk. 

A filmeket tetszőleges, egyszerű eszközzel lehet elkészíteni (mobiltelefonnal, fényképezőgéppel, stb.). 

Az alkotásokat 3-5 főből álló helyi zsűri értékeli. A főbb értékelési szempontok: a kreativitás, az 

eredetiség, a kifejezni kívánt üzenet, témához való kapcsolódás és az összhatás. 

A filmek beküldési határideje: 2013. március 29. 

Az elkészült filmeket, e-mailen, óriásmellékletként vagy cd-n kell eljuttatni, a megadott határidőig az 

alábbi e-mail ill. posta címre. 

Prime Time Communications 

1022 Budapest, Eszter u. 18. 

E-mail cím: pal.helga@prime-time.hu 

Rap / slam poetry verseny 

Rap / slam poetry verseny keretében rap és slam poetry műfajú előadásokon keresztül dolgozzák fel a 

helyi versenykiírásban meghirdetett Európai Uniós témakört a diákok. A témakörhöz kapcsolódóan 

rap / slam poetry szöveget írnak, amelyet az elődöntőben bemutatnak a 3-5 fős helyi zsűri előtt. Az 

előadás lehet csoportos, vagy egyéni (a csapat által közösen kiválasztott személy előadásában). Az 

előadások hossza nem haladhatja meg a 2 percet. 

 

A zsűri a kreativitást, az eredetiséget, a kifejezni kívánt üzenetet és a témához való kapcsolódást 

értékeli. 

Mondd meg, ki vagyok! vetélkedő 

A vetélkedő keretében 10, az Európai Unióval kapcsolatos fogalmat kell kitalálnia a csapatoknak. A 

játékvezető állításokat olvas fel a csapatoknak (összesen 10 db), akiknek feladatuk, hogy minél 
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kevesebb állításból kitalálják a helyes választ. Minden fel nem olvasott állítás pontot ér. Az a csapat 

győz, aki először találja ki a megoldást. 

Fesd meg Európát! rajzverseny 

A rajzversenyre szabadon választott technikával készült alkotásokkal lehet nevezni (rajz, tus, akvarell, 

akrill- vagy pasztelltechnika, olajfestés és kollázs), minimum A4-es, maximum A2-es méretben. A 

rajzoknak a helyi versenykiírásban meghirdetett témát kell feldolgozniuk. 

A rajzokat 3-5 főből álló helyi zsűri értékeli. A főbb értékelési szempontok: kreativitás, eredetiség, a 

kifejezni kívánt üzenet, annak érthetősége, technikai minőség (elrendezés, stílus, színvilág). 

A rajzok beküldési határideje: 2013. március 29. 

A rajzokat elektronikus formában (lefényképezve vagy szkennelve) előzetesen meg kell küldeni a 

pal.helga@prime-time.hu email címre. 

Diák közvélemény-kutatás és esszéíró verseny 

Minden kistérségben meghirdetünk egy diák közvélemény-kutatást és egy esszéíró versenyt. 

A közvélemény-kutatás keretében az iskolák egy 6-7 kérdést tartalmazó kérdőívet kapnak, feladatuk, 

hogy minél több kitöltött kérdőívet gyűjtsenek össze, az ottani diákok. A kérdőívek Európai Unióhoz 

kapcsolódó kérdéseket tartalmaznak, kitöltésük önkéntes és névtelen. A versenyre iskolák 

nevezhetnek és az az iskola nyer, amelyik a legtöbb kérdőívet gyűjti össze. 

Az esszéíró versenyre csapatok jelentkezését várjuk. A feladat egy 3-5 oldalas esszé megírása (Times 

New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2 cm-es margó, 1,5-szeres sorköz), a kistérségben 

meghirdetett Európai Uniós témakörrel kapcsolatban. Az elkészült műveket a kistérségi kiírásban 

szereplő dátumig kell megküldeni elektronikus formában a pal.helga@prime-time.hu e-mail címre. 

A döntő 

Az elődöntők nyertesei részt vehetnek a Mi vagyunk Európa! program döntőjében, az Európa 

diáknapon, ahol a kistérségek legjobbjai mérhetik össze tudásukat egymással. A döntő zsűrijében 

neves hírességeket hívunk meg, akik Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 

származnak. Előzetes tervek szerint velünk lesz Biros Péter, Eszenyi Enikő, Muri Enikő, Farkas 

Bertalan és Majka. Itt dől el ki lesz a legjobb filmes, rap / slampoetry előadó, a legügyesebb vetélkedő 

csapat és legjobb rajzos. Kihirdetjük továbbá a legtöbb kérdőívet összegyűjtő iskolát és a legjobb 

esszéírót. Ünnepélyes eredményhirdetés keretében átadjuk a Mi vagyunk Európa! legjobb kisfilm, Mi 

vagyunk Európa! legjobb rap előadás, Mi vagyunk Európa legjobb rajz, Mi vagyunk Európa! legjobb 

csapat és a Mi vagyunk Európa! legjobb esszé díjakat. 

A vetélkedők díjazása 

- Minden versenyző iskola Európai Uniós ajándékcsomagot kap, továbbá lehetőséget a záró 

rendezvényen való részvételre. 

mailto:pal.helga@prime-time.hu
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- Az első három helyezett oklevelet kap. 

- A versenyek legjobbjai neves zsűri előtt mutatják be tudásukat a záró rendezvényen. 

- Az esszéíró verseny győztese osztályával és felkészítő tanárával együtt egy budapesti 

kirándulást nyer az Európa Pontba, ahol egy EU tanórán vesznek részt. 

- A közvélemény-kutatás során kistérségenként a legtöbb kérdőívet összegyűjtő iskola egy 

lézernyomtatót vagy egy CD-s magnót kap ajándékba. 

A Mi vagyunk Európa! vetélkedő részvételi feltételei és értékelési szempontjai 

A vetélkedőn való részvétel feltételei 

A vetélkedőkre 12-18 éves diákok jelentkezését várjuk. 

A rap / slam poetry verseny és a Mond meg, ki vagyok! vetélkedőkre 1 iskolából maximum 5 csapat 

jelentkezhet. Túljelentkezés esetén a vetélkedő kiírói ezt korlátozhatják iskolánként 1-3 csapat 

részvételére. A vetélkedőkön való részvétel feltétele egy elektronikus jelentkezési lap kitöltése és 

eljuttatása a pal.helga@prime-time.hu e-mailcímre. A jelentkezések határideje kistérségenként eltérő, 

mindenkor a helyi verseny kiírásban feltüntetett dátum a mérvadó. 

A filmes- és rajzversenyen tetszés szerinti számú csapat indulhat. 

A nevező csapatok létszáma minden esetben minimum 4, maximum 10 fő. Minden csapatnak 

rendelkeznie kell legalább egy, maximum két felkészítő tanárral. 

A felkészüléshez segédanyagot biztosítunk, amelyet minden nevező iskolának eljuttatunk elektronikus 

formában, illetve elérhetővé tesszük a program honlapján, a www.mivagyunkeuropa.hu weboldalon. 

A verseny elődöntőin és döntőjén történő részvétel mindenki számára ingyenes, azonban a 

vetélkedőkön való részvételhez kapcsolódó szállás-, és útiköltség a résztvevőket terheli. 

További információk: 

Pál Helga 
Prime Time Communications 
 
Telefonszám:   06-1-336-0840 
Faxszám:   06-1-336-0841 
Mobil:    06-30-515-6823 
E-mail cím:   pal.helga@prime-time.hu 
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