TRASTEVERE PROJEKT – PIARISTA DIÁKOK EGY JOBB VILÁGÉRT!

ÚTMUTATÓ A VIDEÓFILM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
1. FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK
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Hosszúság: legfeljebb 5 perc.
Felbontás: legalább 720p (1280×720 px); legfeljebb 1080p (1920×1080 px).
Formátum: AVI, MKV, MOV vagy MP4.
Méret: legfeljebb 500 MB.
Bármilyen technikával készülhet (nem szükséges stúdió; a mobilfelvétel is elég).
Vízszintes állásúnak kell lennie. (A rögzítő készüléket – mobiltelefont, kamerát –
tartsátok vízszintesen!)
Műfaját tekintve lehet felvett („forgatott”) anyag vagy animáció (vagy a kettő
vegyesen).
Ahhoz, hogy csapatotok tagjain kívül más személyek is szerepelhessenek benne,
előzetesen engedélyt kell kérnetek tőlük (pontosan elmagyarázva, milyen céllal
készül a videó és hol lesz látható; az engedélykéréshez mintaszöveget alant és
mellékelten is találtok).
Csak jogtiszta, szabad felhasználású zenéket, képeket tartalmazhat (az interneten
sok helyen találtok ilyeneket).
Nem lehetnek benne trágár kifejezések, a jó ízlést, az emberi jogokat sértő
tartalmak.
A végén jelenjen meg a háromsoros felirat: Trastevere projekt – Piarista diákok egy
jobb világért! – 2021

2. MEGFONTOLÁSRA AJÁNLOTT SZEMPONTOK
Ø Menjetek végig a négy-lépéses folyamaton (https://trastevere.piarista.hu/)
Ø Legyen világos a célotok! Kiknek és miért készítitek a kisfilmet? Milyen üzenetet
szeretnétek közvetíteni? – Együttműködésetek bemutatása? Hogyan tettétek jobbá
mások életét/környezetét? Szeretnétek megosztani a közös projekt/szolgálat
örömét? Szeretnétek ötletet adni másoknak is, hogy kezdeményezzenek bátran? Stb.
Ø Világosan derüljön ki a „probléma”, amelyre megoldást kerestek! Minél szűkebb,
fókuszáltabb a megoldandó helyzet, annál jobb. (Nem kell egyszerre a világ összes
problémáját megoldani J)
Ø Szabadon tanúságot tehettek keresztény hitetekről, az evangéliumról, Jézusról, a
bennetek élő reményről, örömről vagy éppen fájdalomról.
Ø Jó, ha valamilyen formában bemutatjátok a csapattagokat.
Ø Videózni nemcsak az akcióterv végrehajtásakor érdemes-ajánlatos, hanem kezdettől
fogva; érdemes az egész folyamatot láttatni (ötletelés, készület, akció, eredmény,
ünneplés stb.).
Ø Nem kell sokat beszélni, beszéljenek inkább a tettek, a képek, az arcok stb.
Ø Gondoljatok arra, hogy videótokat sok külföldi (piarista diák) is megnézi majd! (Úgy
alkossatok, hogy a nem magyarok is értsenek belőle mindent; ne beszéljetek sokat
magyarul, de például énekelni érdemes; vagy a beszédes részeket angolul
feliratozzátok.)
Ø Kimondottan ajánlott a megfelelő hangulatú háttérzene (zenei betétek). Akár
magatok is készíthettek zenét zeneszerkesztő szoftverrel vagy saját előadással.
Ø Videófilmetek legyen felrázó, ütős, kerek egész, őszinte, hiteles, jópofa, humoros.
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3. KONKRÉT SEGÉDESZKÖZÖK
•

Bemutató a Horizon Camera vízszintező applikációról:
https://androidportal.hu/2015-05-29/horizon-camera-avagy-maradj-mindigvizszintes/

•

Szabadon felhasználható zenék:
https://vidooly.com/blog/youtube-royalty-free-music-sites-for-creators/
https://icons8.com/music
https://www.unminus.com/

•

Szabadon felhasználható fotók:
https://pixabay.com/hu/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
https://visualhunt.com/

4. MINTASZÖVEG ENGEDÉLYKÉRÉSHEZ
Trastevere projekt – Piarista diákok egy jobb világért!
MAGYARÁZAT
Egy ötperces kisfilmet készítünk arról, hogy mi, a piarista iskola diákjai egy konkrét,
általunk kitalált programot valósítunk meg, amellyel szeretnénk a körülöttünk emberek
életén javítani és a környezetünket szebbé tenni. Kezdeményezésünkkel azt üzenjük
mindenkinek, hogy világunkat emberségesebbé, igazságosabbá, szebbé, örömtelibbé,
élhetőbbé lehet tenni, ha bátrak vagyunk és összefogunk egymással.
ENGEDÉLY
Engedélyezem, hogy a piarista diákok csoportja által 2021 tavaszán készített videofilmen –
melyet az internetre is feltöltenek – arcommal, hangommal együtt szerepeljek.
Hely, dátum (év, hónap, nap).
………………………
Aláírás

***
Örömteli munkát! Sok sikert!
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