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Részvételi feltételek diákoknak
Jelentkezési portfólió:
• Motivációs levél (amelyben a jelentkező megindokolja, hogy miért alkalmas a
projektben/ táborban való részvételre és hogyan fogja hasznosítani a megszerzett
tapasztalatokat).
• Europass önéletrajz (kinyomtatva, kézzel keltezve, minden oldalon aláírva,
visszaszkennelve).
•10-es magaviselet, valamint az osztályfőnök rövid ajánlása.
• Nyilatkozat saját felelősségre, amelyből kiderül az első szemeszteri tanulmányi
átlaga és a magaviseleti jegy.

Bemutakozó videó:
Készíts egy bemutatkozó videót, amelyben először magadról beszélsz.
Továbbá adj választ az alábbi kérdésekre:
Mivel foglakozol, mi az érdeklődési köröd, miben vagy “profi”? Mi lenne a
személyes mottód és miért?
Miért jelentkezel ebbe a pályázatba? Milyen elvárásaid vannak? Mit szeretnél
tanulni?
Mit tudsz a médiamanipulációról? Miért fontos szerinted a népszerűsítése? Te
hogyan népszerűsítenéd ezt a témát?
Videó terjedelme: 2 –3 perc

Értékelési szempontok:
Portfólió : 40 pont
• 10-es magaviseleti jegy:10 pont ( kizáró jellegű a 10-es alatti jegy),
• Tanulmányi átlag: max. 10 pont (amennyi az átlag annyi pontszámot ér),
• Motivációs levél, valamint Europass önéletrajz (amely rálátást nyújt témához
kapcsolódó tevékenységekre, tapasztalatokra és eredményekre)- max. 20 pont .
2 pont/verseny,tevékenység – helyi szint,
4 pont/verseny,tevékenység -regionális szint,
6 pont/verseny,tevékenység – országos szint,
10 pont/verseny,tevékenység - nemzetközi szint,
10 pont- önálló kutatás, publikáció, előadás.
Ugyanakkor pontozható minden releváns tevékenység, amely a pályázat
szempontjából fontosnak minősül, és nem a fenti kategóriába tartozik.

Videó: 60 pont
• Fejlett kommunikációs készségek – max.10 pont,
• A jelen pályázat témájának, fő célkitűzéseinek ismerete – max.10 pont,
• Fejlett önismeret (gyengeségek és erősségek felsorolása) – max.10 pont,
• Népszerűsítési stratégia felvázolása– max.15 pont,
• Filmtechnikák (kép és hanghatások) alkalmazása, ötletesség- max. 15 pont.

A jelentkezési portfóliót, illetve a bemutatkozó videót a következő linkre kattintva
töltheted fel, egy összesített pdf dokumentumban, a fenti sorrendet betartva, a
dokumentum neve: csaladnév_keresztnév_osztály.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rHb3zqut0au5P9FjD438tBSa7aJSvFCsUfUqEVmbGpUNDVKQ01MQUY4UFhKTDE4MV
hVTVA3VUhVSy4u

Első forduló

Jelentkezési határidő: 2021. március 31.
Második forduló

Jelentkezési határidő: 2021. április 23.

