
Deutsch + Ich = ?  

A Deutsch.Karriere.Erfolg. kampány idén első alkalommal meghirdeti 

Deutsch+Ich=? című filmpályázatát középiskolás diákok számára! 

A feladat: 

„Deutsch+Ich=?” Te hogy fejeznéd be a mondatot? Érdemes Magyarországon németül 

tanulni? Szerintünk igen! Szerinted is? Mutassátok be egy maximum 2 perces videóban, hogy 

miért! 

Pályázók:  

A pályázaton olyan 10-11-12. osztályos tanulók vehetnek részt, akik tanulnak németül az 

iskolában. A pályázás 2-4 fős csoportokban lehetséges. Egy iskolából több csoport is 

pályázhat.  

Műfaj, technika: 

A film bármilyen műfajú lehet, bármilyen technikával dolgozhattok, és ha nincs kamerátok, 

akár mobiltelefonnal is felvehetitek, vagy számítógépes animációs programmal is 

elkészíthetitek. Találjátok meg azt a filmes műfajt, megvalósítási eszközt, amely számotokra a 

legérdekesebb, legizgalmasabb, a lényeg, hogy az elkészült videó a verseny mottójához 

igazodjon és max. 2 perces legyen. 

Kell egy kis segítség? Itt megtalálod: 

https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/index.html 

A pályázat menete: 

1. Alapítsatok 2-4 fős csoportot és jelentkezzetek a versenyre 2018. december 7-ig. 

2. Küldjétek el a kész videót 2019. január 15-ig a dke.wettbewerb@gmail.com címre. 

3. A beérkezett filmek közül a zsűri 2019. február 15-ig választja ki a nyerteseket.  

4. A kiválasztott filmeket egy ünnepélyes díjátadó keretében a Német Nagykövetségen 

mutatjuk be, később pedig a Német.Karrier.Siker. felületein jelennek meg.  

Jelentkezés 

1. Töltsétek ki az alábbi Google dokumentumot a csapattagok adataival: 

https://goo.gl/forms/eLkzZ0zfynFpnNys2  

2. A szervezők az általatok megadott e-mail címekre kiküldik a jelentkezési lapokat, 

amelyeket kitöltve és aláírva küldjetek vissza részükre legkésőbb 2018. december 7-ig 

A verseny általános követelményei: 

A verseny zsűrije csak a beküldési határidőig, vagyis 2019. január 15-ig beérkezett, a kiírási 

szabályoknak pontosan megfelelő pályaműveket értékeli.  
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Nyeremények: 

 Fődíj: egy hétvége Berlinben a nyertes csoport tagjainak – a Goethe Intézet 

felajánlásában 

 Videókamera -  a Svájcio követség felajánlásában 

 Bécsi kirándulás egy csoport számára – az Osztrák Kulturális Fórum felajánlásában 

 Audi gyárlátogatás Győrben 

 Mercedes gyárlátogatás Kecskeméten 

 Hogyan pályázzunk? - tréning az Andrássy Egyetem felajánlásában 

 És garantált ajándék minden résztvevőnek 

Forgatásra fel! Sok sikert kívánunk nektek! 

Kérdésed van a versennyel kapcsolatban? Küldd el a dke.wettbewerb@gmail.com címre! 

Kövesd a verseny facebook eseményét is! Itt: 

https://www.facebook.com/events/1416731355135278/ 

 

Szervező:  

 

 

 

Támogatók:  
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