SZTE TTIK
Centenáriumi diákpályázat
Földrajz-földtudomány
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának 100 éves évfordulója
alkalmából a Földrajzi és Földtudományi Intézet diákpályázatot hirdet magyarországi és határon túli
középiskolák tanulói számára.
A pályázat célja:
A földrajz és földtudomány iránt érdeklődő tehetséges középiskolás diákoknak lehetőséget biztosítani
tudásuk és képességeik kibontakoztatására és arra, hogy kiemelkedjenek és tehetségüket
megmutathassák. Célunk továbbá erősíteni az Intézet és a középiskolák, középiskolások közötti
kapcsolatokat.
A pályázók köre:
Hazai és határon túli magyar nyelvű
6 osztályos középiskolák 8-12. osztályos,
4 osztályos középiskolák 9-12. osztályos, valamint
szakközépiskolák 9-13. osztályos tanulói pályázhatnak.
Egy pályázó akár több kategóriában is indulhat, pályázni lehet egyénileg (mindhárom pályázati
kategória esetében), vagy maximum 3 fős csapatokban (a GeoTudós kisfilm pályázat esetében).
A pályázat kategóriái:
1. GeoArt fotópályázat
2. GeoTudós kisfilm pályázat
3. GeoMeme mém pályázat
A világban bármerre járva, rójuk akár kis hazánk tájait vagy a nagyvilág bármely szegletét,
földrajzosként, földtudósként mindig egy picit más szemmel nézzük mindazt, ami körbe vesz minket.
Pályázatainkat ez ihlette.
1. GeoArt fotópályázat
Olyan képeket, montázsokat várunk, melyeken lencsevégre kapott geológiai, meteorológiai, természet
- vagy társadalomföldrajzi, környezeti jelenségek, folyamatok, pillanatok láthatóak. A képhez
mellékelve kérjük az azon láthatók rövid szakmai leírását.
Kikötések, tudnivalók:
Mindenki saját maga által készített képet, montázst küldhet be.
A képeknek Instagram-kompatibilisnek kell lenni, lehetséges felbontás és méretarány:




Hagyományos, négyzetes kép (1080×1080, 1:1)
Állókép, portré (1080×1350, 4:5)
Fekvőkép, tájkép (1080×566 1,91:1)

Kreatív utómunka megengedett.

A képet Vezetéknév Keresztnév.jpg, a leírásokat pedig Vezetéknév Keresztnév.doc vagy docx
formátumban kérjük.
Egy pályázó egyénileg egy fotóval pályázhat.
2. GeoTudós kisfilm pályázat
A pályázók készíthetnek valamilyen földrajzi-földtudományi jelenség vagy folyamat bemutatását
szolgáló kisfilmet, bármilyen témában (például geológia, meteorológia, környezetvédelem, gazdaságglobalizáció, klímaváltozás stb), vagy bemutathatnak valamilyen, a földrajz-földtudomány különböző
területeihez kapcsolható tudományos kísérletet. Mindkét esetben a jelenségek, folyamatok
oknyomozó elemzésén, megértésén, modellezésén, valamint érthető és látványos bemutatásán van a
hangsúly. A film készülhet bel - és kültéren egyaránt, műfaja szabadon választható, lehet szöveges,
vagy szöveg nélküli dokumentum, animációs, lehet time-lapse technikával készült film, stb. A videóhoz
mellékelve kérjük a videóban bemutatottak rövid szakmai leírását.
Kikötések, tudnivalók:
A kisfilm időtartama maximum 1-5 perc lehet
Formátuma: mp4
Felbontása, méretaránya: 1080×1920, 9:16
Sebessége: 30 FPS
A kisfilmeket Vezetéknév Keresztnév.mp4, a leírásokat pedig Vezetéknév Keresztnév.doc vagy docx
formátumban kérjük.
Egyénileg vagy maximum három fős csoportban egy munkával lehet pályázni.
3. GeoMeme mém pályázat
Napjainkban rendkívül elterjedtek a különböző földrajzi-földtudományi mémek. Ebben a pályázati
kategóriában olyan munkákat várunk, amelyek a földrajz, földtudomány, vagy a földrajz oktatás
területén belüli témát érintenek. A legfőbb ismérvek ebben a kategóriában a szakmaiság, ötletesség
és humorosság. A humor az ízléses keretek között kell, hogy maradjon. A képhez, videóhoz,
animációhoz mellékelve kérjük az azon láthatók, abban bemutatottak rövid szakmai leírását.
Kikötések, tudnivalók:
Mindenki saját maga által készített mémet küldhet be, ami lehet kép, videó, vagy animáció.
A mémeknek Instagram-kompatibilisnek kell lenni.
Egy pályázó egyénileg maximum 3 mémmel pályázhat.
Képek esetében a lehetséges felbontás és méretarány:




Hagyományos, négyzetes kép (1080×1080, 1:1)
Állókép, portré (1080×1350, 4:5)
Fekvőkép, tájkép (1080×566 1,91:1)

A képet Vezetéknév Keresztnév.jpg, a leírásokat pedig Vezetéknév Keresztnév.doc vagy docx
formátumban kérjük.
Videó vagy animáció esetében



Formátuma: mp4
Felbontása, méretaránya: 1080×1920, 9:16



Sebessége: 30 FPS

A videót, vagy animációt Vezetéknév Keresztnév.mp4, a leírásokat pedig Vezetéknév keresztnév.doc
vagy docx formátumban kérjük.
A pályamunkák benyújtásának határideje: 2021.10.01.
A pályamunkák benyújtásának módja:
A pályamunkák benyújtása elektronikus úton történik az sztegeoinstagram@gmail.com e-mail-címen.
A pályázathoz mellékelni kell az alábbi adatokat:
Pályázó(k) neve, osztály, középiskola neve, település. Amennyiben a munkában segítő, felkészítő
pedagógus is részt vesz, kérjük az ő nevét is feltüntetni.
Felmerülő kérdés esetén, ugyanezen az e-mail-címen lehet az Intézettel kapcsolatba lépni.
A pályázatok értékelése:
A pályázatra beérkezett munkákat esztétikai, kreativitási, kivitelezési és szakmai szempontból egy-egy
földrajz és földtudomány területén jártas személyekből álló 3 tagú bizottság pontozza.
A pályázatok díjazása:
A kategóriák legjobb pályázói és felkészítő tanáraik összesen 200000 forint értékű ajándékban
részesülnek, valamint a pályamunkák a Földrajzi és Földtudományi Intézet honlapján és hivatalos
közösségi oldalain bemutatásra kerülnek.

