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Útmutató a videó elkészítéséhez 

VI. Nemzetközi Diákkonferencia 

2021. december 2. 

Bologna/ Olaszország 

 

A VI. Nemzetközi Diákkonferencia 2021. december 2-én Bologna-ban, Olaszországban online kerül 

megrendezésre. A hazai Nyersanyagnagykövetek világa diákverseny győztese a saját fejlesztésű kísérletének 

videójával képviselheti Magyarországot.  

Az alábbiakban néhány tippel szolgálunk a saját fejlesztésű videó angol verziójának az elkészítéséhez. 

KONCEPCIÓ ÉS CÉLOK 

• Legyen egyszerű, rövid és lényegre törő! Egy rövidebb, koncentráltabb videó könnyebben 

befogadható a nézők számára. 

• Mindig feltételezd, hogy a nézőnek kevés vagy egyáltalán nincs előzetes ismerete a témáról! Oszd 

meg az alapvető információkat, még azokat is, amelyek egy szakértőnek már természetesek. 

• Válaszd ki, hogy mi lesz a fő narratív eszköz! A beszélt párbeszéd vagy az írott szöveg? Kerüld a 

hosszú, körmondatos szövegek kiírását és annak felolvasását. (hacsaknem szószerint teszed ezt)! 

Formai követelmények: 

 Helyezz az elejére egy kezdő diát a címmel és a szerző nevével! 

 Ne haladja meg a mérete az 50 Mb-ot! 

 Legyen mp4 formátumú (MPEG-4 videó) 

 LOGÓK 

• Helyezd a mellékelt RM@Schools-logo.png képet kis méretben a képernyő egyik sarkába 

a teljes videó idejére! A logónak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy olvasható legyen, 

de ne akadályozza a képsor látványát. 
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• Ha szeretnéd, a saját iskolád logója is megjelenhet a képernyő másik sarkában, 

amennyiben az azonos méretű, vagy kisebb, mint az RM@Schools logója. 

• Tedd a csatolt EIT-RM.jpg és az európai zászló képeit mind a legelejére, mind a videó 

legvégére! Más logók vagy képek NEM fedhetik át ezt a képet. Mindenféle módosítás vagy 

kiegészítés nélkül kell elhelyezni azokat a videóban. 

 

VIZUÁLIS TARTALOM 

• Ha okostelefonnal rögzíted, ne felejtsd el mindig vízszintesen (fekvő nézet) tartani, nem pedig 

függőlegesen (álló nézet)! 

• Készíts figyelemfelkeltő felvételeket! (élénk fények és színek; képek a tárgyak és fogalmak 

ábrázolására, amelyekről éppen beszélsz; gyors szerkesztés stb.) 

• Írott szöveg használata esetén ügyelj arra, hogy a nézőnek legyen ideje elolvasni, mielőtt eltűnik! 

• Ha nem saját képeket/adatokat használsz, akkor győződj meg arról, hogy van-e jogod ezek 

felhasználására, illetve tüntesd fel a forrásaidat! 

 

AUDIO TARTALOM 

• Beszélj tisztán és hangosan! Legyen természetes és magabiztos az előadásmódod, amit nemcsak 

könnyebb megérteni, de hallgatni is kellemesebb! 

• Csak olyan zenét használj, amelyhez törvényes jogod van. Több ezer ingyenesen használható 

zeneszámot tölthetsz le olyan webhelyekről, mint az incompetech.com és a freemusicarchive.org (az 

utóbbinál ellenőrizd még egyszer a Creative Commons licenceket a választott zeneszámokhoz). Még 

ha „ingyenes” zenét használ is (kivéve, ha kifejezetten nyílt forráskódú licenccel rendelkezik a 

zeneszám), jelezned kell valahol a videóban a szerző nevét, a dal címét és a weboldalt, ahonnan 

letöltötted. 



                                                                                     
 
 

_____________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 
 
 

• Ha beszélt párbeszédet és zenét is használsz, ügyelj arra, hogy a zene ne akadályozza a beszélő 

megértését. Ezt könnyen elérheted a zene hangerejének csökkentésével a beszélőéhez képest. 

• Tartsd a hasonló típusú hangok hangerejét többé-kevésbé állandóan (pl. ne legyenek egyes 

kimondott mondatok nagyobb hangerővel, mint mások)! Az eszköz hangerejének módosítása nélkül 

legyen végighallgatható a videód.  


