A MOME online alkotópályázata 7-10. osztályosok számára

Kreatív alkotói
pályázat fiataloknak

TERVEZD TE A JÖVŐT!
Hogyan képzeled el a világot 20 év múlva? Mesterséges intelligencia, környezeti változások, idegen létformák... Vajon pozitív vagy negatív irányba változik
a világ? Utópia vagy disztópia vár ránk?
Oszd meg velünk az általad elképzelt jövőt, tervezz csapatoddal olyasmit, ami
szerinted 20 év múlva, 2041-ben válik majd valósággá!
Milyen lesz az élet a jövő sulijában? Milyen eszközök segíthetik a jövőben a tanulást és az oktatást? Milyen szakmákban dolgoznak majd az emberek 20 év múlva? Hogyan változik meg környezetünk? És vajon hogyan hat ez majd például a
szünidő eltöltésére?
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) kreatív pályázatot hirdet meg,
amelyre olyan 7-10. osztályos, magyarországi és határon túli általános iskolás
tanulókból álló csapatok jelentkezését várjuk, akik megosztják velünk a jövőről
alkotott elképzeléseiket.
Legyen szó akár rajzról, kisfilmről, fotókról, írásról vagy 3D makettekről, nyitottak
vagyunk az iskolai élethez és a szünidőhöz kapcsolódó, jövőről szóló kreatív ötletekre. Célunk, hogy megmutassuk, csak egy jó gondolat kérdése és bárkiből
lehet designer vagy jövőkutató!

JELENTKEZÉS
2021. február 1. és 28. között 2-5 főből álló csapatok jelentkezését várjuk pályázatunkra. Mivel csapatmunkáról van szó, itt a lehetőség, hogy különböző tudású
és érdeklődési körű diákok álljanak össze, ötleteljenek közösen, és mindenki azt
adja bele, amit szeret és amiben jó - legyen az a tervezés, rajzolás, fotózás, filmezés vagy az írás. A diákokat segítheti felnőtt, felkészítő tanár.
A versenyre regisztrált csapatok egy online felkészítő programon vehetnek
részt, amely segítséget nyújt a pályamunkák elkészítéséhez!
PÁLYAMUNKÁK
A pályázatra a csapatok 2021. február és április között küldhetik be munkáikat.
Az alkotások készülhetnek hagyományos, analóg módon, digitális módon, vagy
a kettő ötvözésével (részletes leírás alább).
Az első fordulón továbbjutott csapatok alkotásaikat egy MOME designer hallgató és egy oktató segítségével fejleszthetik tovább! A második forduló végén a
rangos szakemberekből álló Zsűri kiválasztja és díjazza a legjobb pályamunkát!
Részletes pályázati feltételek
Kik jelentkezhetnek?
• A pályázatra 7-10. osztályos tanulókból álló, minimum 2, maximum 5 főből
álló csapatok jelentkezését várjuk. Az esetleges felkészítő tanár a létszámon
felül vesz részt a munkában.
• Magyarországi és határon túl élő magyar diákok számára egyaránt nyitott
a pályázat.

A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött!
A regisztráció módja:
• Állíts össze egy csapatot! A csapattagok életkora a megadott korcsoporton
belül lehet vegyes. A csapat minimum 2, illetve maximum 5 főből állhat.
• A csapat állhat iskolatársakból vagy iskolán kívüli baráti társaságból is,
amennyiben mindenki 7-10. osztályos tanuló.
• Egy csapat egy regisztrációs ívet tölthet ki.
• Egy gyerek csak 1 csapatban vehet részt.
• A regisztrációhoz az alábbiakra lesz szükség:
• Regisztrációs Adatlap
• minden csapattag részéről Szülői Hozzájáruló Űrlap kitöltése, feltöltése
• Ha iskolai keretek között indul a csapat, akkor az Intézményi Hozzájáruló
Nyilatkozat kitöltésére, feltöltésére
• Adatkezelési Nyilatkozat
Regisztráció: mome.hu/hu/ugrasajovobe
Kontakt email: info.ugras@mome.hu
Mivel lehet nevezni?
Mutassátok be a jövőbeli világot, a tervezett tárgyat,
alkalmazást, szolgáltatást az alábbi eszközök segítségével!.:
• hagyományos, analóg: kreatív rajz-festés, kollázs, hajtogatás, makett építés
• virtuális: film, fotósorozat, animáció, gif, digitális kollázs, 3D számítógépes
modell, kreatív alkotó applikáció
• a kettő ötvözése: 3D nyomtatás, videóhoz, fotóhoz készített díszlet, terepasztal, stb.

A pályamunkának minden esetben tartalmaznia kell:
- az ötletet jól bemutató vizuális produktumot
(amely lehet analóg, virtuális, vegyes),
- az ötletet textuálisan szövegesen is támogató kerettörténetet,
- az ötlet kialakulását magyarázó képi inspirációs anyag
(gyűjtés, pl. Pinterest board).
A pályázat díjazása:
Diákoknak, csapatoknak:
• Nagy értékű digitális eszközök
Felkészítő tanároknak, felnőtteknek:
• Ingyenes részvétel egy MOME OPEN tanfolyamon a 2021-es évben:
https://open.mome.hu
Legfontosabb határidők:
Regisztráció: 2021. Február 1-28.
• Online felkészítő (webinar): 2021. Március 19.
• Online konzultációs lehetőség: 2021. Április 9.
• Pályázati terv leadási határideje (1. forduló): 2021. Április 25.
• Pályázat fejlesztési időszaka (2. forduló): 2021. Május 8. - Június 11.
• Eredményhirdetés: 2021. Június 11.
Várjuk a csapatok jelentkezését! Ugorjunk együtt a jövőbe!

