Ez itt egy KIHÍVÁS, amiben mindent
LEHET, feszegesd a határaid!

KI
VAGY
TE?

A kihívás minden középiskolásnak
szól.
A kihívás kiírója a Lehetőségek tere,
egy közösségi tér középiskolások
számára, mely 2021-ben először
online nyit ki. Célunk, hogy közös
programokkal az önkifejezés
lehetőségét hozzuk létre, ahol közösen
alkotva és együtt gondolkodva
találhatnak új közösségre a ﬁatalok.
A KI VAGY TE? egy olyan kihívás,
amiben a részvétel a fontos, nem a
versengés. A feladat egyszerű:
mutasd meg, hogy KI vagy! Írj, videózz,
készíts képet vagy fotót, vagy akár
nevezhetsz zenével is!

FEJEZD KI - OSZD MEG - MUTASD MEG!

MI FEJEZI KI JOBBAN AZT, HOGY KI VAGY TE?
A családod vagy a barátaid?

A múltad vagy a jövőd?

A ruházatod vagy a hajviseleted?

A tetteid vagy a beszéded?

A nemed vagy a korod?

Az álmaid vagy a gondolataid?

A testi erőd vagy az eszed?

A barátaid vagy az ellenségeid?

A tudásod vagy a készségeid?

A szád vagy a szemeid?

Válassz egyet és mondd el, miért!
Szöveggel, videóval, képpel vagy bármilyen más alkotással,
egyedül vagy a barátaiddal.
ÉÉÉÉS...
Küldd be! Kommentelj! Adj visszajelzést! Bátorítsd a többieket! Legyünk sokan!

Milyen formában várjuk?
ZENEI ALKOTÁS - hangszeres, énekes stb. (legfeljebb 5 perc, mp3 formátum)
ÍRÁS - vers, novella, napló stb. (12-es betűméret, max. 3 oldal, Word-dokumentum)
VIDEÓ - klip, performansz, amatőr ﬁlm stb. (legfeljebb 5 perc, maximális fájlméret
500 MB, mp4 formátum)
KÉP - rajz, festmény, fotó (sorozat esetén a maximális fájlméret 20 MB)
BÁRMILYEN MÉDIUM - szobor, saját tervezésű ruha, ékszer, tényleg bármi és
bármilyen anyagból (fotózd le!)

A kihívás ideje alatt a beküldött alkotások közül minden nap egyet megosztunk a
Lehetőségek Tere Instagram és FB-oldalán.
Az alkotásokból a kihívás követői szavazással választják ki kedvenceiket, és az
alkotók egy élő bemutató keretében a Lehetőségek tere mentoraival közös
programon vesznek részt.
Minden beküldő a Lehetőségek tere közösségének tagjává válik.
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TECHNIKAI SEGÍTSÉG
Kérdésed van a technikai feltételekkel kapcsolatban?
Írj ránk bátran Facebookon, Instagrammon vagy akár e-mailben az alábbi
elérhetőségeken.
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