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                             Konkurs dla szkół Powiatu Wieruszowskiego pod nazwą:

                                 W-Y-Ł-Ą-CZ CYBERPRZEMOC!

Organizatorem konkursu jest Wieruszowski Dom Kultury.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu 
Wieruszowskiego.

Celem konkursu jest wykonanie krótkiego filmu w formie etiudy lub teledysku na temat zagrożeń, 
jakie niesie w internecie cyberprzemoc.
Wykonanie filmu może być w formie np. reportażu, wywiadu, dokumentu, paradokumentu itp. z 
motywem nawiązującym do tematu konkursu zapobieganiu cyberprzemocy.

CEL KONKURSU

1. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania internetu.
2. Ukazanie problemu przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych.
3. Aktywizowanie uczniów do wspólnego działania i tworzenia.
4. Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich poglądów poprzez własne projekty artystyczne.
5. Edukacja rówieśnicza poprzez treści zawarte w filmie.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter zespołowy i współpracy w grupie. Zgłoszenia mogą składać poszczególne 
klasy, lub koła szkolne, reprezentując daną szkołę. Ilość zgłoszonych klas i grup ze szkół- 
dowolna.

2. Film w napisach końcowych musi zawierać nazwę: klasę lub koło szkolne, nazwę szkoły oraz 
imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna.

3. Użyte ścieżki dźwiękowe muszą być na licencji Creativ Commons. Muszą pochodzić z legalnego 
źródła.

4. Wykonanie filmu.
- Film powinien trwać do 5 minut.
- Praca filmowa może być w formie teledysku, etiudy filmowej, reportażu lub wywiadu itp.
- Treść filmu musi przedstawiać  problem cyberprzemocy i powinien być zaznaczony i wyjaśniony 
sprzeciw oraz działania niwelujące przeciwdziałanie zachowań cyberprzemocy. Nie ma tematów 
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tabu. 
- Film musi być zapisany w formacje MP4. Film powinien być w dobrej jakości nadającej się do 
publikacji na facebooku w poziomie.
- Jedna klasa może złożyć tylko jedną pracę.
- Wybrane filmy będą publikowane na stronach facebook WDK, Gminy Wieruszów.
- Film można przesłać pocztą na adres wdk@wdkwieruszow.pl (link do dysku) lub złożyć osobiście 
w WDK. Do każdego zgłoszenia musi być dołączona karta zgłoszenia (do pobrania na stronie 
www.wdkwieruszow.pl)

Wierzymy, że wspólne zgłębianie przez uczniów tematu cyberprzemocy to lekcja tolerancji, 
integracji i mądrości.

NAGRODY

Nagrody są przyznawane dla zespołu zgłaszającego, czyli klasy. Nagrody z przeznaczeniem dla klas 
na wspólne wyjście integracyjne (pizza, ognisko, wyjazd, dofinansowanie do biletów do kina itp.)
Po realizacji nagrody, prosimy o przesłanie zdjęć, jak się bawiliście :)

I miejsce
Nagroda pieniężna dla klasy- 500 zł,

II miejsce
Nagroda pieniężna dla klasy- 350 zł,

III miejsce
Nagroda pieniężna- 250 zł,

Nagrody sfinansowano z projektu WDK „Twoje „weź się w garść" nie pomaga!” z programu na 
rzecz zdrowia psychicznego i niwelowania skutków pandemii Covid 19 w Gminie Wieruszów. 

KRYTERIA OCENY PRAC

− jasno określona myśl przewodnia, ujęcie tematu, sugestywność przekazu,
– estetyka i pomysłowość pracy,
− jakość filmu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC

Na prace czekamy do 14.11.2022 roku.
Ogłoszenie wyników 21.11.2022 roku

Wieruszowski Dom Kultury, ul. Rynek 8-9, 98-400 Wieruszów.
tel. 62-7841080 
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