
 

ORGANIZATORZY: 

Program kreatywnej edukacji „PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA czyli NASZA SZKOŁA TO MY” 
organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” w Warszawie w ramach projek-
tu „PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie” dofinansowanego ze środków Biura Eduka-
cji m.st. Warszawy. Partnerami w realizacji projektu są: Oddział Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii w Warszawie i Rada Rodziców MDK „Ochota”. 

Program jest swojego rodzaju kontynuacją realizowanych w ubiegłych latach projektów 

edukacji rówieśniczej poprzez działania twórcze. 

INFORMACJE OGÓLNE  

Celem projektu jest kreatywna edukacja rówieśnicza poprzez wspólne działania twórcze, 
stworzenie młodym ludziom możliwości formułowania swoich poglądów, otwartego mó-
wienia o realnych problemach i wymiany pomysłów ich rozwiązywania. 
Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy pisemnej, wykonanie fotografii 
bądź przygotowanie spektaklu związanego bezpośrednio z hasłem przewod-
nim programu „NASZA SZKOŁA TO MY”. Zapraszamy do pokazania - słowem, obra-
zem, czy też poprzez historię i działanie sceniczne - tego co ważne w życiu szkolnym, 
w relacjach międzyludzkich w szkolnej rzeczywistości; tego co piękne i tego co trudne, 
tego co wpływa na rozwój, świadomość, system wartości i wybory młodego człowieka.  
 

UCZESTNICY PROGRAMU: 

W realizowanych działaniach mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 8-19 lat, 

uczniowie wszystkich typów szkół z terenu Warszawy. Uczestnika może zgłosić do kon-
kursu szkoła/placówka, dopuszczalne są także zgłoszenia indywidualne. Placówkę w 
kategorii literackiej i publicystycznej oraz fotograficznej może reprezentować maksymal-
nie 20 uczestników.  

ROZSTRZYGNIĘCIE i FINAŁ PROJEKTU 

 Laureaci zostaną poinformowani o wynikach i zaproszeni na finał pocztą elektroniczną, 

zostaną one też zamieszczone na stronie MDK „Ochota” (www.mdkochota.edu.pl). 

 Rozstrzygnięcie całego projektu odbędzie się podczas Międzyszkolnego przeglądu mło-

dzieżowych spektakli z pozytywnym przesłaniem „Lusterko 9 grudnia 2017 r. w sali 
widowiskowej MDK „Ochota”. 

 Nagrodzeni i wyróżnieni laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowa-

ne ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz partnerów projektu. 

 Wszystkie zespoły i uczestnicy otrzymają pamiątkowe upominki. 
 

ZWIEŃCZENIEM PROJEKTU BĘDZIE SPECJALNA PUBLIKACJA, 
prezentująca prace laureatów konkursu interdyscyplinarnego oraz najciekawsze scenariu-
sze zgłoszone na przegląd. Będzie ona kolportowana do szkół i placówek jako materiał 
promujący twórczość młodzieży oraz prezentujący ważne dla niej problemy i wartości. 
 

KONTAKT: 
 Koordynatorem projektu i osobą do kontaktów jest Anna Gryglewicz, tel. 22-

82222895 lub kom. 503-707-931, e-mail: lusterko@mdkochota.edu.pl  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!  

 

 

 

PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie 
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Młodzieżowy Dom Kultury „OCHOTA” 
02-348 Warszawa, ul. Rokosowska 10 

Miasto Stołeczne Warszawa 
Biuro Edukacji 

„PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 



 

KATEGORIA LITERACKA I PUBLICYSTYCZNA 

 Objętość pracy pisemnej nie powinna przekraczać 3 stron standardowego ma-

szynopisu (łącznie około 5400 znaków ze spacjami). 

 Przykładowe formy opowieści w kategorii literackiej i publicystycznej: opowiada-
nie, list, pamiętnik, wiersz, piosenka, baśń, bajka, fraszka, esej, reportaż, felieton, 
impresja, kartka z przewodnika lub inny gatunek, dopuszczalne są też gatunki mie-
szane. 

 Prace publicystyczne, niezależnie od formy gatunkowej, powinny odzwierciedlać 
autentyczne sytuacje, obserwacje i doświadczenia autorów i bazować na realnej 
wiedzy. 

 Prace literackie mogą obrazować realne zagadnienia z użyciem elementów fikcji 

literackiej i fantastyki (może to być niekiedy zasadniczy wyróżnik, klasyfikujący da-
ną pracę do jednej lub drugiej kategorii). 

 Formatowanie prac pisemnych: 
Praca powinna być zapisana w programie Word (format *.doc lub *.docx) bez 
żadnych elementów ozdobnych (nie mają one znaczenia przy ocenie pracy, a utrud-
niają formatowanie do publikacji). Prace w formacie *.pdf nie będą brane pod uwa-
gę! Każda praca powinna stanowić odrębny plik. Nazwa pliku powinna zawie-
rać skrót nazwy szkoły/placówki i nazwisko autora. Wysyłka większej ilości prac ze 
szkoły/placówki dopuszczalna jest w folderze skompresowanym, prosimy nie zapisy-
wać ich w jednym pliku. 

 Prace pisemne wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy przesyłać w 
nieprzekraczalnym terminie 24 listopada 2017 pocztą elektroniczną na 
adres: lusterko@mdkochota.edu.pl  

 W temacie maila prosimy wpisać „Nasza szkoła to my”, imię i nazwisko autora lub 
numer/nazwę placówki w przypadku wysyłania więcej niż jednej pracy na raz.  

KATEGORIA FOTOGRAFICZNA  
 Format prac: A4 

Prace fotograficzne wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy składać lub 
wysłać w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie 24 listopada 2017 
w sekretariacie MDK „Ochota”, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa. Każde zdjęcie 
składane w wersji papierowej powinno być czytelnie opisane z tyłu: tytuł pracy, 
imię i nazwisko autora, wiek, placówka. 

 Prace fotograficzne należy ponadto przesłać w formacie *.jpeg pocztą elektro-

niczną na adres: lusterko@mdkochota.edu.pl  w temacie maila prosimy wpisać 
„Konkurs Nasza szkoła to my” imię i nazwisko autora lub numer/nazwę placówki w 
przypadku wysyłania więcej niż jednej pracy na raz.  

Oceny prac we wszystkich kategoriach konkursu dokonają powołane przez orga-
nizatorów komisje, które przyznają nagrody i wyróżnienia. W każdej kategorii 

prace będą oceniane w trzech przedziałach wiekowych: 1) klasy III-V, 2) klasy VI-
VIII oraz II-III gimnazjum, 3) szkoły ponadpodstawowe 
Decyzja komisji jest ostateczna. 

REGULAMIN KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO 

"NASZA SZKOŁA TO MY""NASZA SZKOŁA TO MY"  

 
 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz scenariusza spektaklu w nie-

przekraczalnym terminie do 24 listopada 2017 r. na adres elektroniczny przeglądu: 

lusterko@mdkochota.com 

 Wcześniejsza prezentacja spektaklu społeczności szkolnej oraz przedsta-

wienie dowodu prezentacji (informacji o dacie, liczbie odbiorców, zdjęć i in.).  

 Spektakle mogą być realizowane w dowolnej konwencji teatralnej. Zadaniem jest 

przedstawienie ważnych dla młodego człowieka spraw w codziennych sytuacji szkol-
nych oraz pozytywne przesłanie. 

 Liczba osób biorących udział w przeglądzie nie może przekraczać 15 osób. 

 Czas prezentacji każdego spektaklu nie może przekraczać 20 min. Spektakle 

nie spełniające tego warunku będą bezwarunkowo dyskwalifikowane. 

 Preferowane są spektakle według autorskich scenariuszy stworzonych przez 

samą młodzież, uczniów (mogą być inspirowane innymi utworami, ale oryginalne w 
swojej warstwie tekstowej i scenicznej). 

 W przypadku zgłoszenia na przegląd większej liczby spektakli, niż możliwa do pre-

zentacji, w pierwszej kolejności do występu będą zakwalifikowane spektakle według 
autorskich scenariuszy. Najlepsze autorskie scenariusze będą opublikowane 
w specjalnej publikacji. 

 Każda grupa przygotowuje również swój afisz odzwierciedlający tematykę 

spektaklu, który powinien być dostarczony do MDK „Ochota” najpóźniej do 1 grud-
nia 2017. Ze wszystkich plakatów powstanie wystawa towarzysząca przeglądowi. 

ORGANIZACJA I WARUNKI TECHNICZNE: 

 Przegląd nie ma charakteru stricte konkursowego, jego istotą jest głownie wymiana 

dobrych praktyk i pomysłów działań edukacyjnych oraz wychowawczych 
poprzez teatr w środowisku szkolnym. Powołane przez organizatora jury będzie 
miało za zadanie głównie przekazanie informacji zwrotnych i sugestii, a nie wartościo-
wanie prezentowanych spektakli. Zostaną przyznane nagrody indywidualne oraz dla 
spektakli najpełniej realizujących temat projektu. 

 Organizatorzy dysponują salą widowiskową ze sceną o wymiarach 3,5 – 8,80 m, stan-

dardowym oświetleniem i nagłośnieniem. W przypadku potrzeb technicznych wybiega-
jących poza standardowe wyposażenie sceniczne, grupa powinna posiadać własny 
sprzęt. 

 Grupy zorganizowane przyjeżdżają z opiekunem, którego deleguje szkoła/placówka. 

 Karty zgłoszenia oraz niniejszy regulamin dostępne są na stronie interneto-

wej www.mdkochota.edu.pl Tam też będą publikowane wszystkie aktualne 
informacje dotyczące organizacji przeglądu. 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO PRZEGLĄDU MŁODZIEŻOWYCH SPEKTAKLI  

Z POZYTYWNYM PRZESŁANIEM „LUSTERKO”„LUSTERKO”  

 

mailto:lusterko@mdkochota.com
http://www.mdkochota.com/

