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CHƯƠNG TRÌNH LÀM PHIM QUA ỐNG KÍNH TRẺ THƠ MÙA GIẢI THỨ 14 ĐÃ 

BẮT ĐẦU, BẠN ĐÃ SẴN SÀNG THAM GIA? 

 

Qua Ống Kính Trẻ Thơ - Kid Witness News (KWN) là chương trình đào tạo làm phim toàn cầu 

do Tập đoàn Panasonic tổ chức dành cho học sinh trong độ tuổi từ 10 đến 18, nhằm phát triển 

khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và các kỹ năng mềm khác thông qua quá 

trình làm phim. Bên cạnh đó, các em còn được nâng cao nhận thức và nói lên tiếng nói của 

chính mình về các vấn đề xã hội trong nước và quốc tế thông qua các chủ đề làm phim như môi 

trường, thể thao, giao tiếp, và các chủ đề thuộc nhóm các mục tiêu phát triển bền vững của Liên 

Hợp Quốc (SDGs). Chương trình được Panasonic tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ năm 1989. Tại 

Việt Nam, chương trình ra mắt từ năm 2006 và đã đón nhận sự tham gia của 164 trường học, 

hơn 2.800 học sinh với 120 video được sản xuất sau 13 mùa giải. 

Qua chương trình KWN 2021, Panasonic Việt Nam hi vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát 

triển bền vững của Việt Nam thông qua việc bồi dưỡng và truyền cảm hứng sáng tạo cho các 

thế hệ tương lai. 

Tham gia KWN, các em học sinh sẽ được trải nghiệm khóa học làm phim cùng các nhà làm 

phim chuyên nghiệp, sử dụng các thiết bị quay phim chuyên nghiệp cùng nhiều hoạt động bổ 

ích, thú vị. Tất cả được tổ chức hoàn toàn MIỄN PHÍ với mong muốn dành tặng các em một 

sân chơi sôi động và ý nghĩa trong dịp hè. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bênh Covid-19, để đảm 

bảo an toàn cho các em hoc sinh và vẫn hoàn thành chương trình đề ra, khóa học dự kiến sẽ 

được thực hiện trực tuyến một phần. 

Lễ trao giải KWN 2021 sẽ được tổ chức tại Việt Nam nhằm vinh danh những đội đoạt giải, ghi 

nhận những nỗ lực và thành quả của các em được trong suốt quá trình làm phim. Đồng thời, 

các bạn sẽ có cơ hội tham gia chương trình giao lưu quốc tế được tổ chức trực tuyến với các 

nhóm làm phim từ nhiều nước trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á tham dự. 

 THỂ LỆ CUỘC THI  

1. Đối tượng: Tất cả học sinh từ 10 – 18 tuổi quan tâm và có thể tham gia các hoạt động 

ngoại khóa của chương trình ở Hà Nội. 

2. Thời gian:  

• Vòng sơ khảo: từ 27/04/2021 đến 22/06/2021. 
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• Vòng làm phim (dự kiến): Trong tháng 7/2021.  

• Lưu ý: Thời gian diễn ra vòng làm phim có thể được điều chỉnh bởi Ban tổ chức 

(BTC) để phù hợp với tình hình dịch bệnh, đồng thời đảm bảo các em học sinh vẫn có 

thể tham dự toàn bộ chương trình. 

3. Cách thức tham gia  

• Tham gia theo nhóm hoặc cá nhân: Các học sinh thành lập đội làm phim gồm 3 đến 5 

em với 01 giáo viên hoặc 01 phụ huynh phụ trách. Cá nhân đăng ký tham gia sẽ được 

BTC ghép đội cùng các cá nhân khác tại vòng làm phim. 

• Vòng sơ khảo: Cá nhân và các đội nộp đơn đăng ký và ý tưởng kịch bản phim theo các 

chủ đề BTC đưa ra, mỗi cá nhân / mỗi đội có thể nộp nhiều hơn 01 kịch bản. Thời hạn 

nộp hồ sơ đến hết ngày 22/06/2021.  

• 10 đến 14 đội có kịch bản phù hợp nhất sẽ được tham gia khóa đào tạo làm phim miễn 

phí do Panasonic tổ chức. Trang thiết bị quay phim chuyên nghiệp sẽ do Panasonic Việt 

Nam cung cấp. Kết thúc khóa học, mỗi đội sẽ tự sản xuất một bộ phim dài tối đa 5 phút 

theo kịch bản đã chọn. 

• Lưu ý: toàn bộ các hoạt động từ kịch bản tới làm phim đều do nhóm làm phim (như đã 

đăng ký trong Đơn đăng ký đối với đăng ký nhóm hoặc được BTC ghép nhóm đối với 

đăng ký cá nhân) thực hiện và phải có đầy đủ sự tham gia của toàn bộ thành viên. BTC 

sẽ không chấp nhận các kết quả nếu thiếu sự tham gia của bất cứ thành viên nào của 

nhóm, vì bất kỳ lý do gì. Để đảm bảo công bằng và thực hiện đúng mục đích chương 

trình, BTC cũng sẽ không ghi nhận những kết quả làm phim có sự can thiệp hoặc hỗ trợ 

chuyên môn từ thành viên phía ngoài nhóm đã đăng ký / nhóm đã được BTC ghép. 

• Vòng chung kết: Sau khi kết thúc vòng làm phim, các tác phẩm sẽ được Hội đồng giám 

khảo (gồm chuyên gia, nhà giáo dục, quản lý giáo dục) đánh giá, bình xét. Những bộ 

phim được bình chọn sẽ được nhận giải thưởng của chương trình KWN Việt Nam 2021 

trong Lễ bế mạc KWN 2021 tổ chức tại Việt Nam.  

• Bộ phim xuất sắc nhất sẽ được gửi sang Nhật Bản để tham dự cuộc thi KWN 2021 toàn 

cầu. Các đội làm phim sẽ tham gia chương trình giao lưu quốc tế được tổ chức trực tuyến 

với các nhóm làm phim từ nhiều nước trên thế giới và trong khu vực. Do tình hình dịch 

bệnh diễn biến phức tạp, BTC sẽ không tổ chức chuyến đi Nhật Bản để tham dự cuộc 

thi KWN 2021 toàn cầu cho đội thắng giải.  

4. Chủ đề làm phim 

Học sinh chọn 1 trong các chủ đề sau để làm phim: môi trường, thể thao, các chủ đề trong 

nhóm mục tiêu phát triển bền vững (SGDs).  

5. Cách thức nộp đơn 

• Cách 1: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam  

    Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Sunrise, 90 Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

• Cách 2: Gửi đơn đăng ký về địa chỉ email:  thuthao02.nguyen@vn.panasonic.com  
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• Cách 3: Nộp đơn thông qua trang Fanpage Facebook của Panasonic Risupia Việt Nam: 

https://www.facebook.com/risupiavietnam  

 

Thời hạn nộp đơn đăng ký: đến hết ngày 22/06/2021 

 

6. Lợi ích khi tham gia chương trình 

• Học làm phim cùng các nhà làm phim chuyên nghiệp.  

• Phát triển khả năng sáng tạo, kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và các kỹ năng mềm 

khác. 

• Tăng cường nhận thức và nói lên tiếng nói của chính mình về các vấn đề xã hội trong 

nước và quốc tế thông qua các chủ đề làm phim: môi trường, thể thao, và các mục tiêu 

phát triển bền vững. 

• Giao lưu kết bạn với bạn bè trong nước và quốc tế và tham dự cuộc thi KWN toàn cầu 

dưới hình thức trực tuyến. 

• Nhận Chứng nhận tham dự chương trình và quà tặng từ Panasonic Việt Nam. 

7. Yêu cầu về kịch bản dự thi 

• Nội dung kịch bản thuộc các chủ đề do BTC quy định, đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức và 

văn hóa của Việt Nam, tránh các nội dung nhạy cảm về tôn giáo, chính trị hoặc các nội 

dung có khả năng gây ảnh hưởng không tốt tới bên thứ ba.    

• Kịch bản đăng ký dự thi có thể là kịch bản gốc (do đội thi/cá nhân sáng tác) hoặc kịch 

bản chuyển thể nhưng phải có sự chấp thuận của tác giả. BTC sẽ loại bỏ những trường 

hợp có nghi vấn tranh chấp về bản quyền và dừng các hoạt động tham gia liên quan tới 

bản quyền tranh chấp. BTC không chịu trách nhiệm trước mọi tranh chấp liên quan đến 

bản quyền của tác phẩm đăng ký dự thi. 

•  Kịch bản theo nhóm được gửi về BTC đồng nghĩa với việc kịch bản đó đã đạt được sự 

đồng thuận của mọi thành viên trong nhóm để tham gia Chương trình. BTC không chịu 

trách nhiệm giải quyết những mâu thuẫn nội bộ.  

• Các cá nhân đồng ý tham gia vòng làm phim đồng nghĩa với việc đồng thuận rằng kịch 

bản của nhóm do BTC ghép là một trong những kịch bản đã được BTC xem xét và đánh 

giá theo chuyên môn là xuất sắc và khả thi, và đại diện cho nhóm để làm phim dự thi 

chung kết. Trưởng nhóm là cá nhân có kịch bản được chọn.  

8. Thông tin liên hệ  

Ban tổ chức chương trình Qua ống kính trẻ thơ  

Bộ phận CSR, Phòng Truyền thông Tập đoàn, Công ty Panasonic Việt Nam  

Địa chỉ: Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam, Tầng 2, tòa nhà Sunrise, 90 Trần Thái Tông, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội 
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Facebook: https://www.facebook.com/risupiavietnam/ 

Website: https://www.panasonic.com/vn/corporate/sustainability/kid-witness-news-2021 
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