
VLOG 

Czym jest VLOG? 

Po polsku wideoblog, to forma bloga, którego zasadniczą treść stanowią pliki filmowe, publikowane 

przez autora w kolejności chronologicznej. Vlogerzy publikują swoje filmy głównie w serwisach 

YouTube, Dailymotion oraz Facebook. W Młodzi Głosują zachęcamy do rejestrowania w formie 

vlogów przygotowań i realizacji kampanii profrekwencyjnych. 

O czym warto pamiętać? 

1. Sprzęt i miejsce nagrywania: do nagrywania vloga będziecie potrzebować sprawnego 

smartfona oraz zacisznego miejsca, gdzie bez większych zakłóceń będziecie mogli rejestrować 

swoje materiały. Tutaj znajdziecie listę darmowych aplikacji i narzędzie do montażu i edycji 

nagranego materiału: http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/najlepsze-darmowe-

programy-do-edycji-wideo.html. Tutaj zaś dowiecie się więcej jak nagrywać, aby wyglądało to 

estetycznie i ciekawie: https://www.youtube.com/watch?v=ChoMN_g6zrU.  

2. Wybór tematu: Waszym tematem są wybory prezydenckie, ale ważne żebyście 

uszczegółowili co konkretnie chcecie przekazać za pomocą swoich filmików. Czy to mają być 

relacje z poszczególnych etapów Waszej akcji czy może chcecie żeby było tam coś więcej, jak 

np. wywiady z różnymi osobami? Ważne abyście usiedli i wspólnie zaplanowali, co konkretnie 

ma znaleźć się na Waszym vlogu w trakcie trwania akcji. 

3. Kamera, akcja: kiedy już wiecie co chcecie nagrać i gdzie, to ważne abyście podjęli pierwszą 

próbę. Nie musicie się spieszyć. Pamiętajcie o tym, aby obraz był ostry, żeby nikt nie 

przeszkadzał Wam w nagraniu, aby światło w Waszym nagraniu było odpowiednie, a osoba, 

która znajduje się przed obiektywem na spokojnie mogła wypowiedzieć swoją kwestię. 

Pamiętajcie o dobrej atmosferze – przećwiczcie kilka razy wystąpienie, rozładujcie atmosferę 

śmiejąc się i żartując, a dopiero później przejdźcie do właściwego nagrania. Nie zrażajcie się 

wpadkami i błędami. Za każdym kolejnym razem może być tylko lepiej!  

4. Bądźcie naturalni: osoby, które będą oglądać Wasze nagrania wyczują to, kiedy jesteście 

naturalni. Pamiętajcie, że możecie poeksperymentować z formą przekazu i kiedy już nagracie 

pierwszy filmik zaprezentujcie go kilku osobom – koledze/koleżance, siostrze/bratu, 

opiekunowi czy rodzicom i zapytajcie o ich zdanie. Zbierzcie uwagi i sugestie i przegadajcie je. 

W ten sposób Wasze kolejne nagrania mają szansę stawać się lepsze od poprzednich.  

5. Edycja i montaż: w tym celu warto zapoznać się z przewodnikami (także w formie wideo) 

zamieszczonymi w Internecie. Możecie śmiało korzystać z darmowych programów takich jak 

np. iMovie czy Movie Maker. Więcej o samym montażu dowiecie się tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=VDJfEL_Epmk. Pamiętajcie, aby Wasze filmiki nie były 

dłuższe niż 2-3 minuty. Zawsze w takich momentach warto, abyście zadali sobie pytanie o to, 

jakiej długości filmiki Wy sami oglądacie i na tej podstawie nagrywali własne.  

6. Publikowanie: najprościej chyba jest założyć konto na portalu YouTube i właśnie tam 

publikować materiały. Koniecznie pamiętajcie o: 

a) Częstotliwości publikowania: ustalcie jak często będziecie publikować materiały.  

b) Zgoda na wykorzystanie wizerunku: musicie posiadać pisemną zgodę na wykorzystanie 

wizerunku osób biorących udział w Waszych materiałach. 

c) Promocja vloga: zastanówcie się wspólnie w jaki sposób możecie sprawić, aby vlog dotarł 

do szerszego grona odbiorców, niż tylko Was i Waszych znajomych. Warto pomyśleć nad 
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kontaktem z mediami lokalnymi, osobą administrującą stronę/profil facebook Waszej 

szkoły czy o grupach w przestrzeni internetu, na których dzielicie się podobnymi 

aktywnościami.   

Na zakończenie 

Pamiętajcie, że prowadzony przez Was vlog może informować o Waszych postępach w ramach akcji, 

ale także promować w ogóle potrzebę pójścia na wybory. Wystrzegajcie się prezentowania 

jakichkolwiek treści politycznych, które można przypisać do konkretnej partii czy myśli politycznych. 

Nadrzędną zasadą w ramach akcji jest neutralności polityczna. Zastanówcie się też nad tym, czy vlog 

może być prowadzony również po zakończeniu akcji Młodzi Głosują. Może przecież stać się miejscem, 

w którym będziecie poruszać różne ważne dla Was tematy.  
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