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Iššūkis švietimui – organizuoti mokymą taip, 

kad mokinys ugdytųsi XXI amžiaus gebėjimus. 



Projekto paskirtis 

 Projektas skirtas IT išplėstinio kurso programos „Elektroninė 

leidyba“ skyriaus „Video ir filmų kūrimas“ kūrybinei užduočiai 

įgyvendinti IV gimnazijos klasėje. 

 Tikslas – domėtis ir išbandyti naujas informacinių ir 

komunikacinių technologijų teikiamas kūrybos priemones ir 

galimybes.  

 Uždavinys - susipažinus su kino kalbos elementais ir video 

montavimo pagrindais, sukurti audiovizualinį kūrinį – iki 3 min. 

trukmės videofilmą „Gimnazijos interjeras“.  

 Projekto trukmė – 6 pamokos.  

 Projektas įgyvendintas 2018 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais. 



Sąsajos su bendrosiomis programomis.  

 Integravimo galimybės (vidinė integracija):  

 su doriniu ugdymu – pagarba kūrinių autoriams; 

 su menais – mokyklinės vizualiosios informacijos 

(laikraščių, lankstinukų, atvirukų, filmų ir kt.) kūrimas. 

 

 Ugdomi mokinių bendrieji gebėjimai:  

 taikymas,  

 problemų sprendimas,  

 mokėjimas mokytis,  

 kūrybiškumas. 



Sąsajos su bendrosiomis programomis.  

9.1. Mokinių pasiekimai.  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.3. Dirbti su aparatine ir 

programine įranga, reikalinga 

e. leidinio grafikos elementui, 

garso ar vaizdo failui parengti.  

1.3.1. Pasirinkti aparatinę ir programinę 

įrangą, reikalingą elektroniniam leidiniui 

rengti. 

1.3.4. Montuoti ar parengti filmuotą vaizdą 

skirtą e. leidiniui. 

1.4. Parengti pasirinktą 

elektroninį leidinį. 

1.4.3. Sukurti ar parengti e. leidinio turinį: 

tekstą, grafikos elementus, garso ir/ar 

vaizdo failus. 

1.5. Publikuoti elektroninį 

leidinį. 

 

1.4.3. Sukurti ar parengti e. leidinio turinį: 

tekstą, grafikos elementus, garso ir/ar 

vaizdo failus.  

1.5.3. Parengti e. leidinį 

publikavimui. 

1.5.3. Parengti e. leidinį publikavimui.  

Esminis gebėjimas:  rengti elektroninius leidinius, 

naudojantis tam skirtomis kompiuterinėmis programomis. 



Projekto įgyvendinimas 

1. Pasirengimo etapas. 

 Mokiniai susipažino su vaizdo filmo kūrimo procesu, kino 
kalbos elementais, montažo programos naudojimu.  

 Aptarė kuriamo filmo idėją, tikslus, numatė filmo siužeto 
gaires. 

2. Įgyvendinimo etapas. 

 Gimnazijos interjero filmavimas mobiliaisiais telefonais. 

 Nufilmuotų kadrų montavimas montažo programa (Movie 
Maker arba VideoPad). 

 Garso takelio paieška internete.  

 Vaizdo ir garso korekcija. Titrų rašymas. 

 Filmo parengimas publikavimui. 

3. Kūrybinių darbų pristatymas, įsivertinimas, 
vertinimas. 



Įsivertinimo kriterijai 

Kokie sunkumai 
iškilo filmuojant 

ir montuojant 
siužetą? 

Kokia kino 

elementų dermė? 
 

Kūrinio 
išbaigtumas, 
pasakojimo 

nuoseklumas. 

Pasiūlymai 
tobulinimui 

Kaip pasisekė 
perteikti norimą 
žinutę, jausmus? 



Projekto rezultatas, nauda, pridedamoji vertė 

 Kiekvienas mokinys sukūrė po filmą apie 

mokyklos interjerą ir jį publikavo platformoje 

Classroom. 

 Mokiniai apgalvojo karjeros galimybes – 

susipažino su scenaristo, kino operatoriaus, 

montuotojo, režisieriaus specialybėmis. 

 Įgijo teorinių ir techninių filmo kūrimo ir garso 

redagavimo įgūdžių.  

 Ugdėsi XXI a. gebėjimus – mokymosi ir 

novatoriškumo, bendradarbiavimo, karjeros, 

informacijos ir technologinius. 



Projekto rezultatas 

Vaizdo filmas „Kalėdos „Vyturio“ gimnazijoje“ (2:30 min.) 

 

Youtube kanale: 

https://youtu.be/-h-8aydXTzo  
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