EDUKACINIS PROJEKTAS MOKSLEIVIAMS
DOKUMENTINIO KINO DIRBTUVĖS "ISTORIJA.POŽIŪRIS.JAUSMAS"
Daugiau nei 10 metų "Kultūrinių projektų centro" vykdomas edukacijos projektas moksleiviams "Kino
busas" yra bene vienintelis, tęstinis kino edukacijos projektas, vykstantis kiekvienais metais ir skirtas
Lietuvos regionams. "Kino buso" komanda nuosekliai dirba, vykdydama profesionalaus kino sklaidą ir
rengdama kino ir kultūros edukacijos dirbtuves regionuose gyvenantiems moksleiviams ir pedagogams.
Kūrybinio ugdymo projektas moksleiviams - dokumentinio kino dirbtuvės "Istorija. Požiūris. Jausmas" yra
skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams. Dokumentikos žanras yra mažai pažįstamas ne tik moksleiviams, bet
ir mokytojams. Dažnai jis suprantamas tik kaip kronika ar televizinė dokumentika. Tačiau tai yra daug
platenis ir sudėtingesnis žanras, reikalaujantis pažinti personažą, turėti išvystytą empatijos jausmą, gebėti
įžvelgti problemą, ją analizuoti, turėti bei išreikšti savo požiūrį ir t.t. Tad moksleiviams gilesnė pažintis su
dokumentika bus kelias į platesnį suvokimą ir saviraišką bei bus didelė ir kupina atradimų patirtis, ugdanti ne
tik gebėjimą vertinti ir analizuoti, tačiau ir kritinį mąstymą, toleranciją, pagarbą, smalsumą ir kitas savybes,
kurios ypač reikalingos jaunam žmogui.
Šis projektas svarbus tiek edukacine, tiek ir kultūrine prasme. Projektu siekiama supažindinti regionuose
gyvenantį jaunimą su kino menu ir jo žanrais, istorija, kino gamybos procesais, vystomas meninis suvokimas,
ugdomas estetinis skonis, lavinamas gebėjimas komunikuoti vaizdų pagalba, skatinamas domėjimasis
audiovizualiniu menu, formuojami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, o taip pat gebėjimai
kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas.
Šio projekto tikslai yra dvilypiai: lavinti moksleivių įgūdžius „perskaityti“ audiovizualinį kūrinį bei atskleisti
vizualinio teksto, kino kalbos teikiamas galimybes saviraiškai ir kūrybai. Vizualinis raštingumas tampa vis
svarbesnis šiandieniniame kontekste, tiek suvokiant meno kūrinius, tiek ir įvairias medijas. Deja, bet tik
nedaugelyje mokyklų vyksta kino pamokos ar yra kino būreliai, o net ir šių būrelių mokytojams trūksta
kompetencijų. Tad šis projektas yra viena iš nedaugelio galimybių regionų moksleiviams ir pedagogams
gauti trūkstamų žinių bei įgūdžių.
Projekto veiklos: dirbtuves ves jauni ir pripažinti kino profesionalai, turintys daug ir įvairios darbo su
vaikais ir jaunimu patirties. Jie su būtiniausia kino kūrimui technika atvyks į atrinktas dirbtuvėse dalyvauti
Lietuvos mokyklas. Moksleiviai bus supažindinami su dokumentinio kino žanru, vyks lietuviškų
dokumentinių filmų peržiūros bei analizė, jie bus mokomi kurti dokumentinius filmus bei patys juos kurs
padedami kino profesionalų, kadangi tai yra nepaprastai svarbi edukacijos dalis.
Projekto įgyvendinimo struktūra:
Dirbtuvių metu moksleiviai turės galimybę patys patirti kaip žingsnis po žingsnio gimsta filmas, susipažins
su kino gamybos terminais, filmo kūrimo etapais, kino profesijomis, pagrindiniais kino kalbos elementais ir
išmoks juos atpažinti kine, taip pat moksleiviai susipažins su dokumentinio kino specifika, o kurdami savo
filmus ieškos aktualių temų ir herojų. Pasitelkus kino profesionalų pagalbą, moksleivių mintys ir idėjos gali
virsti įdomiomis istorijomis ir netikėtais pasakojimais.
2 dirbtuvių dienos:
I d. Dalyviai išsamiai supažindinami su dokumentinio kino žanru. Vyksta dokumentinių filmų peržiūros, jų
analizė, diskusijos. Susipažįstama su pagrindiniais kino kalbos elementais, svarbiausiais filmo kūrimo
etapais, dramaturgijos principais. Antroje dienos pusėje moksleiviai pasidalina į kūrybines grupes ir pradeda
pasiruošimo darbus – tobulina scenarijų, piešia kadruotes, ieško personažų ir lokacijų bei pradeda pirmuosius
filmavimo darbus.
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II d. Filmavimo darbai, montažas, garso takelio ir titrų gamyba, sukurtų filmų peržiūra ir aptarimas.
Pasibaigus projektui, dalyviai turi galimybę konsultuotis su dėstytojais savarankiškai kurdami naujus filmus
ar tobulindami dirbtuvių metu kurtus filmus.
Projektas skirtas: 15-19 m. amžiaus moksleiviams.
Dalyvių skaičius: dirbtuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 18 moksleivių.
Dėstytojai: režisieriai ir kino edukatoriai, turintys didelę darbo su vaikais ir jaunimu patirtį Maratas Sargsyan
ir Andrius Blaževičius.
Laikas: 2018 m. gruodžio mėn. - 2019 m. sausio mėn. pradžioje atvyks į Jūsų mokyklą bei surengs 2 dienų
kino dirbtuves, iš anksto suderinus tinkamą datą.
Patalpa ir technika: atsivežame visą reikalingą techniką, tačiau jei mokykloje yra projektorius ir kita
technika video rodymui, būtų puiku turėti galimybę ja pasinaudoti. Taip pat yra reikalingas wifi interneto
prisijungimas, bei pastatoma lenta su atverčiamais popieriaus lapais arba bent jau paprasta lenta.
Patalpa: užtenka paprastos didesnės klasės.
Dalyvavimas projekte nemokamas.
Jei turėtumėte klausimų galite kreiptis el. paštu: kinobusas@cuma.lt
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