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Przygotowując projekt edukacyjny, warto zadbać, by działania podejmowane
w trakcie jego realizacji pozwalały na zauważenie pracy szkoły w najbliższym
środowisku.

Kaja Mikoszewska

Jednym ze sposobów na zwiększenie widoczności projektu jest przygotowanie krótkiego filmu
i opublikowanie go na stronie internetowej i profilach szkoły w mediach społecznościowych oraz
rozesłanie go do zaprzyjaźnionych dziennikarzy
i liderów opinii.
W dobie coraz powszechniejszego dostępu do
urządzeń umożliwiających realizację wideo i internetu przygotowanie dobrego filmu nawet bez
profesjonalnego studia, kamery i specjalistycznego oprogramowania nie jest trudne. Dodatkowo
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pozwala na zdobycie nowych umiejętności i daje
okazję wykorzystania kompetencji wszystkich
członków zespołu.

Scenariusz

Przykładowy plan

Nawet najkrótszy film powinien mieć plan.
Nie musi być on rozpisany co do sekundy, ważne
jest jednak, aby realizujący go zespół przemyślał,
co chce pokazać lub powiedzieć, ułożył to w odpowiedniej kolejności i zaplanował, ile czasu zajmą kolejne elementy.
Podczas pracy nad scenariuszem trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań:


Czy projekt będzie lepiej wyglądać
na zdjęciach, czy na filmie?
Czy film będzie
mieć narrację,
napisy, czy
jedno i drugie?

W filmie pokazane
zostaną po kolei:
t ytuł projek tu (5 sekund)
nazwa szkoły (pod tytułem)
pokaz zdjęć (1 minuta)
w ywiad z zespołem
projek towym (1,5 minuty)
5. film sprzed szkoły
(30 sekund)
6. podziękowania (10 sekund)
7. napisy końcowe (20 sekund)

1.
2.
3.
4.

Co jest najciekawsze
w projekcie – pomysł, zespół,
tematyka, działania,
grupa docelowa?

Kto będzie oglądać film – lokalna
społeczność, komisja konkursowa,
nauczyciele i uczniowie ze szkoły?
Co jest celem filmu – promocja szkoły,
zachęta do głosowania na projekt?

Jak długo powinien trwać film?
W internecie najbardziej angażują
krótkie filmy, najlepiej 3-4-minutowe.
Wbrew pozorom to wystarczy, by
interesująco przedstawić projekt
– trzeba go tylko dobrze zaplanować.

Schematy prezentacji
Prezentację projektu można zrealizować, korzystając z różnych schematów. Na przykład:
przedstawienie problemu
przedstawienie pomysłu
przedstawienie wykonania

i rozwiązania
i realizacji
ip
 okazanie
etapów

Praca nad scenariuszem to też moment, w którym trzeba się zastanowić nad rozwiązaniami,
które zostaną wykorzystane w filmie. Niezależnie od stopnia zaawansowania technologicznego

członków zespołu, warto zadbać o różnorodność
przekazu. Dobry film można stworzyć zarówno
z galerii zdjęć, szkiców i wykresów uzupełnionych
narracją, jaki i z połączenia zdjęć, filmów, napisów
i wypowiedzi.
Scenariusz zależy również od etapu, na jakim jest
projekt. Jeśli jest ukończony, warto pokazać jego
efekty. Jeśli projekt jest w toku, można pokazać
zdjęcia zespołu i plan prac. Ciekawe mogą być też
wypowiedzi członków zespołu na temat planów
i realizacji.
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Czym nakręcić film?

Schematy prezentacji
Profesjonalny film w dobrej rozdzielczości można
nakręcić praktycznie każdym urządzeniem, które
jest wyposażone w kamerę. Może to być smartfon, tablet z aparatem, webcam (kamera internetowa), kamera sportowa, kamera samochodowa
lub aparat fotograficzny z funkcją wideo.

Niezbędny jest za to statyw lub inne rozwiązanie,
dzięki któremu obraz będzie stabilny. Świetnie
sprawdzi się miękki woreczek czy prosta podpórka pod telefon. Najważniejsze jest, by nie kręcić
„z ręki”.

Ważne elementy
W prezentacji powinny się znaleźć:

1		temat projektu i jego numer
2 	miejscowość, nazwa i numer szkoły

4

3

	logo projektu
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	w opisie pod filmem – link do projektu na stronie projektanciedukacji.pl
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Oświetlenie
Równie ważne jak stabilny obraz jest dobre oświetlenie planu. Niezależnie od tego, czy w filmie
znajdzie się wnętrze, obiekt czy opowiadająca
o projekcie osoba, warto poświęcić chwilę, by dobrać odpowiednie światło i jego umiejscowienie.
Do oświetlenia planu wystarczy kilka zwykłych
lampek, a nawet latarka w telefonie. Najlepiej
skierować je nie na obiekt, który filmujemy, lub
osobę, która opowiada o projekcie, a np. na ścianę
za nią. Warto też spróbować „zmiękczyć” światło,
np. zasłaniając lampkę białą kartką.

Dźwięk
Tłem dla prezentacji projektu w postaci filmu lub
pokazu zdjęć może być i muzyka, i narracja. Jeżeli
zespół projektowy zdecyduje się na drugą opcję,
warto zadbać o dobre warunki nagrania.
Dźwięk można nagrać za pomocą dowolnego
urządzenia z mikrofonem – dyktafonu, telefonu,
kamery. Jeżeli osobę mówiącą widać w filmie, dobrze jest nagrywać to, co mówi, na drugim urządzeniu, które jest bliżej niej niż kamera. Potem te
nagrania można połączyć w montażu. Ważne jest,
by zadbać o ciszę na planie. Najlepiej wychodzi
narracja nagrana w pomieszczeniu.

nagranie
montaż

O czym pamiętać
przed i w trakcie nagrania
	Przed nagraniem trzeba
przygotować i wypisać, najlepiej
w punktach, co się chce powiedzieć.
	Nie warto uczyć się całej
wypowiedzi na pamięć, lepiej
wypadają wypowiedzi zgodne
z planem, ale spontaniczne,
naturalne. Jeśli jednak osoba
mówiąca czuje się bezpieczniej
z kartką, warto ustawić ją tuż
nad kamerą, żeby w trakcie nagrania
nie kręcić głową.
	Przed nagraniem warto się
odprężyć.
	Dobrze jest mówić płynnie i powoli.
	Warto usiąść prosto i się uśmiechać
– głos wtedy dużo lepiej brzmi.
	Przed występem przed kamerą
trzeba się przypudrować – dotyczy
to zarówno pań, jak i panów.
	Lepiej usiąść na jednolitym tle
niż np. na tle szafek. Można
wykorzystać pustą jasną ścianę
lub np. tył dużej mapy albo planszy.
	Można patrzeć wprost w kamerę
lub na kogoś, kto stoi obok kamery.
	Jeśli dźwięk nagrywany jest
na osobne urządzenie, dobrze
na początku nagrania klasnąć
dla łatwiejszej synchronizacji
podczas montażu.
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Muzyka i ilustracje

Ponieważ film promujący projekt ma być ogólnodostępny, nie może naruszać praw autorskich.
Źródłem muzyki i ilustracji powinny być wyłącznie darmowe, wolne zasoby.
Najlepiej wybrać neutralną, pogodną muzykę,
w tempie odpowiednim dla projektu. Dobrze
sprawdza się muzyka klasyczna.

Zdjęcia i ilustracje mogą się przydać, jeśli projekt dotyczy spraw, które trudno sfotografować
na miejscu, na przykład zagadnień astronomicznych, egzotycznej przyrody, osób zza granicy.
W napisach końcowych filmu warto podziękować
autorom i autorkom materiałów, które zostały wykorzystane w filmie.

Skąd brać muzykę?
Audio
Archive

Skąd brać zdjęcia?
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Jak zmontować film

Program do montażu należy wybrać w zależności
od umiejętności technicznych zespołu. Może to
być albo prosty darmowy program, albo darmowa wersja próbna programu używanego przez
profesjonalistów.
W tych programach można połączyć filmy, muzykę, narrację, zdjęcia, a także zrobić napisy i nałożyć efekty specjalne. Warto wybrać program
i zapoznać się z jego możliwościami przed przystąpieniem do realizacji filmu.

Proste programy:

YouTube Studio
https://studio.youtube.com/
Instrukcje:
https://creatoracademy.youtube.com/page/
lesson/editing

Programy dla zaawansowanych:
Lightworks
https://www.lwks.com/
Instrukcje: https://www.youtube.com/user/
editshare/playlists?shelf_id=16
Avidemux
http://fixounet.free.fr/avidemux/
Instrukcje:
http://www.komputerswiat.pl/
poradniki/programy/edycja-wideo/2016/05/avidemux.aspx
Adobe Premiere
http://www.adobe.com/pl/downloads.html
(bezpłatna wersja próbna)
Instrukcje:
https://helpx.adobe.com/pl/premiere-pro.html

Aplikacja Zdjęcia
Instrukcje:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17205

Więcej informacji na temat montażu
znajdziecie w filmie „Krótka instrukcja
montażu wideo”.

O autorce

Kaja Mikoszewska

Z wykształcenia inżynier informatyki, z zawodu graficzka komputerowa.
Projektuje i przygotowuje do druku korepetycje i książki do nauki języków.
Zajmuje się montażem wideo, obróbką audio i pisaniem scenariuszy do filmów
promocyjnych. Po godzinach prowadzi podcast edukacyjno-hobbystyczny.
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