
KAIP PAPASAKOTI
ISTORIJĄ?

video autoportreto metodas



SVEIKI

Sveiki, aš esu Armas Rudaitis, režisierius. Su
įvairiais kino edukacijos projektais dirbu jau
dešimt metų. Karantino metu teko greitai
prisitaikyti prie pakitusios situacijos, kūrybiškai
pažvelgti į mokymo procesą, tad šiuo
laikotarpiu gimė naujos metodikos, kurias ir
toliau sėkmingai naudoju. 



Konkrečiai šią užduotį išbandžiau Youngblood
kino mokykloje, o vėliau – keliose kitose
mokyklose. Visada puikiai suveikė. Pats
išbandžiau visus tris metodus ir, davęs užduotį
mokiniams, pats padariau savo paties jiems
užduotas užduotis ir vėliau jiems parodžiau. Tai
labai motyvavo mano studentus, kurių rezultatai
taip pat buvo labai įkvepiantys.

Nuotrauka iš ,,Yougblood" kino mokyklos



Pagrindinė užduotis
AUTOPORTRETAS – 

video pasakojimas apie save:
 



Autoportretas: 

laisvos formos mini kino esė iki 3 minučių,
filme turi būti įrašytas užkadrinis balsas,
veiksmas vyksta tokioje aplinkoje, kur galima
saugiai filmuoti,
garso takelis turi būti originalus, ne tik
balsas, bet ir garsai/muzika,
užduočiai reikia skirti apie mėnesį, bet
įmanoma padaryt ir per vieną dieną.
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Autoportreto žanras stiprus tuo, kad mokiniai
atsiskleidžia ir papasakoja dalykus, kurių dar nėra
pasakoję. Tarkime, šitos užduoties metu kai kurie
moksleiviai pasidalino savo skaudžiomis patirtimis,
papasakojo apie savo brolius ar seses, apie kuriuos
niekas nieko nežinojo ir pan. Tai tampa savotiška
terapija. Vėliau itin svarbu aptarti sukurtus video,
būtina į diskusiją įtraukti visą grupę. 



Galimi metodo
taikymo variantai



1. Aplinkos stebėjimas ir
fiksavimas

Filmavimas stebimosios dokumentikos būdu, kai
filmuojama pro langą, savo namų, klasės aplinka. 

Mano darytas pavyzdys:
https://vimeo.com/497876332. 

Kadras iš A. Rudaičio ,,Kaip išgyventi karantina?"

https://vimeo.com/497876332


2. Artimo žmogaus
filmavimas ir
pasakojimas apie jį/ją.

(vieno iš tėvų, senelio, brolio ar sesės)
Taip pasirenkamas savas herojus. 

Mano darytas pavyzdys:
https://vimeo.com/539986421.

Kadras iš A. Rudaičio ,,Kaip sustabdyti laiką?"

https://vimeo.com/539986421


3. Pasakos/istorijos
sukūrimas ir
nufilmavimas.
Šita užduotis puikiai tinka jaunesnio
amžiaus moksleiviams. 

Mano darytas pavyzdys:
https://vimeo.com/660191229.

https://vimeo.com/660191229


Šiuos pavyzdžius siūlau parodyti moksleiviams,
kad jiems būtų aišku, ką reikia padaryti. Metodo
esmė – turi būti užkadrinis balsas, kur pats
moksleivis/moksleivė pasakoja istoriją ir ją,
grubiai tariant, iliustruoja vaizdais. 



Iš pradžių galima mokiniams duoti užduotį
užrašyti, koks bus tas balsas, visą tą tekstą, o tik
tada, kai tekstas pabaigtas, eiti filmuoti. Įprastai šią
užduotį taikau individualiam darbui, t. y. kiekvienas
mokinys/studentas padaro po savo atskirą filmą.
Tada nėra galimybės slėptis už kažkieno nugaros ir
visi sukuria pasakojimą apie save.
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Filmavimams visiškai pakanka mobiliųjų
telefonų ar kitos technikos, kurią turi patys
moksleiviai ar mokykla. Šiais laikais dažniausiai
kiekvienas moksleivis turi filmuojantį telefoną,
todėl šioje vietoje problemų neturėtų kilti.
Garso įrašą taip pat galima pasidaryti telefonu
ar turimu rekorderiu.

Nuotrauka iš ,,Yougblood" kino stovyklos



Programa Da Vinci Resolve

Gali būti sunkiau su montažu, tam siūlau naudoti Da Vinci
Resolve (nemokama) arba Adobe Priemiere CC programas,
taip pat yra ir kitų alternatyvų. Bet, kiek teko susidurti,
moksleiviai itin greitai perpranta tokius dalykus ir patys
gali pamokyti vieni kitus montažo subtilybių. 



Manau, kad šis metodas puikiai tiks lietuvių
kalbos ir literatūros, istorijos, informacinių
technologijų bei menų disciplinoms. Jį taip pat
galima kūrybiškai pritaikyti ir kitose pamokose.
Šis metodas ugdo mokinių vaizduotę, istorijos
pasakojimo įgūdį, kūrybiškumą, smalsumą ir
norą stebėti aplinką ir pan. 

Kadras iš dokumentinio serialo "How to with John Willson"



Prie šio aprašo pridedu video, kuriame
visa tai papasakoju, ir kitus filmukus, kaip
dalį metodinės medžiagos, kurią galite
naudoti šio metodo taikymo metu. Jei
kils kokių klausimų, drąsiai galite
susisiekti su manimi tiesiogiai. 

Nuotrauka iš A.Rudaičio metodo video



Armas Rudaitis
Režisierius

armas@rudaitis.lt
+37060811496

 


