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Kodėl?

Kas?

Kaip?

Skaitmeninės technologijos 
pakeitė visų mūsų požiūrį į 
supantį pasaulį, ypač jaunimo. 
Garso ir vaizdo turinys 
formuoja jo suvokimą ir 
sąveiką. Z karta („skaitmeniniai 
čiabuviai“) yra jaunimas, 
užaugęs skaitmeniniame 
amžiuje. Jie nuolat naudojasi 
technologijomis ir turi 
prieigą prie neriboto kiekio 
informacijos. Vis dėlto jiems 
trūksta gebėjimų analizuoti ir 
vertinti iš skaitmeninės terpės 
gaunamo turinio tikrumą.
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Kūrybinės dirbtuvės yra naujoviška garso ir vaizdo kūrimo 
mokymo programa. Ji skatina 14–19 metų jaunimą kritiškai 
mąstyti, aptarti svarbias temas ir išlaisvinti jų kūrybiškumą. Jie 
įgis ne tik techninių įgūdžių kurti garso ir vaizdo turinį, bet taip 
pat ir skersinių - bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, 
problemų sprendimo, kritinio mąstymo ir geresnio savęs bei savo 
socialinio konteksto supratimo įgūdžių.

Kūrybinėse garso ir vaizdo dirbtuvėse taip pat bus rengiami 
mokytojai. Mišriuose mokymuose pedagogai įsisavins naujovišką 
garso ir vaizdo švietimo metodiką, kurią galės panaudoti 
savo kasdieniame darbe. Mokytojai išmoks nukreipti mokinių 
kūrybiškumą į jų savęs suvokimą, savo tapatybės ir savo vaidmens 
visuomenėje kūrimą.

Mūsų metodaiMūsų 
mokymo 
moduliai
 1.  Kas yra vaizdas?

 2.  Vizualinė sintaksė ir 
žaismingas judėjimas

 3.  Vaizdinė 
dramaturgija

 4.  Nuo žmogaus iki 
personažo

 5.  Nuo vaizdo iki 
rašymo, nuo rašymo 
iki vaizdo

 6.  Grožinis kūrinys ir 
dokumentika

 7.  Pasirengimas ir 
filmavimas

 8.  Vaizdo įrašų taisa

 9. Garso ir vaizdo 
sintaksė

 10. Kūrinio pristatymas

PROJEKTAS SKAIČIAIS


