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PANEVĖŽIO APSKRITIES
GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Bibliotekų specialistų mokymo programa

WINDOWS LIVE MOVIE MAKER

Programos tikslai – suteikti žinių apie vaizdo filmų kūrimo programą Windows Live Movie Maker, jos 
panaudojimo galimybes. Išmokyti iš nuotraukų ir vaizdo įrašų sukurti vaizdo filmuką.

Mokymo uždaviniai:
• sugebėti iš nuotraukų ir vaizdo įrašų sukurti vaizdo filmuką

Mokymo trukmė: 4 val.

Mokymo vieta: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kompiuterių 
klasė arba Panevėžio veiklos teritorijos savivaldybės viešoji biblioteka.

Pradiniai reikalavimai mokymų dalyviams: elementarios naudojimosi kompiuteriu žinios.

Dalyvių skaičius: iki 11.

1. MOKYMO PROGRAMOS TURINYS IR APIMTIS
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1. Darbas su Windows Live Movie Maker programa (2011 arba 2012 versija): 1,5 2,5

✔ filmo projektas;
✔ Windows Live Movie Maker programa valdymo įrankiai;
✔ fotografijų, vaizdo ir audio įrašų importavimas į filmo projektą;
✔ titrų įterpimas ir redagavimas;
✔ antraščių įterpimas ir redagavimas;
✔ audio takelio redagavimas;
✔ perėjimų tarp nuotraukų ar vaizdo įrašų sukūrimas;
✔ nuotraukų slinkimo ir mastelio keitimo efektai;
✔ vaizdo efektų pritaikymas;
✔ sulėtinto vaizdo įrašo (slow motion) kūrimas;
✔ projekto eksportavimas pasirinktu formatu.

Iš viso: 1,5 2,5

1 iš 2



2. METODINĖS PRIEMONĖS (MOKYMO IR MOKYMOSI MEDŽIAGA)

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Rengimo
metai

Apimtis Priemonės paskirtis

1. Teorinės medžiagos konspektai ir 
skaidrių pristatymai

2015 - Susipažinti su kurso teorija

2. Vaizdo pamokos 
(http://mokymai.pavb.lt/)

2015 - Išmokti praktiškai valdyti 
Windows Live Movie Maker

3. STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO BŪDAI

Dalyvavusių kvalifikacijos kėlime specialistų apklausa. Anketos pildymas.

4. LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. „Getting started with Windows Movie Maker“. Prieiga per internetą: 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker

2. „Windows Live Movie Maker Essential Training“ video pamokos. Prieiga per internetą: 
http://www.lynda.com/Windows-Movie-Maker-tutorials/essential-training/71928-2.html

Parengė:

Aivaras Neimontas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Informacinio raštingumo koordinatorius-metodininkas
Programa parengta 2015 m. balandžio mėn. 17 d.
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