Programa Nr. 37
PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Bibliotekų specialistų mokymo programa
PAŽINTIS SU ATVIRO KODO PROGRAMA „OPENSHOT“:
NUOTRAUKŲ FILMO KŪRIMAS
Programos tikslas – naudojantis atviro kodo programos - vaizdo redaktoriaus „Openshot“ - įrankiais,
sukurti, apipavidalinti ir eksportuoti nuotraukų filmą.
Mokymų uždaviniai:
•

Pažinti programos pagrindines funkcijas, langus ir darbo įrankius;

•

Išmokti įkelti į programą ir redaguoti nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus, parengti titrus ir
antraštes;

•

Gebėti atlikti nuotraukų ir vaizdo įrašų montavimą, panaudojant įvairius efektus, perėjimus,
kitus nustatymus;

•

Išmokti nukirpti vaizdo įrašą, atskirti jame vaizdą ir garsą;

•

Sukūrus nuotraukų filmą, gebėti išsaugoti ir eksportuoti jį, pasirinkus tinkamus parametrus.

Mokymų trukmė: 4 val.
Mokymų vieta: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos arba
Panevėžio regiono savivaldybės viešosios bibliotekos kompiuterių klasė su modernia įranga ir
prieiga prie interneto.
Pagrindiniai reikalavimai mokymų dalyviams: elementarios naudojimosi kompiuteriu žinios.
Mokymų dalyvių skaičius: iki 11.

1. MOKYMŲ PROGRAMOS TURINYS IR APIMTIS
Nr.
1.

Temos pavadinimas
Atviro kodo programa „Openshot“
video redaktorius
Programos ir jos priedų atsisiuntimas;
Programos paskirtis, pagrindiniai langai,
įrankiai ir funkcijos.

Valandų skaičius
Paskaitų
Praktikumų

0,10

0,20

Nuotraukų filmo kūrimas:
Idėja, turinys ir kokybiška įranga –
esminiai dalykai, kuriant nuotraukų
filmą.
Pasirengimas filmo kūrimai: nuotraukų,
vaizdo įrašų ir muzikinio fono
parinkimas.
Nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų
įkėlimas į programą;
Įkeltų failų redagavimas: išdėstymas,
perėjimų ir efektų panaudojimas, vaizdo
ir garso įrašo fragmentų karpymas ir
montavimas, vaizdo nuo muzikos
atskyrimas;
Antraščių ir titrų kūrimas;
Nuotraukų filmo išsaugojimas ir
eksportavimas, peržiūra ir aptarimas.
Iš
viso:

2.

0,20

0,30

2,10

2,30

2. METODINĖS PRIEMONĖS (MOKYMO IR MOKYMOSI MEDŽIAGA)
Nr.

Priemonės pavadinimas

Rengimo metai

1.

Teorinė mokymų medžiaga (skaidrės)

2019

2.

Praktiniai darbai

2019

Priemonės paskirtis

Susipažinti su
Openshot programa,
gebėti pritaikyti ją
nuotraukų filmuko
kūrimui
Savarankiškos
praktinės užduotys

3. MOKYMŲ REZULTATŲ VERTINIMO BŪDAI
Dalyvavusių mokymuose specialistų apklausa. Anketos pildymas.

4. LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. Openshot vartotojo vadovas. Prieiga internete: https://www.openshot.org/user-guide/
2. The Basics: Openshot video editor tutorial /by Johnaton Thomas. Prieiga internete:
https://www.youtube.com/watch?v=VE6awGSr22Q
3. Trim, slice and split: Openshot video editor tutorial /by Johnaton Thomas. Prieiga internete:
https://www.youtube.com/watch?v=BQS2tmgD_Rk
Parengė
Jolanta Sriubienė,
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. metodininkė

Programa parengta 2019 m. vasario 26 d.

