
Jauskitės patogiai režisieriaus kėdėje 

– sukurkite filmuką apie savo sveikatą stiprinančią 

mokyklą 

2018 m. nepaprasti – švenčiame atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį, o sveikatą stiprinančios 

mokyklos mini savo veiklos 25-metį. Mūsų jau 430 ir esame 57 savivaldybėse! Junkimės ir 

vienykimės švęsti Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25-ąsias metines! Parodykime 

kitiems, ką išmokome, ką sugebame, kaip rūpinamės savo ir artimųjų sveikata. Įkvėpkime kitus 

rinktis sveikatos stiprinimo kelią!  

Kviečiame sveikatą stiprinančių mokyklų mokinius imtis iniciatyvos – sukurti savo 

mokyklos reklaminį filmuką. Parodykite, kaip stiprinama sveikata Jūsų mokykloje ir kuo ji 

išskirtinė.  

Tarptautinis sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas SHE (Schools for health in Europe) 

parengė trumpą reklaminį filmuką apie sveikatą stiprinančias Europos regiono mokyklas. Keturios 

mokyklos iš trijų šalių (Estijos, Nyderlandų ir Ispanijos) pasakojo, kaip rūpestis sveikata atsispindi 

mokyklos politikoje ir kokią naudą tai atneša mokyklos bendruomenei. Vaizdo įrašas populiarina 

sveikatinimo idėjas ir skatina visas mokyklas tapti sveikatą stiprinančiomis. Filmuką galima 

pamatyti čia: http://www.schools-for-health.eu/pages-for-schools/translations---introduction-to-

health-promoting-schools-in-europe. 

Kam kurti savo reklaminį filmuką? 

Tai labai įdomu – patiems galvoti, režisuoti, filmuoti... Tai puikus būdas parodyti, ką Jūsų mokykla 

siūlo savo mokiniams ir mokytojams, kuo jie didžiuojasi ir džiaugiasi. Taip pat tai gali būti puikus 

paskatinimas kitoms mokykloms įsitraukti į sveikatos stiprinimo veiklą. 

Gražiausiais filmukais norėsime pasidalinti su tarptautiniu sveikatą stiprinančių mokyklų tinklu 

SHE, todėl pageidautini angliški subtitrai.  

Trumpos rekomendacijos 

Čia rasite naudingų patarimų, kaip sukurti trumpą įdomų ir patrauklų reklaminį filmuką. Patarimai 

iliustruoti pavyzdžiais iš SHE reklaminio vaizdo klipo. 

Pirmiausia atsakykite sau į 3 klausimus: 

1. Ko reikia, kad galėtumėt pradėti filmuoti? 

2. Kokia bus filmuko struktūra? 

3. Kaip filmuosite? 
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1. Ko reikia, kad galėtumėt pradėti filmuoti? 

1.1. Kokių priemonių reikia? 

Reikės filmavimo kameros arba kokybiškai filmuojančio fotoaparato ar mobiliojo telefono. Kartais  

pravartu naudoti trikojį stovą – tada vaizdas stabilesnis. Filmuojant interviu, geresnė garso kokybė 

gaunama naudojant išorinį mikrofoną. 

Reikia įvertinti: 

♦ Kokia vaizdo įrašymo įrenginio garso kokybė (pavyzdžiui, kalbinant pašnekovą)? 

♦ Kokia vaizdo kokybė? 

♦ Kokių kadrų norite? Tai lems, ar reikia trikojo.  

1.2. Pasirenkite veiksmų planą  

Prieš pradedant filmuoti, reikia turėti viziją, ką norite parodyti. Pasikvieskite 3–5 mokyklos draugus 

į kūrybinę grupę ir pirmiausia sukurkite veiksmų planą ir scenarijų. 

Susiplanuokite: 

♦ Koks filmuko tikslas? 

♦ Kas ką veiks ir kada: kas kurs scenarijų, parinks „aktorius“ ir vaizdus, muzikinį foną, montuos ir 

kt.?  

♦ Kas parems filmuko kūrimą, jei to reikia? 

2. Kokia bus filmuko struktūra? 

Rekomenduojame pradėti nuo įžangos. Pavyzdžiui, vienas ar du mokiniai pristato mokyklą. Toliau 

dėstoma, kas daro Jūsų mokyklą sveikatą stiprinančia: interviu su mokiniais, mokytojais, reportažai 

iš renginių, pamokų, filmuojama aplinka. Baigiama trumpa žinute, kaip mokyklą vertina vaikai.  

Tačiau Jūsų kūrybinė grupė gali nuspręsti padaryti visiškai kitaip, pavyzdžiui, naudoti animaciją, 

grafinį dizainą ir kt. Svarbiausia, kad filmukas būtų nuoseklus ir perteiktų pagrindinę Jūsų mintį.  

Tai svarbu:  

Bendra filmuko trukmė – ne ilgesnė kaip 5–7 min. 

Rekomenduojame pasirūpinti tėvų sutikimais filmuoti vaikus! 

2.1. Įžanga (maks. 15 s) 

Kaip pradėsite? Pavyzdžiui, mokinys, mokytojas, o galbūt net kažkuris iš tėvų, stovėdamas priešais 

mokyklos pastatą ar eidamas link pagrindinio įėjimo kviečia kartu ir žiūrovą. Jis pasako mokyklos 

pavadinimą, miesto (šalies) pavadinimą, pakviečia vidun. 

Pavyzdį peržiūrėkite čia: https://www.youtube.com/watch?v=rNprliRJ6z4.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNprliRJ6z4


2.2. Pristatymas 

Balsas už kadro pristato faktus, kurie daro Jūsų mokyklą sveikatą stiprinančia: sporto salę ir įrangą, 

galimybę sveikai maitintis, dėmesį mokinių ir mokytojų gerai savijautai, pagalbą neįgaliesiems, 

išorės ar vidaus erdves. Žodiniai komentarai turi būti trumpi, lyg būtų vardijama. 

2.3. Pirmasis interviu – kalba mokinys 

Mokinys pasakoja, kaip jo mokykloje stiprinama sveikata: kaip veiklose dalyvauja vaikai, 

personalas, jis pats, kokie rezultatai. Tuo metu rodomi jo žodžius iliustruojantys vaizdai iš 

mokyklos kasdienio gyvenimo, renginių. 

Pavyzdį peržiūrėkite čia: https://www.youtube.com/watch?v=LY-OMac82QU. 

2.4. Antrasis interviu – kalba mokytojas 

Mokytojas komentuoja, kaip jis mato sveikatą stiprinančią mokyklą. Filmuojami mokytojo 

vardijami pavyzdžiai, mokyklos veiklos, įdomios priemonės. Kalba turi būti labai trumpa. 

2.5. Trečiasis interviu – kalba mokyklos vadovas 

Mokyklos vadovas trumpai nusako mokyklos politiką, kaip bendruomenė įsitraukia į sveikatos 

stiprinimo procesus, kokie ateities planai. 

Pavyzdį peržiūrėkite čia: https://www.youtube.com/watch?v=NqN6QBmCa-8.  

2.6. Mokyklos vaizdai 

Be interviu, greičiausiai norėsite parodyti savo mokyklos aplinką – ne tik fizinę, bet ir socialinę. 

Pavyzdžiui, mokyklos pastatą iš išorės, kiemą, jame žaidžiančius, vaikštančius, sportuojančius, 

bendraujančius mokinius, mokyklos valgyklą, poilsiui skirtas erdves, klases. 

Filmuodami išorę, parinkite gerą orą, atkreipkite dėmesį į spalvas, filmuokite plačiu kampu, kad 

vaizdas būtų kuo patrauklesnis.  

Nufilmuokite tarpusavyje ir su mokytojais bendraujančius mokinius – atskleiskite psichologinę 

mokyklos atmosferą. 

Pavyzdžius peržiūrėkite čia:   

https://www.youtube.com/watch?v=7HJsl8ymCRU;  

https://www.youtube.com/watch?v=RkIkjZWUiuI.  

 

2.7. Kaip užbaigti filmuką? 

Pabaiga gali būti kuo įvairiausia, bet turėtumėte apgalvoti, kokią žinutę norite, kad išsineštų 

žiūrovas. Juk geriausiai prisimename tai, ką matėme paskiausiai! Pavyzdžiui, grupė mokinių gali 

choru pasakyti, kaip jie jaučiasi savo mokykloje ir kuo puiki yra sveikatą stiprinanti mokykla. 
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3. Kaip filmuosite? 

Be filmo scenarijaus, labai svarbi ir vaizdo bei garso kokybė.  

Bendrieji patarimai: 

♦ Būtinai papuoškite savo filmuką sveikatą stiprinančių mokyklų emblema, ją pridėjome prie šių 

rekomendacijų.  

♦ Filmuodami bendrą vaizdą, naudokite panoraminius vaizdus (mokyklos aplinka, pastatas, mokinių 

minia ir pan.). Priartinimo funkciją naudokite norėdami sufokusuoti tam tikrus objektus, į kuriuos 

norite atkreipti dėmesį. 

♦ Jei įmanoma, filmuodami naudokite trikojį stovą.  

♦ Būkite dėmesingi filmuodami viduje. Nefilmuokite priešais langus, venkite tiesioginių saulės 

spindulių, bet kartu atkreipkite dėmesį, ar nėra per tamsu. Pasirūpinkite, kad filmuojama aplinka 

būtų tvarkinga, kad į kadrą nepakliūtų nereikalingi daiktai.  

♦ Filmuodami interviu naudokite išorinį mikrofoną – tai padės sumažinti aplinkos garsus. 

♦ Filmuodami minią, kamera stenkitės sekti vieną pasirinktą žmogų ar objektą, parodydami jo kelią. 

Keiskite kadrus, parodykite geriausius vaizdus iš savo mokyklos.  

♦ Internete gausu patarimų, kaip sukurti įdomų ir kokybišką filmuką – pasiskaitykite, aptarkite, 

kuriais iš jų verta vadovautis. 

Nufilmavote puikų filmuką? Būtinai juo pasidalinkite!  

Paskelbkite jį savo mokyklos interneto svetainėje. 

Įrašą įkelkite į „Youtube“ ir pavadinkite jį „SMLPC akcija „Sveika mokykla 2018“ bei nepamirškite 

nurodyti autorystės. 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, el. p. daiva.zeromskiene@smlpc.lt, atsiųskite vaizdo 

įrašo nuorodą, nepamiršdami nurodyti savo (autorių) pavardės, klasės, mokyklos pavadinimo, 

miesto, el. pašto. Mes labai džiaugsimės galėdami pasidalyti juo savo „Facebook“ paskyroje ir su 

tarptautiniu sveikatą stiprinančių mokyklų tinklu SHE.  

Tikimės, kad šios rekomendacijos paskatins ir padės Jums sukurti patį geriausią savo mokyklos 

reklaminį filmuką!  
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