
2015.12.11 Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyko saviraiškos programos – konkurso

„SKAITMENINIS KINAS. PROJEKTAS: MANO MOKYKLA“ baigiamasis nominacijų teikimo

vakaras.

http://www.jurguciomokykla.lt/news/193/563/Saviraiskos-programa-SKAITMENINIS-KINAS-PROJE
KTAS-MANO-MOKYKLA

Daumantas Aleškaitis (IVc), filmų kūrimo grupės mokinys, buvo apdovanotas Palangos Vlado Jurgučio

mokyklos STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) komandos nominacija už
kūrybišką požiūrį į matematikos dalyko populiarinimą.



STEAM nominacija už dokumentinį – vaidybinį filmą „Kurk matematiką“. Autorius – Daumantas

Aleškaitis.

Ištrauka iš filmo



Informacinių technologijų mokytojo metodininko Osvaldo Valiuko inicijuota ir įgyvendinta

programa-konkursas „SKAITMENINIS KINAS. PROJEKTAS: MANO MOKYKLA“, kurios tikslas –

ugdyti mokinių dalykines, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas, domėjimąsi skaitmeninio

kino kūrimu, sulaukė didelio susidomėjimo.

Konkursui kūrybinius darbus – vaizdo klipus, vaidybinius, dokumentinius, vaidybinius – prevencinius,

animacinius, eksperimentinius filmukus, pateikė mokiniai iš Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos

pagrindinės mokyklos, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos, Telšių „Ateities“ pagrindinės

mokyklos, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, Klaipėdos

„Žemynos“ gimnazijos, Klaipėdos Vydūno gimnazijos, Plungės "Babrungo" pagrindinės mokyklos, Vilniaus

Žirmūnų gimnazijos, Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos, Joniškio žemės ūkio

mokyklos, Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos, Plungės rajono Stanelių pagrindinės mokyklos, Klaipėdos

moksleivių saviraiškos centro studijos „Febas“, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos, Palangos

senosios gimnazijos, Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos, Klaipėdos Gedminų progimnazijos.

Saviraiškos programai „SKAITMENINIS KINAS. PROJEKTAS: MANO MOKYKLA“ pateiktus

darbus vertino:

Viktoras Gundajevas – Šiaulių Kino Meno Klubo, Šiaulių kino muziejaus vadovas, animacinių filmų,

televizijos laidų režisierius, įvairių mėgėjiško kino projektų organizatorius;

Kęstutis Meškys – kultūrologas, medijų specialistas, žurnalistas ir prodiuseris, Klaipėdos universiteto

dėstytojas;

Kęstutis Švėgžda – vertinimo komisijos pirmininkas – verslininkas, mecenatas, animacinių, vaidybinių,

dokumentinių filmų kūrėjas, pelnęs ne vieną apdovanojimą Lietuvos kino festivaliuose.

http://salociai.pasvalys.lt/
http://mazvydas19.lt/
http://www.ateitis.eu/
http://www.kjpg.lt/
http://zemynosgimnazija.lt/
http://www.vyduno.lt/
http://www.babrungas.plunge.lm.lt/
http://www.vzg.lt/
http://sauletekiskl.lt/
http://jzum.lt/skelbimai/
http://vitesmokykla.lt/
http://www.staneliai.plunge.lm.lt/
http://www.studija-febas.com/
http://www.senojigimnazija.lt/
http://www.baltijosmokykla.lt/
http://www.gedminai.lt/n/


Baigiamojo vakaro metu buvo skirtos:

Nominacija „Geriausias vaidybinis filmas“, „Geriausias operatorius“ – Kretingos Jurgio Pabrėžos
universitetinės gimnazijos vaidybiniam filmui „Ciklas“. Autoriai – Artūras Macius ir Žymantas Rimkus.

Nominacija „Geriausias dokumentinis filmas“ – Klaipėdos Vydūno gimnazijos dokumentiniam
filmui „Istorijos ir kultūros labirintai Klaipėdoje“. Autoriai – Haroldas Kogstas, Modestas Endriuška. Vadovė
– lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Lilija Bručkienė.

Nominacija „Geriausias animacinis filmas“ – Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro studijos
„Febas“ animaciniam filmui „Gaila“. Autorė – Valerija Ivanauskaitė.

Nominacija „Geriausias vaizdo klipas“ – Joniškio žemės ūkio mokyklos vaizdo klipui„SchoolTime“.
Autorius – Tomas Vipartas. Vadovas – informacinių technologijų vyresnysis mokytojas Virginijus Norvilas.

Nominacija „Geriausias vaizdo klipas“ – Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos vaizdo
klipui „Mano mokyklos gyvenimas“. Autoriai – Vilius Tubinas ir Dmitro Ollinyk.

Nominacija „Geriausias eksperimentinis filmas. Geriausias vaizdas“ – Klaipėdos Vydūno gimnazijos
eksperimentiniam filmui „Kūrybinė interpretacija pagal Vinco Mykolaičio – Putino„Vergą”. Autoriai –
Modestas Endriuška, Goda Liaudanskytė, Akvilė Matulionytė, Mindaugas Macijauskas. Vadovė – lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Lilija Bručkienė.

Nominacija „Daugiausiai žiūrovų balsų pelniusi nominacija“ – Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos
eksperimentiniam vaizdo klipui „Aukštasis Pilotažas”. Autoriai – Deividas Stračkys ir Simona Šedytė

Nominacija „Originaliausias idėjos sprendimas“ – Joniškio žemės ūkio mokyklos vaizdo
klipui „SchoolTime“. Autorius – Tomas Vipartas. Vadovas – informacinių technologijų vyresnysis
mokytojas Virginijus Norvilas.

Nominacija „Geriausias režisierius, Geriausias montažas“ – Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos
vaidybiniam filmui „Pramiegotos Brolių varžybos“ Autorius – Domantas Paulauskas.

Palangos Vlado Jurgučio mokyklos STEAM komandos nominacija už kūrybišką požiūrį į matematikos
dalyko populiarinimą – Vilniaus Žirmūnų gimnazijos dokumentiniam – vaidybiniam filmui „Kurk
matematiką“. Autorius – Daumantas Aleškaitis. Vadovė – teatro ir filmų kūrimo disciplinos mokytoja – Rasa
Kulytė - Polini



Prizai ir nominacijos



Vertinimo komisijos narys Kęstutis Meškys

Vertinimo komisijos pirmininkas Kęstutis Švėgžda


	Baigiamojovakarometubuvoskirtos:

