Kino žinovo specialybė
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Teorija
1. Trumpai papasakoja apie kiną, bei žino kas yra jo pradininkai
2. Žino kuo skiriasi kinas nuo fotografijos ir televizijos.
3. Žino 5 kino filmų rūšis (pvz. komedija, siaubo, istorinis ir pan.)
4. Gali įvardinti savo mėgstamiausią filmą, aktorių ir aktorę.
5. Žino kas yra scenaristas, režisierius, operatorius (kinematografas) ir montuotojas.
Supranta, ką jie veikia kuriant filmą.
Praktika
1. Sukuria geriausių matytų filmų 5-tuką ir prie kiekvieno fimo nupiešia/aprašo labiausiai
įsiminusį įvykį.
2. Išsirenka labiausiai patinkančią pasaką/istoriją arba sukuria pats ir nupiešia 12 dalių
kadruotę pagal tą pasaką/istoriją.
3. Kartu su gauja ir vadovu pažiūri filmą kino teatre, mokykloje ar kitoje vietoje bei aptaria
įspūdžius su gauja ir vadovu.
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Kino žinovo specialybė
Skautai (11-14 m.)

Teorija
1. Žino 5 žymiausius Lietuvos kino režisierius bei bent po 1 filmą, kuriuos jie yra sukūrę.
2. Gali įvardinti 2 žymiausius kino festivalius vykstančius Europoje ir 2 Lietuvoje.
3. Žino kuo skiriasi dokumentinis kinas nuo vaidybinio kino, pateikia bent po 2 filmų
pavyzdžius.
4. Žino 5 užsienio kino režisierius, gali įvardinti bent po 1 jų sukurtą filmą.
5. Turi sudaręs geriausių matytų filmų 10-tuką, bei gali papasakoti apie savo mėgstamiausius
aktorius.
6. Žino kas yra scenarijus, kam jis reikalingas bei kaip jis rašomas.
7. Turi mėgstamiausią (ar daugiau) režisierių, žino jo gyvenimo istorija, įvardina geriausius
filmus.
Praktika
1. Pažiūri bent 1 filmą kino teatre festivalio metu kartu su savo skiltimi ir vadovu.
2. Gali parašyti minimum 1 lapo scenarijų ir nupaišyti pagal jį filmo kadruotę.
3. Moka naudotis video montavimo programa, kurią turi kompiuteryje, panaudoja ją
montuojant savo filma, pritaiko tinkamus efektus, uždeda pradžios ir pabaigos titrus. Kur
reikia – subtitrus.
4. Surengia savo draugovei filmo vakarą - papasakoja apie režisierių, aktorius, filmo kūrimo
aplinkybes, parodo filmą, surengia filmo aptarimą.
5. Nufilmuoja trumpą (iki 5 minučių) vaidybinį arba dokumentinį filmuką kartu su skilties
nariais.
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Kino žinovo specialybė
Patyrę skautai (15-18 m.)

Teorija
1. Žino ir gali papasakoti apie Lietuvos kiną, gali įvertinti dabartinę kino situaciją Lietuvoje.
2. Žino pagrindines filmavimo taisykles, tokias kaip 180 laipsnių bei aštuoniukės tasyklė.
3. Žino kas yra Kulešovo efektas, kas vadinamas montažo tėvu, kokie būna montažo būdai.
4. Žino bent 3 kino Europos kino ”bangas”, gali papasakoti jų tendencijas.
5. Žino 5 garsiausius nekomercinio kino režisierius bei jų žymiausius darbus.
6. Gali papasakoti Holivudo įkūrimo istorija, supranta, kodėl ir kaip būtent ten gimė
Amerikietiškas kinas.
7. Žino 5 garsiausias nebylaus kino žvaigždes bei 5 režisierius, gali papasakoti kuo nebylusis
kinas skiriasi nuo garsinio kino.
8. Žino kino teatrų rūšis bei gali papasakoti kuo svarbus “kino teatro potyris”.
9. Žino kas yra Oskarų apdovanojimo ceremonija, kas skiria apdovanojimus bei gali įvardinti
pusę (12) nominacijų.
Praktika
1. Parašo minimum 1 puslapio scenarijų bei nupiešia kadruotę.
2. Pagal scenarijų ir kadruotę sukuria trumpametražį (minimum 1 minutė) vaidybinį filmuką.
3. Sudalyvauja kokiame nors filmų konkurse.
4. Pažiūri po bent 1 filmą sukurtą Holivude iš kiekvieno dešimtmečio pradedant 1900, toliau
1910, 1920 ir t.t. Trumpai aprašo kuo kiekvienas naujesnis yra įdomus ir kuo skiriasi nuo
prieš jį sukurto.
5. Peržiūri 3 filmus kino festivalių metu, parašo trumpas recenzijas apie juos.
6. Stovyklos metu filmuoja draugovės veiklą, vėliau sukuria iš filmuotos medžiagos trumpą
dokumentinį filmuką ir pristato draugovei.
7. Surengia savo draugovei 3 filmų vakarus - papasakoja apie režisierius, aktorius, filmo
kūrimo aplinkybes, parodo filmus, surengia filmų aptarimus.
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