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Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokinius iš Ukrainos, Vengrijos,
Lenkijos, Slovakijos, Kroatijos, Lietuvos ir Sakartvelo dalyvauti konkurse
ir siųsti savo kūrybinius darbus vienoje iš trijų kategorijų:

Filmo kūrimas

Internetinės brošiūros kūrimas

ISTORIJOS YRA UNIVERSALIOS.
ISTORIJŲ KŪRIMAS MUS VISUS VIENIJA.
PAPASAKOKITE SAVO ISTORIJĄ APIE
JŪSŲ REGIONO ŽYDŲ KAPINES.

KVIEČIAME NAUDOTIS ŠIOMIS DUOMENŲ
BAZĖMIS KURIANT SAVO PROJEKTUS:
CENTROPA: čia rasite žmonių biografijas, interviu, nuotraukų, istorinio konteksto komentarų bei filmų
https://www.centropa.org
ESJF Europos žydų kapinių iniciatyva (angl. European Jewish Cemeteries Initiative):
čia rasite žemėlapių, istorinių apžvalgų, aprašymų bei nuotraukų
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
ESJF Guide – žydų kapinės klasėje (leidinys):
čia rasite informaciją apie žydų kapines, paaiškinimus apie antkapių simbolius ir
epitafijas bei pratimus su atsakymais:
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

DARBŲ KONKURSUI LAUKIAME IKI

2023 m. vasario 25 d.
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ŽIURI KOMISIJA
Visi projektai, dalyvaujantys
konkurse, bus vertinami
tarptautinės žiuri komisijos, kurią
sudarys šeši audiovizualinio
meno ir žydų istorijos ekspertai.
Dalyvius informuosime apie
konkurso rezultatus iki 2021 m.
balandžio pabaigos.

Laimėtojai bus apdovanoti
oficialioje ceremonijoje, kuri vyks
2023 m. birželio mėn.
Jų projektai bus publikuoti
internetinėje erdvėje.

KONKURSO LAIMĖTOJAI IR PRIZAI

I V I E TA

elektroninės įrangos įsigijimo dovanų kuponas
(vertė – 250 EUR)

I I V I E TA

elektroninės įrangos įsigijimo dovanų kuponas
(vertė – 150 EUR)

I I I V I E TA

elektroninės įrangos įsigijimo dovanų kuponas
(vertė – 100 EUR)

PA S K AT I N I M O P R I Z A S

bilietai į kino teatrą
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Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės konkurso nuostatais.
Turite klausimų? Reikia pagalbos įgyvendinant savo projektą?
Džiaugsimės galėdami su jumis pasidalinti praktiniais patarimais.
Susisiekite su savo šalies koordinatoriais, o taip pat sekite mus
Facebook’o paskyroje Facebook page.
C E N T R O PA I R E S J F

Nekantriai laukiame jūsų projektų!

TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE
S U S AV O Š A L I E S K O O R D I N AT O R I A I S :
Ukraina
Lietuva
Lenkija
Vengrija
Sakartvelas
Moldova
Slovakija

Andrii Koshelnyk
koshelnyk@centropa.org
Gintarė Liorančaitė
gintare.liorancaite@gmail.com
Ewa Arendarczyk
ewa.arendarczyk@galiciajewishmuseum.org
Sári Szilágyi
szilagyi@centropa.org
Teona Dalakishvili
teonadalak@gmail.com
Ion Ungureanu
ionc@ecovisio.org
Dr. Jana Odrobiňáková
jana.odrobinakova908@gmail.com
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Filmai

1.	Peržiūrėkite vieną iš mūsų siūlomų gerosios praktikos projektų,
kuriuos sukūrė moksleiviai iš Graikijos ir Lenkijos. Pirmasis filmas
yra apie Salonikų žydų kapines Graikijoje. Antrasis - apie Lenkijos
miestelio Biala Podlaska žydų istoriją. Filme pasakojama ir apie
dviejų miestelio žydų kapinių likimus.
La Puerta Redonda (Thessalonikis’ old Jewish Cemetery)
The Jewish history of Biała Podlaska

BŪKITE KŪRYBINGI IR AKTYVIAI
DALYVAUKITE - DALINKITĖS ŠIUO
KVIETIMU SU KITAIS MOKYTOJAIS
BEI MOKINIAIS.

2.	Atidžiai perskaitykite mūsų parengtus nuostatus ir vadovaukitės
jais kurdami filmus. Svarbiausia nepamiršti, jog filmas turi būti 5 - 8
minučių trukmės.
3.	Apsvarstykite filmo temą. Pasinaudokite duomenų bazėmis
ieškodami informacijos apie žydų kapines savo šalyje. Išsirinkite
kapines, apie kurias norėtumėte sužinoti daugiau ir apie kurias
norėtumėte papasakoti kitiems. Kūrybiškai papasakokite žydų
kapinių istoriją. Daugiau informacijos ieškokite šiuose nuostatuose.
4.	Savo sukurtą filmą įkelkite į youtube.com arba kitą medijų
platformą, pvz. vimeo.com.
5.	Nusiųskite el. laišką savo šalies koordinatoriui su nuoroda į filmą,
savo vardu ir pavarde, gyvenamos vietovės pavadinimu, mokyklos
pavadinimu ir mokytojo(s) vardu ir pavarde.
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1.	Kviečiame peržiūrėti vieną iš sėkmingiausių praktinių pavyzdžių čia:
Zsidó Temető Zine. Šią brošiūrą sukūrė Haver, NVO iš Vengrijos.
Nesijaudinkite, jei nesuprantate, kas parašyta. Tikimės, kad darbo
idėja jus įkvėps pamėginti sukurti kažką panašaus.
2.	Sukurkite brošiūrą apie žydų kapines, kad apie jas papasakotumėte
plačiajai visuomenei.

Internetinė brošiūra

3.	Atidžiai perskaitykite nuostatus ir vadovaukitės jais kurdami brošiūrą.
Svarbiausia - turėkite galvoje, kad brošiūroje turi būti bent 12
nuotraukų ir apie 500 žodžių.
4.	Pasinaudokite mūsų siūlomais tinklapiais (žr. 3 psl.) ieškodami
informacijos apie žydų kapines savo šalyje. Internetiniuose šaltiniuose
rasite žemėlapius, istorines apžvalgas, aprašymus ir nuotraukas.
5.	Nusiųskite el. laišką savo šalies koordinatoriui su nuoroda į savo
darbą, savo vardu ir pavarde, gyvenamos vietovės pavadinimu,
mokyklos pavadinimu ir mokytojo(s) vardu ir pavarde.
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CENTROPOS / ESJF
MOKINIŲ KONKURSO
2020-2021 M. NUOSTATAI

TURINYS

1. Įvadas

1. ĮVADAS

2. Žydų kapinių tyrinėjimas / Tyrimo temos
3. Istorinis tyrimas ir nuotraukos
4. Kur galima atlikti tyrimą
5. Ko nedaryti
6. Žydų kapinių lankymas
7. Žingsnis po žingsnio: filmų kūrimas
8. Žingsnis po žingsnio: internetinės brošiūros kūrimas

Džiaugiamės, kad domitės mūsų organizuojamu mokinių
konkursu. Tikimės, kad šie nuostatai padės jums sėkmingai
įgyvendinti jūsų projektą.
Kaip naudotis nuostatais:
Perskaitykite 1-6 skyrius prieš pradėdami dirbti su savo
projektu. Šiuose skyriuose pateikta svarbi informacija, kurią
būtina žinoti prieš dalyvaujant konkurse. Jei nusprendėte,
kurioje kategorijoje norėtumėte dalyvauti, privalote perskaityti
nuostatų skyrių apie savo pasirinktą kategoriją.
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Žydų kapinių duomenų bazės
Lietuva, Ukraina, Slovakija:
ESJF Europos žydų kapinių iniciatyva (ang.
European Jewish Cemeteries Initiative).
Didžiausia Rytų Europos žydų kapinių
duomenų bazė (žemėlapiai, istorinės apžvalgos,
aprašymai, fotografijos)
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
Lietuvos žydų kapinės
http://www.litvak-cemetery.info/

Visos šalys
2. ŽYDŲ KAPINIŲ TYRINĖJIMAS / TYRIMŲ TEMOS

Pirmiausia, susipažinkite su savo šalies / regiono žydų kapinėmis ir raskite kapines, apie kurias norėtumėte
daugiau sužinoti. Šiose nuorodose rasite daug informacijos apie jūsų šalyje esančias žydų kapines:

Tarptautinis žydų kapinių projektas
(International Jewish Cemetery Project)
(vykdomas Tarptautinės žydų geneologinių
bendruomenių asociacijos)
http://iajgscemetery.org/eastern-europe
Internetinis pasaulio laidojimo registras
(Jewishgen) (JOWBR) https://www.jewishgen.
org/databases/Cemetery/tree/CemList.htm
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2. ŽYDŲ KAPINIŲ TYRINĖJIMAS / TYRIMŲ TEMOS

Temos visoms kategorijoms
Bendroji konkurso tema yra „Vietinės žydų
kapinės“. Čia keletas pasiūlymų, kaip šią temą
galima pristatyti trijose konkurso kategorijose.
Nepamirškite, tai tik rekomendacijos. Jei norite
keletą temų sujungti į vieną, tą taip pat galima
padaryti. Tačiau svarbu prisiminti, kad reikia
papasakoti kapinių istoriją.

Žydų kapinės ir biografija ir / ar žydų
kapinių elementas
Pasinaudokite mūsų siūlomais internetiniais šaltiniais,
kad geriau susipažintumėte su savo šalies žydų
kapinėmis. Išsirinkite vienas kapines, apie kurias
norėtumėte sužinoti daugiau bei papasakoti kitiems.
Pasistenkite kūrybiškai papasakoti žydų kapinių istoriją
ir susikoncentruokite ties tam tikrais aspektais:
•	Jūsų pasirinktų žydų kapinių istorija
•	Žydų kapinių situacija šiandien.
NB: jei jūsų pasirinktos žydų kapinės ir nėra lengvai atpažįstamos
(nėra ženklų, kad čia būta kapinių), tačiau jūs norite papasakoti
būtent šių kapinių istoriją, raskite būdų kūrybiškai parodyti, kad
kapinės ten buvo. Kviečiame pasižiūrėti gerosios patirties pavyzdį:
“The Jewish history of Biała Podlaska”

Kitos (sudėtingesnės) galimybės
Jei mokate skaityti hebrajų raštą ir galite antkapiuose rasti, perskaityti ir apskaičiuoti
hebrajų datas epitafijų tekstuose, kviečiame atlikti būtent tokį projektą. Tai puikus
būdas teorines žinias pritaikyti praktikoje.
•	Įdėmiai apžiūrėkite vietinėse žydų kapinėse esančius antkapius ir pabandykite atrasti
kaip galima daugiau juose esančių datų. Pasinaudokite „ESJF Vadove“ esančia
informacija.
• Apskaičiuokite datas ir „išverskite“ jas į Grigaliaus kalendorių.
• Pasinaudodami rezultatais, atsakykite į klausimus:
»	Kokio amžiaus yra jūsų tiriamos kapinės?
»	Kokio amžiaus yra seniausias kapinėse esantis antkapis? Naujausias?
»	Kurio laikotarpio antkapių yra daugiausiai?
»	Ką tai galėtų reikšti?
•	Kapinių profilyje aprašykite šią informaciją.
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2. ŽYDŲ KAPINIŲ TYRINĖJIMAS / TYRIMŲ TEMOS

Žemėlapių palyginimas
Seni žemėlapiai yra puikus šaltinis ieškant žydų kapinių.
•	Suraskite senus savo miesto ar miestelio žemėlapius. Galbūt
juos rasite vietinėje bibliotekoje arba panaršę internete. ”ESJF
Vadovo” 74 puslapyje rasite keletą nuorodų.
•	Palyginkite senus žemėlapius su naujais. Jei naudojatės
Google Maps, įsitikinkite, kad senam ir naujam žemėlapiams
naudojamas tas pats mastelis. Naudodamiesi abiem
žemėlapiais, atsakykite į šiuos klausimus: Kiek žydų kapinių
matote sename žemėlapyje? Kiek jų yra naujame? Jei kapinės
buvo išsaugotos, ar jos vis dar yra originalioje vietoje? Ar pakito
kapinių dydis nuo to laiko, kai buvo išspausdintas senasis
žemėlapis? Kaip? Jei kapinės buvo sunaikintos, kas šiuo metu
yra jų vietoje? Aplankykite tą vietą, paklausinėkite vietinių
gyventojų, ar jie žino, kad kažkada čia buvo žydų kapinės.
Taip pat (bet tai neprivaloma) apžiūrėkite vietines žydų kapines
ir pabandykite surasti pasikartojančius puošybos elementus.
Pasirinkite temą brošiūrai pagal tai, ką pavyko atrasti. Pavyzdžiui,
„Gyvūnai ir paukščiai ant mano miesto žydų kapinių antkapių“
arba „Populiariausias žydų simbolis“. Nufotografuokite. Jei galima,
naudokitės profesionaliu fotoaparatu.
•	Pasirinkite pačias geriausias nuotraukas savo projektui.
•	Vizualinę medžiagą turėtų lydėti informatyvus ir istoriškai tikslus
aprašymas apie savo miestelio / vietovės žydų istoriją arba
pasirinktų kapinių istoriją.
• Pasinaudokite jums tinkančiu skyriumi iš „ESJF Vadovo“: https://
issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_
esjf_guide, kad galėtumėte tinkamai paaiškinti tam tikro simbolio
ir puošybos elemento reikšmę. Taip pat galite pasinaudoti leidinio
pabaigoje esančiomis nuorodomis.
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Iš kur gauti gerų nuotraukų?

3. ISTORINIS TYRIMAS IR NUOTRAUKOS

Dalyvaujant konkurse visose kategorijose svarbu atlikti
tyrimą ir atrinkti pačias įdomiausias nuotraukas savo
pasirinktoms žydų kapinėms pristatyti.

Be internetinių tinklapių, vietinės ir valstybinės bibliotekos bei archyvai turės
nuotraukų, susijusių su žydų istorija ir svarbiomis žydams vietomis. Taip pat reikėtų
nepamiršti ir žydų muziejų. Atminkite, kad jei ieškote nuotraukų Google, paieškos
lauke įrašę savo vietovės pavadinimą ir žodį „žydų“ (arba anglų kalba „Jewish“),
galimai rasite daug foto medžiagos. Filtruoti nuotraukoms, nustatymuose
nurodykite „for noncommercial reuse“ (ne komerciniams tikslams). Tai padės rasti
nuotraukų, kuriomis galėsite naudotis be autorinių teisių apribojimų. Jei radote
tinkamą nuotrauką, tačiau nežinote, ar galima ją naudoti, pabandykite susisiekti
su organizacija, kuriai nuotrauka priklauso. Papasakokite, kokiame projekte
dalyvaujate bei kodėl norite naudoti būtent šią nuotrauką ir mandagiai paprašykite
leidimo ją panaudoti savo projektui.

Kokios rezoliucijos nuotraukas geriausiai naudoti?
Geriausiai naudoti kuo aukštesnės rezoliucijos nuotraukas, (bent 1084 x 824),
antraip video montaže nuotraukos neatrodys gerai.

Muziejuje ar archyve
Gauti skanuotas nuotraukas iš muziejaus ar archyvo neturėtų būti itin sunku,
tačiau tai gali užtrukti ilgą laiką ir paprastai ši paslauga kainuoja.

Jūsų pačių daromos nuotraukos
Mokiniai gali nufotografuoti aukštos kokybės foto aparatu kitą nuotrauką ir
panaudoti savo darytą fotografiją projekte. Svarbu, kad nuotraukos kokybė
būtų pakankamai gera. (žr. aukščiau). Nepamirškite aukštos rezoliucijos!
Naudodamiesi fotografijų apdorojimo programomis, nuotrauką galėsite iškirpti
ir panaudoti projekte.

12

Pasinaudokite rekomenduojamomis nuorodomis ESJF knygoje
(74 psl.) Joje rasite naudingų nuorodų ir duomenų bazių, o taip pat
informacijos apie simbolius ir daug kitos vertingos informacijos.
Apie informacijos šaltinius: žinome, kad mokiniai dažnai naudojasi
internetu ieškodami informacijos ir faktų. Be abejo, tai nėra
blogai, tačiau reikia naudotis tinkamais šaltiniais, moksliškai
patvirtintomis žiniomis. Su tokiais šaltiniais mokinius supažindinti
turėtų mokytojai, kadangi esama nemažai internetinių šaltinių
skirtingomis kalbomis. Yad Vashem, US Holocaust Memorial
Museum ir Jewish Virtual Library yra keletas iš priimtinų šaltinių.
Kitų esama skirtingose šalyse ir skirtingomis kalbomis.
Kai norima projekte pateikti žydų populiacijos skaičius, datas
ir kitą specifinę informaciją, kalbant apie Holokaustą, mokiniai
turėtų visą informaciją patikrinti keliuose (bent dviejuose) rimtuose
šaltiniuose, kad įsitikintų faktų tikrumu.
Prisiminkite, jūsų istorijas žmonės skaitys visame pasaulyje.

4 . K U R AT L I K T I T Y R I M Ą

SVARBU!
Mokiniams baigus savo projektus, juos turėtų patikrinti anglų
kalbos mokytojai, kad padėtų moksleiviams tinkamai suredaguoti
tekstus. Taip pat rekomenduojama tekstus pateikti savo istorijos
mokytojams, kurie pagelbėtų moksleiviams patikrinti faktus.
Centropoje mes taip pat džiaugsimės galėdami jums suteikti
kokybišką grįžtamąjį ryšį. Nusiųskite savo turimus klausimus savo
šalies koordinatoriams arba susisiekite su mumis Facebook’e!
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5. KO NEDARYTI

Prašome, kad laikytumėtės šių susitarimų:
•	Kuriant filmą, negalima atlikti vaidinimo (medžiaga turi būti
autentiška).
• Negalima nukopijuoti kito žmogaus darbo.
•	Nenaudokite tų šaltinių, kuriuose faktai yra abejotini ir
nepatikimi. Jei nesate tikri, atsiųskite mums užklausą.
•	Nenaudokite nuotraukų, kurias naudoti draudžia autorių
teisės, tai - nusikaltimas. Jei nesate tikri, ar nuotrauką
galima naudoti, susisiekite su mumis.
•	Draudžiama demonstruoti nuotraukas, kuriose rodomas
smurtas ir / ar nužudyti žmonės.

6. ŽYDŲ KAPINIŲ LANKYMAS

Bet kurios žydų kapinės - veikiančios ar ne - yra ypatinga religinės svarbos vieta bet
kuriam žmogui, išpažįstančiam judėjų tikėjimą. Todėl bet kuris lankytojas, ar atėjęs į
kapines asmeniniais tikslais, ar tyrimą atliekantis žmogus, turi laikytis keleto paprastų
taisyklių. Šioje nuostatų dalyje trumpai jas pristatysime, taip pat paminėsime keletą
su kapinių lankymu susijusių ritualų. Vyrai turėtų dėvėti galvos apdangalus. Apskritai,
judaizme praktikuojamas privalomas galvos dengimas vyrams, praktiškai visur ir
visada. Žydų kapinėse, ypač veikiančiose, vyrų, nepriklausomai nuo jų tikėjimo,
dažniausiai bus paprašyta dėvėti kipą kaip pagarbos ženklą mirusiųjų amžinojo poilsio
vietai. Paprastai, galvos apdangalus galima pasiskolinti prie kapinių. Verta paminėti,
kad neturintiems kipos galima dengti galvą bet kokia kepure, skrybėle ir t.t. Valgyti,
gerti ir rūkyti kapinėse griežtai draudžiama.
Viena vertus, tai laikoma nepagarbos ženklu mirusiesiems, o kita vertus - kapines
judėjai suvokia kaip ypatingai ritualine prasme „nešvarias“ vietas. Dėl jų tariamos
„nešvaros“, paprastai išeinant iš kapinių reikia nusiplauti rankas (dažniausiai tam tikslui
prie išėjimo iš kapinių yra galimybės tai padaryti).
Gedėtojai dalyvauja įvairiuose ritualuose ir atlieka tam tikras apeigas kapinėse.
Pavyzdžiui, kalba gedulo maldą - kadišą (savaime kadišas nėra gedėjimo malda, bet
malda aukštinanti Dievą), taip pat dega žvakes prie antkapių ir šalia jų deda nedidelius
akmenėlius. Gėlių dėjimas ant kapo nėra žydiška tradicija, labiau tai daro krikščionys.
Apskritai, pagal judėjų tikėjimą, visos su kapinėmis ir laidojimu susiję apeigos
laikytinos garbingu užsiėmimu. Pavyzdžiui, būti „chevra kadiša“* nariu buvo ypatingai
garbingas užsiėmimas; dalyvauti laidotuvių procesijoje taip pat buvo laikoma garbe.
Anot vieno papročio, žmogus, sutikęs kelyje laidotuvių procesiją, privalo nedelsdamas
aukoti labdarai.

* ŽODYNĖLIS „chevra kadiša“ (iš aramėjų kalbos „šventa draugija“) - tai speciali laidotuvėmis besirūpinanti
draugija, t.y. grupė žmonių, kurie paruošia mirusįjį laidotuvėms ir vadovauja laidojimo procesui. Beveik
kiekvienoje žydų bendruomenėje šie žmonės atlikdavo ypatingą vaidmenį ir buvo labai gerbiami.
[„ESJF Vadovas“, 52 psl.]
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7. ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO:
FILMŲ KŪRIMAS

Filmo kūrimo procesas gali įtraukti daug mokinių:
•	kai kurie mokiniai galėtų atlikti istorinį tyrimą (su mokytojų
pagalba, taip pat konsultuojantis su Centropos komanda per
savo šalies koordinatorius, el. paštu bei pasitelkiant Facebook
platformą)
•	kiti mokiniai galėtų ieškoti ir skanuoti fotografijas bei apdoroti
medžiaga photoshop’o pagalba
•	kiti mokiniai galėtų parašyti scenarijų / tekstą (kiekvienas
filmas turi būti parengtas remiantis Word dokumente parašytu
scenarijumi)
•	kai kurie moksleiviai galėtų ieškoti muzikos, kurią galima būtų
naudoti filme (nepažeidžiant autorinių teisių)
•	kiti galėtų išversti filmą į anglų kalbą ir jį subtitruoti (arba
įgarsinti)

Ką įtraukti į filmą

I ŽINGSNIS

7 minučių trukmės filmas turėtų būti sudarytas iš bent 40
nuotraukų (maždaug 1 nuotrauka kas 10 sekundžių). Galima
naudoti savo darytas arba archyvines nuotraukas (jei tai leidžia
autorinės teisės). Be abejo, būtina nurodyti, iš kur paimtos
nuotraukos, o kur įmanoma - nurodyti nuotraukų autorystę ir kitus
duomenis (geriausiai - filmo pabaigoje).

Pirmiausia reiktų atlikti tiriamąjį darbą

Žemiau pateikiama išsami informacija kaip sukurti filmą apie jūsų
vietoje esančias žydų kapines.

ATMINKITE:
•	Filmas kuriamas jūsų gimtąja kalba su angliškais subtitrais.
•	Filmą kuria tik mokiniai, ne profesionalūs filmų kūrėjai ir ne
mokytojai.

a. Kada žydai atvyko į Jūsų tiriamą vietovę?
b. Kiek žydų kapinių buvo vietovėje kai joje gyveno daugiausiai žydų?
c. Kada vietovėje gyveno daugiausiai žydų? Kiek?
d.	Kas buvo žymiausi iš šios vietovės kilę žydai? Galbūt kažkas iš jų
palaidoti vietinėse žydų kapinėse?
e.	Kiek žydų ten gyvena dabar ir kokios yra išlikusios žydų kapinės? Jei
nėra išlikusių kapinių, ar buvusių kapinių vieta kažkaip pažymėta?
f. Kuo užsiėmė šioje vietovėje gyvenę žydai?
g. Kas šioje vietovėje nutiko per Holokaustą?
h. Kas vietiniams žydams nutiko po Holokausto?
i. Apibūdinkite vietinę žydų bendruomenę ir jos veiklą dabar.
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II ŽINGSNIS

Tinkamų nuotraukų radimas.
Atrinkite tinkamas naudojimui nuotraukas iš duomenų bazių, Centropos internetinio puslapio, kitų
internetinių šaltinių, vietinių ir nacionalinių bibliotekų, archyvų arba vietinio žydų muziejaus. Daugiau
apie nuotraukų naudojimą skaitykite skirsnyje „Istorinis tyrimas ir nuotraukos“.

7. ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO:
FILMŲ KŪRIMAS

III ŽINGSNIS

Filmavimas
Jau turite surinkę senų nuotraukų ir atlikote tyrimą. Mokiniai dabar turėtų apsilankyti su žydų istorija
susijusiose jų gyvenamoje vietovėje esančiose vietose, kad galėtų ten nufotografuoti reikalingas
vietas arba nufilmuoti tai, apie ką nori pasakoti savo filme. Tiek nuotraukos, tiek video gali būti
daromos naudojantis moderniais mobiliausiais telefonais, kurių funkcijos leidžia gan kokybiškai
filmuoti / fotografuoti. Esant galimybei, rekomenduojama naudotis profesionalesnėmis kameromis /
foto įranga.
Keletas taisyklių filmuojant:
•	Jei filmuojamas objektas ar žmogus juda, rekomenduojama filmuoti laikant kamerą / mobilųjį
telefoną rankose. Jei žmogus sėdi, arba filmuojama nejudanti vieta (pvz., kapinės, arba
sinagoga), būtinai naudokitės trikoju (arba kitaip užtikrinkite, kad filmavimo įranga nejudėtų!
•	Norėdami parodyti sinagogos kupolą arba kitą vietą (pvz., bimą) lėtai filmuokite iš viršaus žemyn,
arba iš apačios į viršų.
•	Kiekvienas kadras turėtų trukti apie 20 sekundžių.
•	Jei filmuosite kalbantį žmogų, pasistenkite naudotis mikrofonu, į kurį filmuojamas žmogus turėtų
kalbėti, kadangi į filmavimo įrenginį integruotas mikrofonas gali nekokybiškai įrašyti garsą, ypač
lauke, arba vietoje, kur esama pašalinių garsų. Suprantama, kad galimybės naudotis mikrofonu
gali nebūti, tačiau prašome pasistengti tai padaryti.
Svarbu: jei pasirinksite imti interviu iš žmogaus, užtikrinkite, kad jūsų video nebus vien tik vienas
ištisas pokalbis. Tai gali būti geras priedas prie jūsų filmo, tačiau neturėtų būti visas filmas.
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7. ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO:
FILMŲ KŪRIMAS

IV ŽINGSNIS

Aprašymo (Story Board) sukūrimas
Mokiniai turėtų sukurti aprašymą (angl. „story board“), kuris
turėtų būti parašytas anglų kalba. Aprašymas kuriamas MS Word
dokumento formatu, o nuotraukos įklijuotos į tą patį dokumentą
(„drag and drop“ principu). Prašome nedėti į dokumentą didelės
rezoliucijos nuotraukų, nes dokumentas neveiks taip, kaip reikia.

1.

This is a picture of our town, which was
founded in 1300. Around 30,000 people live
here today, and we would like to introduce
you to our town’s Jewish history- by telling
you the story of our Jewish cemetery, and
the people who are buried there.

2.

Jews lived here since the 1700s, and at their
peak, in 1930, there were 10,000 Jews here.

3.

Jewish families contributed in many ways to
the growth of our city. They were workers,
tavern owners, doctors, lawyers. Some
shops were owned by Jewish families, like
the one owned by Mr Herskovits.

4.

We had two Jewish schools in our town.
Here is the graduating class of 1920.

Atminkite: norime, kad papasakotumėte mums istoriją.
Panaudokite nuotraukas arba video, arba ir vieną, ir kitą, bet
sukurkite rišlų pasakojimą. Jei jūsų mokykloje mokomi tokie
dalykai, kaip kūrybinis rašymas arba teatras, šiuos dalykus
dėstantys mokytojai galėtų jums padėti.
Štai pavyzdys, kaip atrodo anglų kalba parašytas aprašymas,
sukurtas papasakoti vieno miestelio žydų istoriją. Prisiminkite,
kad galite naudotis video, foto montažu arba abiem medijomis.
Tai priklauso tik nuo jūsų.
Atsiminkite, kad tai – tik pavyzdys, kaip atrodo aprašymas.
Jums reiktų papasakoti jūsų vietovės žydų kapinių istoriją.
Taip pat nepamirškite, kad galite papasakoti savo miestelio
žydų kapinių istoriją ir kitais būdais.

5.

6.

7.

8.

Our Jewish cemetery has around 5,000
graves, but it is overgrown.

Tęskite savo aprašymą tokiu
principu - su nuotraukomis ir
tekstu, kad papasakotumėte
rišlią istoriją.

Here is a monument in the Jewish cemetery
to those who were deported and killed
during World War II. We counted 98 names
on this memorial.
There are not many Jews today in our town.
Bernard Cohen is one of the members of
our town´s small Jewish community. He was
a dentist before he retired in 2005.

When we visited the local Jewish cemetery,
we discovered the grave of his parents Berta and Hermann Cohen.
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7. ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO:
FILMŲ KŪRIMAS

1.

Tai - mūsų miestelio, įkurto 1300 m.,
nuotrauka. Miestelyje šiandien gyvena
apie 30 tūkst. žmonių. Mes norėtume Jus
supažindinti su miestelio žydų istorija,
papasakojant apie miestelyje esančias žydų
kapines ir žmones, kurie ten palaidoti.

2.

Žydai čia gyveno jau nuo 1700 m., o
daugiausia žydų gyventojų - 10 tūkst. - čia
buvo 1930 m.

3.

Žydų šeimos daug prisidėjo prie miesto
augimo. Žydai buvo darbininkai, smuklių
savininkai, gydytojai, teisininkai. Kai kurios
parduotuvės priklausė žydų šeimoms, kaip,
pavyzdžiui, pono Herkovico.

4.

Miestelyje buvo dvi žydų mokyklos.
Čia matote 1920 m. mokyklą baigusius
mokinius.

5.

6.

7.

8.

Mūsų žydų kapinės turi apie 5000 kapų,
tačiau jos gan apleistos.

Tęskite savo aprašymą tokiu
principu - su nuotraukomis ir
tekstu, kad papasakotumėte
rišlią istoriją.

Čia matote paminklą žydų kapinėse, skirtą
žmonėms, kurie buvo deportuoti ir nužudyti
per II pasaulinį karą. Suskaičiavome
paminkle įrašytas 98 pavardes.
Šiandien mūsų miestelyje nėra daug žydų.
Bernardas Kohenas - vienas negausios
miestelio žydų bendruomenės narių.
Prieš 2005 m. išeidamas į pensiją jis dirbo
odontologu.

Kai aplankėme vietines žydų kapines,
atradome jo tėvų - Bertos ir Hermano
Kohenų kapą.
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7. ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO:
FILMŲ KŪRIMAS

V ŽINGSNIS

Video filmo sukūrimas
Dalyviai turi sukurti video, kurį galima apdoroti naudojantis daugeliu nemokamų
programų, tokių kaip Microsoft Movie Maker, Sony Vegas, Apple iMovie ir t.t. Jei galite,
pasikonsultuokite su savo mokyklos IT mokytoju ar kitu mokytoju, besidominčiu filmų
kūrimu ir išmanančiu, kaip tai padaryti.

SVARBU!

PATARIMAI!
1. Medžiagos
rinkimas
		
		
		
		

Surinkite projektui skirtą medžiagą ir susidėkite
ją į vieną segtuvą (file folder)
• Nuotraukas / vaizdus
• Video klipus / ištraukas
• Audio įrašus
• Garso efektus

2. Medžiagos
•	Įsitikinkite, kad naudojamoje programinėje įrangoje turite
importavimas		 galimybę „importuoti“ medžiagą
		
•	„Importuokite“ savo medžiagą į programinę įrangą, kad
galėtumėte sujungti ją į visumą, t.y. filmą.
3. Medžiagos
•	Naudodamiesi programine įranga matysite laiko juostą (“timeline”)
suskirstymas		arba projekto kūrimo vietą (“project area”), kur galėsite suskirstyti ir
sudėlioti savo turimą medžiagą bei sukurti filmą.
		
•	Visų pirma, sukurkite pasakojimą, tokiu tempu ir garsu, kokiu
norite, o tuomet pridėkite medžiagą.
		
•	Pabaigus pasakojimą, pridėkite vaizdus, audio įrašus, video
įrašus, klipus ir garso efektus.
NEPAMIRŠKITE DAŽNAI IŠSAUGOTI (SAVE) SAVO DARBO VISO PROCESO
EIGOJE!
4. Konvertavimas
		
		

Filmo pabaigoje turėtumėte parodyti sudarytą sąrašą,
kuriame būtų:
•	dalyvavusiu projekte mokinių vardai ir pavardės,
•	filme panaudota muzika,
•	nuotraukų ir video ištraukų, naudotų filme, šaltiniai.
Svarbu nesisavinti muzikos bei vaizdinių nelegaliai, tačiau vietoje
to ieškoti galimybių ir dirbti su muzika ir kitais šaltiniais, kurių
autorinės teisės nėra apribotos. Pradžiai galima pasinaudoti
Free Music Archive bei Flickr CC arba Wikimedia Commons
tinklapiais. Susipažinkite su skirtinguose tinklapiuose pateikta
informacija apie autorines teises bei licencijas vartotojams
prieiti prie tinklapiuose teikiamos medžiagos. Galiausiai,
filmo pabaigoje būtų tinkama įdėti padėką jums projekte
pagelbėjusiems žmonėms, pvz., mokytojams, miesto bibliotekai,
žydų bendruomenei ar kt.
Nusiųskite el. laišką savo šalies koordinatoriams su nuoroda
į jūsų darbą, su savo vardu, pavarde, vietovės pavadinimu,
mokyklos pavadinimu ir mokytojo(s) vardu ir pavarde.

•	Užbaikite savo filmą .MOV arba .MP4 failo formatu.
•	Išsaugokite galutinę filmo versiją savo kompiuteryje.
•	Pasidalinkite savo sukurtu filmu internete: įkelkite filmą į YouTube.
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8. ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO:
INTERNETINĖS BROŠIŪROS KŪRIMAS

I ŽINGSNIS
Brošiūros kūrimo procesas gali įtraukti daug mokinių:
•	kai kurie mokiniai galėtų atlikti istorinį tyrimą (su mokytojų pagalba,
taip pat konsultuojantis su Centropos komanda per savo šalies
koordinatorius)
•	kiti mokiniai galėtų ieškoti ir skanuoti fotografijas bei apdoroti
medžiaga photoshop’o pagalba
•	kiti galėtų kurti aprašymus, rašyti tekstus skirtingoms brošiūros dalims
•	kažkas iš mokinių turėtų būti atsakingas už produkto dizainą, kad
galutinis rezultatas būtų patrauklus ir estetiškas
•	kiti moksleiviai galėtų išversti brošiūrą į anglų kalbą.
ĮSIDĖMĖKITE:
•	Internetinė brošiūra turi būti parašyta anglų kalba arba jūsų
gimtąja ir anglų kalbomis.
• Brošiūrą kurti turi mokiniai, ne mokytojai ar profesionalai.

Peržiūrėkite pateiktą brošiūrą kaip pavyzdinį projektą
(Zsidó Temető Zine), kurį sukūrė Haver, NVO iš Vengrijos.
Nesijaudinkite, jei nesuprantate kalbos. Ši brošiūra turėtų
jus įkvėpti. Nuspręskite, apie kurias kapines norėtumėte
papasakoti. Jei būtumėte eilinis kapinių lankytojas,
paklauskite savęs tokių klausimų:
1. Ką norėtumėte sužinoti apie kapines?
Kokios su jomis susijusios svarbios datos?
2. Kokia kapinių istorija?
3. Kokia jų situacija šiandien?
4. Kodėl kapinės – įdomi vieta aplankyti?
5. Ką apsilankymo metu galima pamatyti / sužinoti?
6. Kas gali būti įdomu kitiems mokiniams?
7. Kaip turėtų atrodyti jūsų brošiūros viršelis?
Kaip jį padaryti įdomų?
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II ŽINGSNIS
Pradėkite domėtis, tyrinėti, ieškoti informacijos,
kaupkite ją atskirame MS Word dokumente.
Pasitikrinkite, kokiais šaltiniais naudojatės,
užsirašykite juos. Jei nesate tikri, ar galima
naudotis tam tikrai ištekliais, pasikonsultuokite
su mokytoju (-a) arba paklauskite mūsų.
III ŽINGSNIS
Tai brošiūra, o ne knyga.
Pernelyg daug informacijos, tikriausiai, trikdys
skaitytoją ir dėl to brošiūra neteks prasmės.
Pradėkite nuo trumpo teksto savo projektui
rašymo. Brošiūroje neturėtų būti per daug
teksto. Parašykite keletą sakinių puslapyje, kurie
apibūdintų čia esančias nuotraukas. Jos ir turėtų
būti pagrindinis informacijos šaltinis.
Aplankykite, jei galite, žydų kapines ir
padarykite ten nuotraukų. Jei į kapines įeiti
neįmanoma, paieškokite informacijos internete.
Išsirinkite nuotraukas, kurios geriausiai derės su
jūsų parašytu tekstu.
IV ŽINGSNIS

8. ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO:
INTERNETINĖS BROŠIŪROS KŪRIMAS

Sukurkite brošiūros dizainą. MS Word
dokumente pradėkite kurti juodraštinį variantą.
Brošiūra turėtų būti apie 12-16 puslapių ilgio
(1-ąjame puslapyje (viršelyje) – pavadinimas,
paskutiniame puslapyje (viršelyje) – galbūt
nuorodos į kapinių vietą). Viename puslapyje

turėtų būti 1-2 nuotraukos. Kiekviename
puslapyje nuotraukas turėtų lydėti nedidelis
tekstas. Iš viso leidinio žodžių apimtis – apie 500
žodžių.
	Galiausiai, brošiūros pabaigoje būtų tinkama
įdėti padėką jums projekte pagelbėjusiems
žmonėms, pvz., mokytojams, miesto
bibliotekai, žydų bendruomenei ar kt. Būtina
pateikti informaciją apie kiekvieną naudotą
nuotrauką.
Laikas įkelti jūsų sukurtą brošiūrą į ISSUU.
V ŽINGSNIS
Susikurkite nemokamą ISSUU paskyrą.
Turėtumėte susikiurti paskyrą, skirtą dirbti
grupėje. Galite paprašyti savo mokytojo(s)
pagalbos.
VI ŽINGSNIS
Įkelkite dokumentą, kuris automatiškai bus
paverstas internetine brošiūra. SVARBU:
pasirinkite variantą “only listed” ir kol kas savo
darbo nepublikuokite.
VII ŽINGSNIS
Nusiųskite el. laišką savo šalies koordinatoriams
su nuoroda į jūsų darbą, su savo vardu, pavarde,
vietovės pavadinimu, mokyklos pavadinimu ir
mokytojo(s) vardu ir pavarde.
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