Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике

Позив за учешће!
ФИЛМић - Смотра кратког ђачког филма за школску 2013/2014. годину
Нови циклус ревије кратког ђачког филма под називом Microsoft ФИЛМић 2014. званично је отпочео
објављивањем Календара смотри и такмичења у основним и средњим школама у Просветном прегледу.
ФИЛМић представља прави изазов за ученике али и наставнике Информатике и рачунарства, Техничког и
информатичког образовања, као и за све друге наставнике јер се од учесника очекује креативан приступ у
раду. Microsoft ФИЛМић је део иницијативе Партнер у учењу којом компанија Microsoft жели да омогући
активнију улогу ученика у креирању медијских материјала и популарише овај вид дигиталне писмености
у школи. У нашој земљи ревија кратког ђачког филма се реализује по пети пут у организацији Центра за
развој и примену науке, технологије и информатике. Позив за учешће представља изазов за све креативце у
школама кроз сарадњу ученика са наставником-ментором од идеје до реализације свих етапа рада на
филму.

Детаљније – Пропозиције

Пропозиције:
ФИЛМић - Смотра кратког ђачког филма за школску 2013/2014. Годину
Ко може да учествује?
На смотри кратког ђачког филма могу да учествују ученици основне школе и ученици средњих школа.
Ученици су груписани у тимове. Тимови ученика у ревији могу учествовати у две старосне категорије:
 млађа старосна категорија, коју чине ученици 7. и 8. разреда основне школе и
 старија старосна категорија, коју чине ученици од 1 до 4. разреда средње школе
Сваки тим такмичара мора имати наставника-ментора. Обавеза ментора је да води рачуна о процесу
пријаве својих такмичара такмичара. Током рада на пројекту од наставника и ученика се очекује да
савладају и употребе софтвер за обраду креираних видео материјала (Microsoft Movie Maker) као и да
успешно рукују хардвером (дигитални фотоапарат, камкодер, веб камера…) којим се снимају делови
дигиталног филма. Ученици праве филм на задату тему који се обавезно јавно објављује. Ученици сем
стицања практичног знања о новим технологијама развију особине као што су:







креативност
критичко мишљење
добру међусобну комуникацију у условима тимског рада
радозналост и истраживачки дух
интересовање за технологију
способност јавног представљања свог рада

Израда ФИЛМић-а подразумева јасну идеју изражену креативност, рад на дизајну кроз израду менија,
титлова и ефеката, као и интеграцију фотографија и аудио материјала са видео записом.
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Како се учествује
Онлајн смотра кратког ђачког филма ФИЛМић се одвија на републичком нивоу.
Рад на пројекту се започиње слањем попуњене пријаве у електронском облику на адресу FILMic@cnti.info
и попуњавањем форме на сајту filmic.cnti.info. Пријава учешћа садржи потребне податке о школи, ментору
и три ученика члана тима.
Реализација кратког ђачког филма започиње осмишљавањем филмa и избором теме. Чланови тима ученика
затим активно учествују у снимању и монтажи филмског записа. Филмски запис тим ученика у сарадњи са
ментором обрађује у Microsoft MovieMaker-у.
Избор софтверског алата за креирање и обраду видео садржаја није слободан. Од софтверских алата за
обраду видео материјала дозвољена је само употреба Windows Movie Maker-a (Дозвољене су обе верзије,
верзија 2.6 или старије за Windows XP и верзија која долази уз Windows Live Essentials и покреће се на
Windows Vista и Windows 7 оперативним системима).
Резултат рада наставника-ментора и ученика јесте кратки филм на српском језику.
По завршетку рада на пројекту, филмић и радне материјале је потребно нарезати на два компакт диска. На
оба CD-а потребно је да се налазе следећи материјали (ови материјали представљају, између осталог, и
доказ да је филм направила екипа која се пријављује за такмичење):






FILMic (у wmv формату максималне величине до 100MB и максималног трајања 5 минута)
Prijava (Попуњен образац пријаве, докуменат са подацима о члановима тима, ментору и школи у
електронском облику као .doc/.docx фајл)
Dokumentacija (сценарио, књига снимања, опис специфичних корака у монтажи...)
Projekat (радни фајл пројекта са екстензијом MSWMM/WLMP израђен у Windows Movie Maker-у)
Materijali (Сви материјали који су употребљени у изради и монтажи филма, пре и након обраде као
и њихова међустања (фотографије, видео и аудио записи,...)

Болдиране речи FILMic, Prijava, Dokumentacija, Projekat, Materijali представљају имена фасцикли у
којима треба организовати горе наведени материјал који се шаље на компакт диску. За имена фасцикли
обавезно користити наведена имена при чему треба користити латинично писмо без наших знакова
(FILMic, a нe FILMić) због лакше касније обраде и провере материјала и податка.
Уз два примерка ЦД-а са електронским материјалима, потребно је послати и одштампану и потписаном
пријаву са одштамапаном документацијом најкасније до утврђеног рока на адресу:
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике
Булевар ослобођења 39
21000 Нови Сад
-За ФИЛМићУколико из исте школе учествује више тимова такмичара, филмићи се достављају на CD-овима са свим
потребним информацијама за сваки тим такмичара засебно.
По приспећу радова, радови ће бити прегледани и ако не крше услове смотре, моћи ће уз дозволу
администратора да буду објављени на веб страници смотре ФИЛМић.
Републичка комисија прегледа пристигле радове и доноси одлуку о броју најбољих радова који се позивају
на свечано проглашење најбољих радова, и ова одлука се објављује по завршетку рада комисије на сајту
смотре у заказаном року. Непосредно пре проглашења најбољих радова извршиће се провера
aутентичности израде на завршној смотри (и за основне и средње школе) која је планирана да се
реализује крајем маја 2014. године (датум и место биће накнадно објављени).
Приказ и одбрана рада
Приказ и одбрана рада састоји се у објашњењу рада и поступка израде филмића у трајању од максимално
10 минута, 5 минута за репродукцију филмића и 5 минута за одбрану рада. Кандидати могу и треба да
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користе приложену документацију ради јаснијих и прецизнијих одговора. Оцењивачка комисија поставља
додатна питања, да постави пред такмичара и захтеве да на лицу места репродукује део филмића, да покаже
како је постигао одређени ефекат у припреми материјала и сличне захтеве како би се уверила у познавање и
аутентичност израде филмића коју презентује тим ученика.
За сав материјал употребљен у филмићу такмичари морају имати „порекло“, односно ако су сами
обрађивали слику или звук, при утврђивању аутентичности израде морају имати уз себе и материјал од
којег су пошли у обради и међустања тог материјала или морају бити у стању да репродукују поново
одређени део филмића на захтев комисије. Да би испунили овај захтев препорука је да кандидати обезбеде
и припреме свој лаптоп рачунар на којем ће се налазити сви потребни материјали за успешно утврђивање
аутентичности израде.
Опште напомене
Препорука: Обратите пажњу на садржај филмића који треба да одговори на изабрану тему и да буде у
складу са насловом. Дизајн видеа и ефектна монтажа сврсисходни су само ако упућују и додатно
наглашавају квалитетан садржај. Добра монтажа је пожељна, али на цени су оригиналност дизајна и
сопствена израда.
Које су теме?
Зaштитa живoтнe срeдинe - зaдaтaк свих нaс! (основна и средња школа)
Сва подручја живота – ваздух, земља, вода – захваћени су загађењем, што је кобна последица људских
делатности. Када је сазрела свест о томе, власти многих земаља почеле су да трагају за решењем овог
озбиљног проблема. Који су проблеми у вашем окружењу и шта предлажете за њихово решавање. На који
начин се суочавате са екологијом и заштитом животне средине у свету у коме живите? Резултат рада ће
бити филмски запис израђен у програму Microsoft Movie Maker.
Ја и моји пријатељи у борби против вршњачког насиља (основна школа и средња школа)
Имати пријатеља је много важно за сваког човека и дете. Ко је то пријатељ, шта је пријатељство, како се
проналазе и препознају прави пријатељи, Да ли је могуће дружити се и преко интернета и како то радите.
Да ли се са својим друговима дружите преко Фејсбука и зашто? Да ли имате пријатеља на социјалној мрежи
које у стварном животу не познајете или га познајете врло површно и слабо и да ли сте свесни опасности
којој се на тај начин излажете? Резултат рада ће бити филмски запис израђен у програму Microsoft Movie
Maker.
Интернет – виртуелна учионица и играоница (средња школа I-IV)
Свет у коме млади људи живе је обогаћен интернет сервисима који радикално мењају и проширују свет у
коме људи живе – виртуелни свет се стапа са физичким окружењем у коме људи живе. Могућности за
учење, дружење и игру су много веће и сасвим другачије него пре појаве интернета. Како Ви користите
интернет у сврху учења и забаве? Покажите како изгледа Ваше дружење и учење уз помоћ интернета и како
је уклопљено у остале Ваше активности. На који начин се суочавате са опасностима у овом новом свету у
коме живите? Резултат рада ће бити филмски запис израђен у програму Microsoft Movie Maker.
Рокови (односи се и за основне и средње школе)
Уз два примерка CD-а са електронским материјалима, потребно је послати и одштампану и потписаном
пријаву са одштамапаном документацијом најкасније до 1. маја на адресу: Центар за развој и примену
науке, технологије и информатике Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад -За FILMić-
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Контакт
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ
Адреса:
Тел:
Тел/Факс:
Контакт:
Email:

Булевар Ослобођења 39, 21000 Нови Сад
+381 (0)21 444 024
+381 (0)21 442 352
Проф. др Слободан Попов +381 (0)63 727 40 43
filmic@cnti.info
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