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1. PRZEDprodukcja: POMYSŁ, ZAWARTOŚĆ, STYL I WYNIK 
 
Przed wzięciem aparatu lub telefonu komórkowego do ręki i rozpoczęciem nagrywania 
szczegółowo zaplanuj proces produkcji, wybierz, co chcesz przekazać i w jaki sposób. 
Weź pod uwagę te elementy: pomysł (temat), strukturę, scenariusz, styl i odbiorców Twojego filmu. 
 

1.1 POMYSŁ / TEMAT 
O czym jest Twój film? Jaki jest temat? 
O czym mówisz? Co chcesz przekazać? 
Wydają się być prostymi pytaniami, ale ich zwerbalizowanie może być trudne.  
Zalecamy wykonanie następujących czynności: 
 

1.2 Zacznij od podsumowania 
Możesz ulec pokusie, aby pominąć ten krok, nie rób tego! 😊"#$% 
 
W podsumowaniu możesz zapisać odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Twojego 
projektu, tak aby wszyscy zaangażowani w tworzenie filmu mieli pojęcie o czym film opowiada. 
Jeśli w trakcie nagrywania zdasz sobie sprawę, że musisz całkowicie przerobić jakąś część, 
możesz po prostu zapoznać się z podsumowaniem zawierającym cele i plan projektu, który 
opracowałeś razem ze swoim zespołem, co ułatwi rozwiązanie problem. 
 
Pisząc podsumowanie, skup się na swoich celach, temacie i kluczowych punktach.  
Podsumowanie nie musi być wyrafinowane, ani mieć określonej formuły, ale powinno 
zawierać kilka podstawowych pytań dotyczących filmu. 

1.3. Podstawowe pytania: 
- Jaki jest cel tworzenia filmu? Dlaczego w ogóle to robisz? 
- Do jakiej publiczności chcesz dotrzeć? 
- Jaki jest temat, którym zajmiesz się? Im węższy temat, tym lepiej. 
Na przykład, jeśli budujesz ogród wertykalny, możesz wybrać „Jaki materiał kupić do ogrodu 
wertykalnego?” jako temat. 
- Jakie są kluczowe punkty? 
- Czego widzowie powinni się nauczyć? 
- Jakie będzie podsumowanie wideo I zachęcenie do działania? 
 
Po zapisaniu pytań współpracuj ze swoim zespołem, aby znaleźć odpowiedzi - i wykorzystaj to 
jako szkic scenariusza. 
Możesz łatwo utworzyć udostępnione podsumowanie online (np. Za pomocą dokumentów 
Google), jako dynamiczny szablon, który możesz poprawiać i nad którym Twój zespół może 
pracować. 
 
Postaraj się zadać i odpowiedzieć na jak najwięcej pytań, zanim przejdziesz do następnego 
kroku. 
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2. STRUKTURA FILMU (KOLEJNOŚĆ I FORMA) 
Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania, możesz rozpocząć pisanie skryptów. 
Prawdopodobnie utkniesz na tym etapie… Pierwszą rzeczą do przemyślenia jest struktura 
Twojego filmu. Co jest pierwsze? Jaka jest najważniejsza część, bez której wideo nie miałoby 
znaczenia? Jaki jest najlepszy sposób nazakończenie materiału, aby wideo miało wpływ na 
publiczność? 
 
Wykonaj następujące kroki, aby uporządkować strukturę: 
 

2.1. Powitanie i podejście (wprowadzenie) 
To jest część prezentacji. Służy do umiejscowienia widza: gdzie to się dzieje, kiedy to się dzieje, 
kto mówi, kto bierze udział ... i następnie opowiadaj o głównym temacie . Możesz zacząć od: 
„Cześć, jestem (imię) z (nazwa projektu)”. 
 
*Wskazówka: Możesz napisać wprowadzenie na końcu, kiedy będziesz pewien, co powiesz w 
części głównej i końcowej. 

2.2. Rdzeń treści (rozwinięcie) 
Rozwiń temat i przedstaw kluczowe punkty. Dobrze jest zastosować sekwencję, która uczyni 
informacje bardziej zrozumiałymi. Jest to sekcja, która powinna trwać dłużej niż inne i zawsze 
odpowiada na pytanie: „Co… dzieje się / o co chodzi / co dokładnie chcesz przekazać?” 

2.3. Zakończenie (wynik) 
Spraw, aby treść w tej sekcji łączyła się z tematem omówionym wrozwinięciu. Postaraj się być 
inspirujący, podsumuj film lub zachęć innych do działania w sposób strategiczny, aby widz chciał 
dowiedzieć się więcej. Należy zauważyć, że ta część jest nie tylkozakończeniem, ale konkluzją i 
dlatego powinna być zgodna z tym, co wcześniej poruszyłeś. Najbardziej przydatnym pytaniem 
byłoby, co i jak chcesz, aby widzowie zapamiętali po obejrzeniu filmu? 
 
* Wskazówka: Jeśli chcesz, aby Twoi widzowie podjęli działanie, zaproś do działania (CTA). 
Powiedz im, co mają robić dalej, po obejrzeniu filmu: zamieść powiązane treści, wejdź na stronę 
internetową, udostępnij wideo, pobierz inne dodatkowe materiały... 

  

3. STYL (NARRACYJNY I WIZUALNY) 
 

3.1. Styl narracyjny 
Gdy masz już ramy dla swojego skryptu, czas zacząć pisać. Twój scenariusz nie musizawierać 
wyrafinowanego języka, ale powinien być jasny i wciągający. W typie wideo online, które tworzysz, 
najlepiej używać swobodnego języka. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale oto kilka prostych 
wskazówek: 
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•Prosty język.Twój skrypt powinien być łatwy do odczytania i zrozumiały dla odbiorców. Nie 
używaj trudnych I skomplikowanych słów. 

•Wyobraź sobie, że rozmawiasz z przyjacielem. Kiedy myślisz o swojej publiczności jako o kimś 
bliskim, dużo łatwiej jest pisać bardziej naturalnym tonem. 

•Używaj krótkich zdań. Jeśli twoje zdania są długie, publiczność nie zrozumie pzekazywanych 
treści. 

•Zachowuj się naturalnie. Napisz skrypt w taki spsoób, jakbyś te treści opowiadał. 

*Wskazówka:Oglądaj filmy porównywalne z Twoimi. Kilka przykładów da ci wyobrażenie o tym, co 
działa (a co nie). 
 
Napisanie kryptu! Pamiętaj o dwóch ważnych rzeczach:  
 
a) Postępuj zgodnie ze strukturą, którą utworzyłeś wcześniej  
b) Nie plącz się. Bądź konkretny i staraj się dużo powiedzieć kilkoma słowami. Każde słowo w 
filmie zajmuje trochę czasu, a chcesz, aby film był krótki i łatwy do obejrzenia. 

3.2. Styl wizualny 
Przeglądając przykłady filmów stworzonych przez inne osoby, zwróć uwagę, jak one wyglądają: 
Czy aparat znajduje się blisko lub daleko od wyświetlanego elementu? Czy przed kamerą 
przemawia osoba lub niewidoczny lektor? Czy są cięcia pokazujące inne szczegóły, miejsca, 
postacie, czy jest to pojedynczy strzał z dystansu? Czy użyta jest muzyka lub inny efekt?   
 
Te decyzje dotyczące stylu można rozwiązać, zwracając uwagę na następujące kwestie: 

3.2.1. Ujęcia scenorysowe i z aparatu (kanwa narracyjna) 
Wyobraź sobie, jak chcesz, aby wyglądał Twój film. Zatrzymaj się przy każdym zdaniu w swoim 
skrypcie i spróbuj zamienić je w obraz w swojej głowie. Następnie przenieś to na papier, małymi 
winietkami, jakbyś robił komiks. W tym ćwiczeniu użyj kanwy #LivingSTEM Storytelling. Nie musisz 
być świetnym rysownikiem, po prostunaszkicuj sceny, aby zapamiętać, jak chcesz nagrać każdą 
część wideo. Możesz używać punktorów do rysowania… 
Przydatna może być znajomość różnych typów ujęć i kątów z aparatu oraz ich możliwości. Oto 
kilka informacji: https://boords.com/blog/16-types-of-camera-shots-and-angles-with-gifs 

3.2.2. Zestaw 
Jeszcze kilka kroków poprzedzających nagrywanie: 
 
a) Wybierz: 
- Lokalizacja: miejsce, w którym nagrywasz, nada Twoim ujęciom własną tożsamość. 
- Dobra obsada: wybierz odpowiednią osobę do przemawiania przed kamerą 
- Dobre rekwizyty: czy potrzebujesz dodatkowych elementów, aby wzmocnić swój przekaz? Jakieś 
specjalne ubrania, rekwizyty?  
 
Zwracanie uwagi na te szczegóły może być bardzo pomocne we wzmocnieniu przesłania, które 
chcesz otrzymać, i wyróżnieniu Twojego filmu na tle innych. 
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b) Ćwicz: 
Po przygotowaniu scenariusza, a przed zrobieniem zdjęć, będziesz chciał przeczytać scenariusz 
na głos. Niektóre frazy brzmią lepiej na papierze niż mówione. Ta praktyka może pomóc w lepszym 
zrozumieniu przepływu i przesłania wideo oraz zaznajomieniu się z tekstem, unikając dużej liczby 
błędów w czasie nagrywania. 

4. PRODUKCJA 
Po przygotowaniu wszystkich powyższych czynności nagranie wideo będzie szybkie i łatwe. Kieruj 
się scenariuszem i planem, ale improwizuj i poprawiaj podczas nagrywania. Powtarzaj ujęcia, 
wypróbuj alternatywy, wysłuchaj sugestii zespołu i popraw błędy, które możesz znaleźć. 
 
Jednym ze sposobów, aby twój skrypt brzmiał lepiej, gdy jest mówiony przed kamerą, jest 
podzielenie go na mniejsze, łatwiejsze do zapamiętania fragmenty.  
 
Pamiętaj, aby nagrać kilka ujęć swojego filmu i ponownie nagrać wszystkie części, które według 
Ciebie nie wyszły najlepiej.  
 
* Wskazówka: jeśli martwisz się zapamiętywaniem linii, oto film o tworzeniu domowego 
telepromptera: https://www.youtube.com/watch?v=ybyCb7SK-EA 

4.1 Nagrywanie wideo 
Oto kilka podstawowych wskazówek dotyczących nagrywania wideo, które pomogą Ci uzyskać 
lepszą jakość wideo. 
 
• Zawsze trzymaj kamerę wideo, aparat fotograficzny, smartfon lub iPoda poziomo. Jeśli możesz 

i masz do dyspozycji, wybierz kamerę wideo do filmowania. 
• Nigdy nie używaj zoomu. O wiele lepiej jest zbliżyć się/oddalić się. 
• Podczas filmowania nie poruszaj aparatem w żadnym kierunku. Dzięki temu wideo będzie 

wyraźniejsze i będzie miało wyższą jakość. 
• Jeśli to możliwe, używaj statywu. Można również znaleźć różne elementy, które mogą służyć 

jako statyw; na przykład krzesła, stoły, podłoga itp. 
• Podczas filmowania trzymaj aparat tak, jak trzymasz go podczas robienia zdjęcia. Jednak 

trzymaj aparat w tej pozycji dłużej, nie mniej niż jedną klatkę (20 sekund).  
• Jeśli planujesz filmować pod różnymi kątami, pamiętaj, że każda klatka powinna trwać co 

najmniej 20 sekund. Jeśli nagrywasz kogoś, kto o czymś mówi, nagrywasz tak długo, jak 
potrzeba. 

• Jeśli chcesz użyć różnych ramek, możesz użyć 3 rodzajów cięć ramy:  
- Połączenie obrazu i dźwięku nagranego oddzielnie: podczas wykonywania czynności 

można używać nagranych klatek. W takim przypadku możesz pokazać obrazy procesu 
uczenia się i jednocześnie głos ucznia, który o tym mówi. 

- Widok ogólny: możesz nagrać uczniów, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach, 
ale starają się pokazać pomieszczenie lub przestrzeń, w której aktualnie się znajdują. 
Może to mieć znaczenie, jeśli nagrywasz wideo w miejscu, w którym odbyli naukę. 

- Szczegół / Portret: po prostu pokazujesz twarz - górną część ciała. Skupiasz się na 
osobie, która mówi. W takim przypadku upewnij się, że nagrywasz bez dużej 
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przestrzeni nad głową osoby. 
• Pomyśl o dźwięku podczas filmowania wywiadów lub mówiącego: lepiej jest użyć mikrofonu. 

Jeśli go nie masz, lepiej nagrywać w pustym pomieszczeniu bez hałasu. Bądź jak najbliżej 
osoby, aby uzyskać lepszy dźwięk. W przeciwnym razie nagrany dźwięk może być niskiej 
jakości. 

• Pomyśl o świetle podczas filmowania. W miarę możliwości można unikać nagrywania w 
nasłonecznionym miejscu lub w pobliżu okna lub dowolnego źródła światła, które może mieć 
wpływ na jakość obrazu. 

• Podczas filmowania wywiadu umieść osobę w rogu kadru. Osoba powinna patrzeć do połowy 
na wprost, a do połowy w innym kierunku. 

• Osoba mówiąca może unikać patrzenia bezpośrednio w kamerę, powinna zapomnieć o 
obecności kamery i skupić się na kontakcie wzrokowym - pomóż jej, patrząc prosto w oczy. 

• Jeśli przeprowadzasz wywiad, nie rozmawiaj podczas filmowania drugiej osoby. Zadawaj jasne 
pytania, a następnie bądź cicho Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz po prostu skinąć głową, 
ale nie wydawać żadnego dźwięku. Pamiętaj, kamera też Cię nagrywa! 

• Pobierz nagrany materiał na dysk twardy. Sprawdź dwukrotnie, aby upewnić się, że to zrobiłeś. 
Zapisz go w folderze i dodaj informacje o tym, co nakręciłeś, kogo nagrałeś i kiedy to 
nakręciłeś. 

 

5. POSTPRODUKCJA 

5.1. Redagowanie 
Edycja to 50% Twojego filmu. To moment, w którym Twoje wideo nabierze kształtu. Teraz twój 
skrypt znów będzie przydatny. Poprowadzi Cię podczas montażu fragmentów nagrania i zapewni, 
że wideo przekazuje wiadomość, którą pierwotnie sobie wyobrażałeś. 
 
Edycja filmu może być świetną zabawą; to proces porządkowania projektu. Nie ma potrzeby 
używania zaawansowanego oprogramowania, aby uzyskać dobry wynik. Istnieje wiele narzędzi do 
edycji. Oto kilka przykładów, od prostych do bardziej profesjonalnych, dla różnych systemów 
operacyjnych: 

5.2. Oprogramowanie 
W wielu przypadkach nie będzie konieczne kupowanie dodatkowego oprogramowania. Począwszy 
od systemu Windows XP firma Microsoft udostępnia prostą aplikację do edycji (Movie Maker), 
która umożliwia tworzenie amatorskich filmów wideo. Użytkownicy Apple Mac zwykle mają iLife, 
który zawiera iMovie (HD), iDVD i iPhoto. Zwykle, droższe pakiety są bardziej uniwersalne, 
czasami bardziej stabilne, ale także bardziej złożone w działaniu.  
 
Następujące elementy mogą już znajdować się na Twoim komputerze: 
1. oprogramowanie do edycji: 

- Windows Movie Maker (bezpłatny i dołączony do systemu Windows XP i Vista) 
- Elementy Adonde Pemiere 
- Pinnacle Studio 
- Ulead Videostudio 
- iMovie (HD) i iDVD (zwykle dołączane do komputerów Apple Mac, w przeciwnym razie 

sprzedawane jako część pakietu iLife 
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2. Aplikacja do importu i edycji zdjęć cyfrowych np .: 
- Elementy Adobe Photoshop 
- iPhoto (zwykle dołączane do komputerów Apple Mac, w przeciwnym razie sprzedawane 

jako część pakietu iLife 
 
3. Aplikacja do importu i kontroli dźwięku: 

Zwykle aplikacje do edycji wideo zapewniają nam wystarczające możliwości dźwiękowe. 
Aby nagrywać dłuższe wypowiedzi głosowe lub edytować i miksować dźwięk, można 
pobrać darmowe lub shareware aplikacje, takie jak Audacity i Soundforge. 

 
4. Wybór programu do edycji wideo będzie zależał od potrzeb i umiejętności użytkownika. Upewnij 
się, że wybierasz oprogramowanie do edycji wideo odpowiednie dla siebie. Ale nie musisz 
wydawać pieniędzy! Dostępnych jest wiele bezpłatnych opcji ze wszystkimi funkcjami, dzięki 
którym Twoje filmy będą wyglądać profesjonalnie. 
Oto lista bezpłatnych narzędzi do edycji wideo online: 
- Vimeo https://vimeo.com/create/category/free_templates 
- youtube https://www.youtube.com/watch?v=84uLZ2pPebI 
- Filmora9 (Zgodność: Windows, Mac) https://filmora.wondershare.com/ 
- Darmowy edytor wideo VSDC dla początkujących (Zgodność: Windows) 

http://www.videosoftdev.com/free-video-editor?AVGAFFILIATE=82405&__c=1 
- OpenShot - darmowy edytor wideo typu open source dla początkujących (Zgodność: Windows, 

Mac, Linux): https://www.openshot.org/ 
- Lightworks - darmowy edytor wideo dla profesjonalistów (Zgodność: Windows, Mac, 

Linux)https://www.lwks.com/ 
- Skrót - darmowy edytor wideo typu Open Source(Zgodność: Windows, Mac, 

Linux)https://shotcut.org/ 
 

5.3. Napisy końcowe (uczestnicy, wsparcie i treści od innych) 
Wiele osób pomija napisy i uważa, że są one najmniej interesującym elementem filmu. Jednak 
bardzo ważne jest, aby je uwzględnić. Są częścią, w której pokazujesz, kto współpracował i gdzie 
możesz powiedzieć „dziękuję” za wszelkie otrzymane wsparcie. Sporządź listę wszystkich osób 
zaangażowanych w projekt, wszystkich tych, którzy pomogli Ci w tworzeniu filmu, i podaj autorstwo 
materiałów innych osób, z których korzystałeś (nagrania wideo, muzyka, zdjęcia , grafika ...). 
Poświęć chwilę na prawidłowe zaprojektowanie i napisanie tej części, aby zawierała wszystkie 
istotne informacje i była przyjemna do oglądania. 

6. WYNIK KOŃCOWY - WIDEO 
To już koniec procesu. Po przybyciu tutaj prawdopodobnie będziesz musiał tylko wyeksportować 
wideo (możesz zobaczyć materiał pomocniczy na ten temat tutaj: 
https://www.rocketstock.com/blog/4-video-formats-to-export-with/). 
Opublikuj wideo zgodnie ze swoimi potrzebami lub osobami, które zleciły Ci wykonanie filmu. 
 


