
„FILM HUNT: LEGALAUS KINO SAVAITĖ LIETUVOS MOKYKLOSE 2022” 

I DALIS 

 

Virtuali konferencija „MOKAU ATSAKINGAI: LEGALUS KINAS x EDUKACIJA“  

 

Data: lapkričio 21 d. 15:00–18:00   

PROGRAMA: 

Projekto ir dalyvių pristatymas. 

 KODĖL NELEGALAUS TURINIO VARTOJIMAS YRA PROBLEMA?   

 Kas yra intelektinė nuosavybė ir autorinės teisės ir kokią žalą dėl piratavimo patiria kino 

kūrėjai? Kino kūrėjo pristatymas;   

 Kokie iššūkiai kyla audiovizualinio turinio platformoms dėl nelegalaus turinio vartojimo? 

Legalaus turinio platformos atstovo pristatymas;   

 Kuo tai aktualu pedagogams? Pedagogo pristatymas.  

Pabaigoje – trumpa klausimų/atsakymų/pastebėjimų sesija.   

 

 LEGALAUS TURINIO PRIEINAMUMAS IR GALIMYBĖS 

 Pristatomos legalaus turinio platformos ir projektai, kuriuose galima rasti papildomą 

edukacinį turinį mokiniams; 

 „Kultūros paso” programos galimybės. „Kultūros paso“ ambasadoriaus pristatymas; 

 „Kino ugdymo bazės” ir „European film club” programų galimybės. Lietuvos kino centro 

atstovo pristatymas. 

Pabaigoje – trumpa klausimų/atsakymų/pastebėjimų sesija.  

 

 DISKUSIJA „Kinas – neatrastas mokymo būdas?“ 

Kartu su pašnekovais aptarsime, su kokiais iššūkiais susiduria pedagogai, kiną pasitelkdami kaip edukacinę 

priemonę. Ar sunku rasti tinkamą legalų turinį?  

Diskusijos dalyviai: moderatorius, legalaus turinio platformos atstovas, kultūrinės edukacijos koordinatorius, 

kino kūrėjas, mokytojas. Dalyviai turės galimybę prisijungti prie diskusijos užduodami klausimus bei 

komentuodami raštu. 

 

 

 

 



II DALIS 

(Trukmė – iki 5 valandų)  

TURINIO PANAUDOJIMAS „Kinas – edukacinė priemonė“ 

Metodinės medžiagos kaip ugdymo priemonės pristatymas. Kaip ja pasinaudoti kalbant apie tam tikras 

bendrojo ugdymo programos temas? Profesionalios kino edukatorės Veronikos Mačinskaitės pristatymas.  

 

FILMO PERŽIŪRA  

Penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose bus rodomi penki skirtingi autoriniai filmai iš festivalio „Kino 

pavasaris“ programos. Filmai tinka skirtingų amžiaus grupių žiūrovams ir paliečia įvairias šiuolaikiniam 

žmogui aktualias temas. Projektui pasibaigus, visų penkių filmų metodinė medžiaga bus pasiekiama 

švietimo įstaigoms, o abiejose programos dalyse dalyvavę pedagogai turės galimybę peržiūrėti visus 

penkis programos filmus virtualioje KP+ platformoje.  

 

2022-11-22 – Vilniuje - „Tapytoja ir vagis” https://kinopavasaris.lt/lt/filmai/7551-tapytoja-ir-vagis  

2022-11-23 – Šiauliuose;  „Mažytė mama” https://kinopavasaris.lt/lt/filmai/7807-mazyte-mama  

2022-11-24 – Panevėžyje;  „Arthur Rambo” https://kinopavasaris.lt/lt/filmai/7843-arthur-rambo  

2022-11-29 – Kaune;  „Viskas bus kitaip” https://kinopavasaris.lt/lt/filmai/7944-viskas-bus-kitaip  

2022-11-30 – Klaipėdoje. „Gagarinas” https://kinopavasaris.lt/lt/filmai/7548-gagarinas 

 

KAVOS/ARBATOS PERTRAUKĖLĖ  

FILMO METODINĖS MEDŽIAGOS KŪRIMO DIRBTUVĖS  

Po bendros filmo peržiūros vyks kūrybinės dirbtuvės, skirtos išmokti rengti metodinę medžiagą, 

pasitelkiant kiną kaip mokymo priemonę. Dirbtuves ves edukatorė Veronika Mačinskaitė. 

METODINIŲ UŽDUOČIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS  

RENGINIO PABAIGA 

 

Renginį „Film Hunt: legalaus kino savaitė Lietuvos mokyklose 2022“ iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros 

taryba. 
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