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Пропозиције:
Смотра кратког ђачког филма - ФИЛМић за
школску 2018/2019. годину
Ко може да учествује?
На смотри кратког ђачког филма могу да учествују ученици основних и срењих школа.
Ученици су груписани у тимове. 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 (било који програм) 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.
Како се учествује
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 а образац пријаве се преузима са веб сајта cnti.info. Пријава учешћа
садржи потребне податке о школи, ментору и три ученика члана тима.
Реализација кратког ђачког филма започиње осмишљавањем филма и избором теме.
Теме објављује организатор такмичења на веб сајту. 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 или у неком другом софтверу.
Избор софтверског алата за креирање и обраду видео садржаја је слободан.

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...)
• 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, 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 не FILMić) због лакше касније обраде и
провере материјала и података.
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 37
21000 Нови Сад
-За ФИЛМићУколико из исте школе учествује више тимова такмичара, филмићи са свим потребним
пратећим материјалима се достављају на CD-овима за сваки тим такмичара засебно.

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 аутентичности израде на завршној
смотри која је планирана да се реализује крајем школске 2018/2019. године.
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 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.
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