
GIM TV

Własna telewizja w gimnazjum



Einiges zu mir:

Alicja Skoczylas

 Deutschlehrerin
 Übersetzerin
 Dolmetscherin

 Ich unterrichte an dem Irena-Sendler-Gymnasium in Glogau / Polen

 Ich habe schon an allen Bildungsstufen Erfahrungen gemacht 
   – vom Kindergarten bis an die Arbeit mit Erwachsenen (im Beruf etwa 17 Jahre lang)

Momentan arbeite ich mit 13-16 
jährigen Jugendlichen als 
-Deutschlehrerin
-Auslandsprojekteleiterin
- Leiterin der Frenseh-AG  GIM TV

Ich bin kein Profi im Thema Film und 
Foto – das ist einfach mein Hobby, 
mit dem ich eine Gruppe von 
Jugendlichen angesteckt habe:). Aber 
Amateur sein  macht Spaß Aber Amateur sein  macht Spaß!



Filmiki krótkometrażowe

Filmy i filmy krótkometrażowe są lubiane 
szczególnie przez młodzież

Do ich zalet należą:

 atrakcyjność

równoczesny wpływ na wiele 
zmysłów odbiorcy

 wpływ na 
odbiorcę

 efektywność przekazu 
lingwistycznego, kulturalnego 
oraz różnorodnych informacji



Co można ćwiczyć z pomocą filmów?

łączenie i rozumienie usłyszanych i widzianych 
treści

aktywne zastosowanie 
słownictwa

opis czynności

relacjonowanie wydarzeń

wymowa

zastosowanie niewerbalnych środków komunikacji

komunikacja

gestykulacja

mimika

kontekst sytuacyjnyakcent
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Jak ciekawiej i w inny sposób 
pracować z młodzieżą i filmem?

Nie chcemy oglądać filmów – chcemy je 
kręcić ! 

–  to sprawia uczniom 
przyjemność i wprowadza 
różnorodność do codziennych 
zajęć



Własna telewizja
                     w gimnazjum

Od trzech lat mamy własną stronę 
– a właściwie własną podstronę - zakładkę na stronie 
szkoły. 



Własna telewizja
                     w gimnazjum



http://www.gim2glogow.pl/

http://www.gim2glogow.pl/gim-tv/

Strona główna szkoły:

Link do  GIM TV:

Własna telewizja
                     w gimnazjum

http://www.gim2glogow.pl/
http://www.gim2glogow.pl/gim-tv/
http://www.gim2glogow.pl/gim-tv/
http://www.gim2glogow.pl/gim-tv/


To bardzo proste w 
obsłudze

Strona potrzebuje 
moderatora, który 
będzie ją kreował i 
obsługiwał

Podobnie jak blog. 

Moderator umieszcza 
filmiki na Youtube i link 
do filmu umieszcza na 
naszej stronie GIM TV.



• omówienia

•  cięcie materiałów

• pisanie  scenariuszy

• zbieranie pomysłów

Raz w miesiącu ukazują się nasze wiadomości gimnazjalne, dlatego 
raz w miesiącu nagrywamy komentarze.

Pracujemy jako koło. Spotykamy się raz w tygodniu:



Często, gdy produkujemy 
filmy, spotykamy się po 
szkole a nawet w czasie 
weekendów.

  Pracujemy: 
    
  - na świeżym 
powietrzu
    - w muzeach
    - w mieście
    - w domach



W Sali języka niemieckiego mamy nasze studio.

Nie potrzeba do tego wiele:

    
    - zieloną ścianę

    - kamerę wideo

    - statyw do kamery

    - komputer z dużą ilością 
       pamięci RAM

 -wielu chętnych ludzi
      z poczuciem humoru



Kilka trików, które dają wiele 
zabawy

bluescreen / -box
greenscreen/ -box

znikanie objektów

obraz w obrazie
(PiP)



Efekty specjalne na lekcjach

  sposób nagrywania filmu, podczas którego  
      nagrywane sceny muszą mieć zielone tło

 W gotowym filmie zielone części tła (i nie 
tylko) 
     nie są widoczne. Zastępuje je inny obraz.

Bluescreen / -box
Greenscreen/ -box

Przed 
opracowaniem

Po 
opracowaniu



Spezialeffekte im Unterricht

                     wygasić, prześwietlić

  
Drugi plan – tło musi być niebieskie lub 

zielone, ponieważ te kolory najlepiej 
odróżniają się od skóry człowieka

Greenscreen/ -box
Bluescreen / -box



  Aktor nagrywany jest na zielonym lub niebieskim tle.

 Materiał filmowy reaguje na kolory zielony i 
niebeiski w ten sposób, że zostaje wygaszony z 
ujęć. Służy do tego specjalny efekt w kamerach 
profesjonalnych.

Greenscreen/ -box
Bluescreen / -box

Efekty specjalne na lekcjach



Spezialeffekte im Unterricht

 Profesjonalną kamerą uzyskujemy taki efekt – włączając 
w ustawieniach „Greenscreen”

 - niestety w amatorskich kamerach 
nie ma takich opcji

Greenscreen/ -box

funkcja Greenscren

Funkcja   g
reenscren

Bluescreen / -box



Greenscreen/ -box

Aby uzyskać taki efekt proponujemy pomalować jedną ścianę w Sali 
na zielono:)

Następnie potrzebujemy program do obróbki filmu z 
funkcją:  

                       
                       Chroma Key

Pracujemy z programem
Magix Video Delux

http://www.movavi.com/support/how-to/how-to-use-chromakey-effect.html

Bezpłatny program z funkcją Chromakey można znaleźć np. 
tutaj:

Inne programy, które posiadają taką funkcję to:
Keying Suite 11.0.2, Adobe Photoshop, Sony Vegas

Efekty specjalne na lekcjach

http://www.movavi.com/support/how-to/how-to-use-chromakey-effect.html


Greenscreen/ -box
Przykład uzyskania efektu z pomocą Magix Video Delux:
(Tutorium 1)

https://www.youtube.com/watch?v=QqT5WqVWVNQ 

Przykład ze statycznym tłem:

https://www.youtube.com/watch?v=27hamaT6QGw

Przykład z ruchomym tłem:

https://www.youtube.com/watch?v=dLbqlwsBxzo

https://www.youtube.com/watch?v=fwW5iW4BYAg

Wszystkie przykłady w jednym 
(Alle Beispiele):

Efekty specjalne na lekcjach

https://www.youtube.com/watch?v=QqT5WqVWVNQ
https://www.youtube.com/watch?v=QqT5WqVWVNQ
https://www.youtube.com/watch?v=27hamaT6QGw
https://www.youtube.com/watch?v=dLbqlwsBxzo
https://www.youtube.com/watch?v=fwW5iW4BYAg


Greenscreen/ -box
Kilka przykładów, jak można wykorzystać taki efekt jako kontekst 
sytuacyjny. Gdy przeniesiemy uczniów w realną sytuację, 
rozmówki stają się bardziej naturalne i sprawiają więcej radości. 
Uczniowie dają z siebie więcej:

Tło: 
W parku

Tło :
Nad jeziorem

Zaleta:  Każda grupa może sobie samodzielnie wybrać tło.

https://www.youtube.com/watch?v=epHTwqSAh7k

Efekty specjalne na lekcjach

https://www.youtube.com/watch?v=epHTwqSAh7k


Greenscreen/ -box

Tło : 
W sklepie

Tło :
W sali
lub na 

dyskotece

https://www.youtube.com/watch?v=jXSUl2H4p70

https://www.youtube.com/watch?v=osJnXFafWyU

Efekty specjalne na lekcjach

https://www.youtube.com/watch?v=jXSUl2H4p70
https://www.youtube.com/watch?v=osJnXFafWyU


Greenscreen/ -box
Kilka przykładów z lekcji: 
Ćwiczyliśmy scenki „Gwarancja i zwrot towarów”

Każda grupa tworzyła rozmówki według własnego pomysłu.

https://www.youtube.com/watch?v=8zKBrn_jLy8

https://www.youtube.com/watch?v=gPbz2_Xrxas

https://www.youtube.com/watch?v=JExV6VNr-9s

https://www.youtube.com/watch?v=D--rceu7rL8

Efekty specjalne na lekcjach

https://www.youtube.com/watch?v=8zKBrn_jLy8
https://www.youtube.com/watch?v=gPbz2_Xrxas
https://www.youtube.com/watch?v=JExV6VNr-9s
https://www.youtube.com/watch?v=D--rceu7rL8


Greenscreen/ -box
Przykład z lekcji: 
Ćwiczyliśmy temat „Aktywacja roamingu”

https://www.youtube.com/watch?v=pm_eEsEPe58

Efekty specjalne na lekcjach

https://www.youtube.com/watch?v=pm_eEsEPe58


Greenbox z filmem w tle

Przykład, jak uzyskać taki efekt z pomoca magix Video 
Delux:

Przykład z lekcji do tematu „Fasching” (karnawał)

https://www.youtube.com/watch?v=Pm4SmSv74c8

Efekty specjalne na lekcjach

https://www.youtube.com/watch?v=Pm4SmSv74c8


Znikanie objektów

Przykład z lekcji:
Ćwiczyliśmy temat „Märchenwelt” (świat bajek)

https://www.youtube.com/watch?v=-KTP0pgb8R8

Efekty specjalne na lekcjach

Przykład, jak uzyskać taki efekt z pomoca magix Video 
Delux:

https://www.youtube.com/watch?v=-KTP0pgb8R8


Obraz w obrazie (PiP)

Przykład z filmiku konkursowego: 
„Bildung in der Zukunft” (edukacja w przyszłości)

https://www.youtube.com/watch?v=wnzsmY-GTNs

Efekty specjalne na lekcjach

Przykład, jak uzyskać taki efekt z pomoca magix Video 
Delux:

https://www.youtube.com/watch?v=wnzsmY-GTNs


Podsumowując:

Film jest bardzo ważnym 
elementem w nauczaniu 

języków obcych.



Filmy krótkometrażowe na 
lekcjach

niwelują stres

 wpływają na fantazję uczniów

 eliminuja bariery jezykowe
  

wymagają wzmożonej koncentracji

 zmuszają do różnorodnych językowych 
   zachowań i reakcji

wprowadzają do lekcji radość, zabawę i  
  przyjemność

Filmy spełniają ważną psychologiczną funkcję na 
lekcjach:



 Oglądanie 
i tworzenie filmów 

na lekcjach

motywuje dodatkowo 
uczniów

stawia uczniom 
dodatkowe wyzwania

przyjmowane i 
kojarzone jest przez 
uczniów z rozrywką

to wspaniała pomoc 
dydaktyczna oraz 
uzupełnienie lekcji

to możliwość 
obcowania z żywym 
językiem

dźwięki z otoczenia

gestykulacja osób 
mówiących tego typu elementy są 

przez uczniów lepiej 
przyswajane i 
zachowywane na 
dłużej w pamięci

Po co?  Dlaczego?



Gdy uczniowie czerpią ze swoich 
działań przyjemność, wtedy 

wykonują ćwiczenie bez przymusu i 
uczą się nie zwracając uwagi na 

zwykły proces lekcyjny .

Zastosowanie efektów 
specjalnych czyni lekcję 
bardziej interesującą – 

dodaje element 
ciekawości i napięcia.
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