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PUZZLE: Rozwijanie formatów łatwych w zrozumieniu dla 
osób niepełnosprawnych  

 

Praca z filmami – Poradnik dobrej praktyki. 

 

Wideo może być świetnym dodatkiem do 
spersonalizowanego planowania centralnego, 
ponieważ może przedstawić wiadomość w bardzo 
wyraźnej i animowanej postaci. Ludzie często łatwiej 
odnoszą się do filmu niż do stałego tekstu lub zdjęcia. 

W celu upewnienia się, że wideo które zostało 
wykonane jest efektywnym narzędziem 
komunikacyjnym, poniżej znajdziesz kilka 
praktycznych porad, które należy mieć zawsze na uwadze. 

Co należy mieć na uwadze podczas tworzenia filmów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapytaj siebie do czego potrzebujesz filmu? – Dla 
dźwięku, akcji, opowiedzenia historii? 

2. Jaki jest Twój przekaz? – Jest to szczególnie ważne, 
ponieważ film może przekazywać wiele wiadomości, 
niektóre z nich niezamierzone... 

3. Pamiętaj, że wideo to tak samo dźwięk jak I 
zmieniający się obraz – Przekaz w tle musi również 
zostać sprawdzony i przeanalizowany 

4. Pamiętaj że klipy wideo powinny być 
krótkie.Powinny jedynie przekazywać zamierzoną 
informację. Idealna długość to 20sekund do 1 minuty. 

5. Pliki wideo są duże; dłuższy plik, to większy rozmiar 
pliku I dłuższy czas ładowania I odtwarzania filmu. 
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Słowo na temat mówiących głów 

Co może dodać wykorzystanie filmy do przekazu zrobionego w formie głosowej? 

 Łatwiejszy w zrozumieniu 

 Przyjazna twarz mówiąca od odbiorców 

 Bezpośrednie adresowanie I mimika twarzy 
podkreśla wiadomość 

 Nagranie dźwiękowe jest łątwiejsze w 
dobrym wykonaniu 

 Dodaj zdjęcia lub urywki  do nagrań 
dźwiękowych w celu wzmocnienia efektu.  

 

Złote zasady wideo  

 Generalnie, utrzymuj kamerę w bezruchu, używaj statywów, stołów. 

 Nagrania z ręki jedynie z szerokiego kąta, następnie przesuń obraz pomału i 

płynnie w określonym celu 

 Nie przybliżaj/oddalaj obrazu w trakcie nagrywania 

 Podejdź blisko w celu nagrania ujęć w powiększeniu 

 Nagrywaj ujęcie za ujęciem. 

 Dobrze dobierz I nagraj dźwięk. 

 

6. Zaplanuj swoje nagranie dokładnie w celu osiągnięcia 
maksymalnej korzyści  

7. Bądź reżyserem – Tak aby każdy wiedział co robić: 

 Ćwicz I ponawiaj nagrania 

 Mów “proszę o ciszę”, “3,2,1” itp. 

 Zachęcaj do odgrywania scen I dobrej zabawy 

 Wykonaj kilka ujęć.  


