
 

 
 

 

Projekt (NIE)BEZPIECZNA SIEĆ realizowany w ramach programu dotacji  

Bezpiecznie Tu i Tam Fundacji Orange 

 

 

SCENARIUSZ REALIZACJI  WARSZTATÓW MUZYCZNYCH – 6 spotkań dwugodzinnych w 

terminie od 14.09 – 30.11.2015. 

 

 

Zajęcia odbywają się zarówno z wykorzystaniem oprogramowania Ableton, eJay i Audacity jak  

i instrumentów muzycznych i mikrofonu. Celem spotkań jej przeprowadzenie uczestników przez kolejne 

etapy prac nad muzyką i dźwiękiem mających na celu pozyskanie umiejętności pozwalających na 

udźwiękowienie produkcji filmowych, od prac koncepcyjnych przez kompozycję, aranżację i 

synchronizację. Zajęcia nie są ograniczone do osób posiadających wiedzę  

i umiejętności w szeroko rozumianych zasadach muzycznych, plan zajęć został opracowany  

w sposób pozwalający na kompleksową realizację również dla osób mających styczność  

z tworzeniem muzyki jak i montażem video po raz pierwszy. 

 Zajęcia rozpoczynamy od zapoznania się z programami z uwzględnieniem pracy na plikach audio 

jak i video.  

 Przedstawienie możliwości oprogramowania oraz praca nad nagraniem i edycją głosu lektorskiego z 

dogrywaniem muzyki granej na instrumentach. 

 Praktyczne wykorzystanie oprogramowania mające na celu zrealizowanie montażu dźwiękowego z 

kreatywnym operowaniem efektami specjalnymi. 

 Przedstawienie zasad tworzenia oraz synchronizacji muzyki z obrazem wraz z zajęciami 

praktycznymi.  

 Podsumowanie połączone z realizacją w oparciu o miks z uwzględnieniem przestrzeni  

i panoramy wynikającej z obrazu 

 Finalne prace nad projektem (mastering) oraz eksport zakończonego projektu  

w odpowiednim formacie. 

 

Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom możliwości oprogramowania komputerowego, tak by każdy z 

uczestników w procesie realizacji projektu poprzez zabawę z aplikacjami pozyskał umiejętności do 

samodzielnej pracy twórczej opierającej się o realizację jak i montaż plików  

multimedialnych z wykorzystaniem ścieżek audio. 

Podsumowaniem projektu jak i finalnym jego dziełem jest udźwiękowienie komiksu multimedialnego. 

 

 

 

 

*Scenariusz zajęć jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone 

na rzecz Natalia Skowrońska-Iwańczyk, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Scenariusz powstał w ramach 

programu dotacji Bezpiecznie Tu i Tam, realizowanego przez Fundację Orange. Zezwala się na dowolne wykorzystanie 

treści - pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw 

oraz o programie dotacji Bezpiecznie Tu i Tam. 

 


