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Jak go zrobić? Połącz fotografię, wideo i dźwięk w jedną spójną całość, otrzymasz niesamowity 

efekt. Twój fotoreportaż zyska nową jakość. Podpowiadamy gdzie szukać narzędzi i jak tworzyć 

własne fotokasty, za pomocą których możesz opowiedzieć o swoim projekcie. 

 

Fotokast to coś pomiędzy reportażem filmowym a fotograficznym, uatrakcyjnia ten ostatni 

wzbogacając go o dźwięk i elementy ruchu. Łatwy do opracowania, nie wymagający dużych nakładów 

i drogiego sprzętu może być z powodzeniem wykorzystywany przez młodzież w ich projektach.  

Fotokasty znane są już od kilku dobrych lat. Młodzi ludzie sięgają po nie tworząc własne 

multimedialne prezentacje pokazywane później np. na youtube. Zawodowi fotografowie i 

reportażyści w ten sposób prezentują swoją twórczość na łamach gazet internetowych. Fotokast 

służy również reklamie. 

 

Przykłady: 

 Fotokast „Jestem szczęściarą” 

 Fotokast „Drugie ręce” I miejsce w konkursie Newsweeka 2010r. 

 Fotokast „Portret powstańca” 

 Fotokast „Pszczoła wraca do puszczy” 

  

Starannie opracowany fotokast może mieć duże walory estetyczne i poznawcze. Może zostać 

podłączony do dowolnej strony internetowej lub wyświetlony z komputera na dużym ekranie. 

  

Co jest ci potrzebne do stworzenia fotokastu: 

Dobrze opracowany scenariusz, który ułatwi ci 
pracę w zbieraniu materiału dźwiękowego i 
wizualnego oraz późniejszym montażu. 

Dźwięk (muzyka, wywiady, narracja) – nagranie 
mp3 z dyktafonu, komputera z mikrofonem, 
innego cyfrowego rejestratora dźwięku. 

Obraz – fotografia, grafika w rozdzielczości 
980×653 pikseli (poziome). Na jedną minutę 
dźwięku potrzebujesz 10 obrazków! 

 
Program do tworzenia fotokastów. 

 

  

 

 

http://fotocasty.pl/2184/jestem-szczesciara/
http://fotocasty.pl/557/drugie-rece/
http://fotocasty.pl/627/portret-powstanca-2/
http://fotocasty.pl/3977/pszczola-wraca-do-puszczy/
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Taki bezpłatny program, wraz z instrukcją i cennymi wskazówkami technicznymi znajdziesz na stronie 

www.fotocasty.pl.  Jest to portal, na którym prezentowane są wysokiej jakości fotokasty 

(pogrupowane według kategorii np. historia, rozmowy, pasje, przyroda) oraz zainstalowane jest 

narzędzie, dzięki któremu możliwe staje się stworzenie własnego fotokastu on-line. Dzięki funkcji 

<embed> można skopiować kod html i opublikować fotocast także na własnej stronie internetowej! 

 Twórcą strony jest dziennikarz radiowy i fotografik Sławomir Ostrowski, nagrodzony między innymi 

w konkursie Newsweeka. 

Z programu korzystać mogą wszyscy indywidualni twórcy działający niekomercyjnie. 

  

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do pracy nad własnymi fotokastami! 

Anna Mirska Czerwińska 

http://www.fotocasty.pl/

