Spoštovani,

vljudno vabljeni k udeležbi na delavnici Filmska vzgoja za strokovne delavce VIZ v okviru
projekta Filmski vlak.

Poučevanje filmske vzgoje zajema širok spekter elementov, ki opredeljujejo film – obravnava
ga kot umetniško delo, kot sestavino avdiovizualne kulture, kot sredstvo obveščanja in kot
element novih tehnologij. Pedagoški proces ter izvajanje šolskih in obšolskih dejavnosti je na
začetku 21. stoletja nujno potrebno nadgraditi s sodobno tehnologijo.
Šest urna delavnica je sestavljena s teoretičnega in praktičnega dela. Slušatelji delavnice bodo
skozi vsebino filmske vzgoje spoznali sodobne načine poučevanja. Na praktičnih primerih bo
pokazano kako IKT vključiti v proces filmske vzgoje v razredu.

Termini, urnik in program delavnice za mentorje:
13. december 2017
14. december 2017

od 12.00 do 18.00
do 14:00 do 20:00

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
Center za mladinsko kulturo Kočevje

Delavnica se bo izvajala v Zavodu za kulturo Delavski dom Trbovlje, v sredo, 13. 12. 2017 in
v Kočevju, 14. 12. 2017.
Delavnico bodo izvajali člani Društva Trbovlje novomedijsko mesto.
Prijave sprejemamo na spela.ddt@gmail.com.

_________________________________________
Za vse dodatne informacije:
Špela Pavli Perko, koordinatorka
M: 051626296 / 051603956
E: spela.ddt@gmail.com

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Kratka predstavitev projekta Filmski vlak
FILMSKI VLAK – filmsko-vzgojni nacionalni projekt
Center za mladinsko kulturo Kočevje skupaj s partnerji izvaja petletni nacionalni projekt.
Namen projekta je razvoj prožnih oblik učenja in inovativnih učnih okolij na področju filmske
vzgoje. S svojim programom želimo krepiti kompetence strokovnih delavcev v vzgojnoizobraževalnih zavodih na področju kulture in umetnosti. V šolah bi želeli povečati vključevanje
filmske vzgoje, saj so učenci vedno bolj izpostavljeni sodobnim tehnologijam, ki jih še ne znajo
odgovorno uporabljati, hkrati pa želimo spodbuditi razumevanje filmske umetnosti,
spoznavanje filmskih in avdiovizualnih del in ustvarjanje s področja filma.
Filmski vlak sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi po celotni Sloveniji (Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, OŠ v Kočevju in okolici ter Srednjo šolo Kočevje).
Cilj projekta je strokovno usposabljanje in uporaba celovitega pristopa k filmskih vzgoji in
spoznavanju področja filmske umetnosti. Filmsko vzgojo si želimo z uporabo prožnih oblik
učenja in uporabo IKT narediti zanimivo in privlačno za učence ter spodbuditi uporabo
inovativnih učnih modelov za strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Dejavnosti:





Na brezplačnih izobraževalnih modulih na enostaven in razumljiv način učencem
predstavimo filmsko vzgojo (razumevanje filma in individualna refleksija, igra, režija,
montaža, žanri filma, produkcija…).
Strokovnim delavcem VIZ predstaviti uporabo inovativnih učnih modelov (ED tech,
obrnjeno učenje, igrifikacija, BYOD…).
Ustvarjanje strokovnih gradiv za strokovne delavce.
Vzpostavitev spletno informacijskega portala s filmsko vzgojnimi vsebinami.

Za več informacij in prijavo na projekt nas pokličite ali nam pišite. Z veseljem vam bomo
podrobneje predstavili dejavnosti in vsebino projekta.
Nosilec projekta: Center za mladinsko kulturo Kočevje, Ljubljanska cesta 7a, 1330 Kočevje,
igor.rancigaj@gmail.com.
Vodja projekta: Andrej Mladenovič, mla.andrej@gmail.com, 041 352 935.
Partner v projektu: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje,
info@dd-trbovlje.si, 03 56 33 481.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

