Filmska vzgoja v Art kino mreži Slovenije šolsko leto 2018/2019
Vabimo vas, da se tudi v prihajajočem šolskem letu udeležite filmsko-vzgojnih dejavnosti za otroke in
mlade v kinematografih Art kino mreže Slovenije (AKMS).

Kaj pa ti misliš? Pogovori ob filmskih projekcijah za vrtce, osnovne in srednje šole
Ogledu izbranega filma sledi pogovor z otroki in mladimi v kinodvorani, ki ga vodijo filmsko-vzgojne
koordinatorke. V njem skupaj raziščemo, kaj nam film sporoča, kakšna občutja vzbuja v nas in kakšna
so naša stališča do videnega. Pogovor je prilagojen posameznim starostnim skupinam (vrtec, triade
osnovne šole, srednja šola) in traja eno šolsko uro.

Uspešnice lanskega leta Filmi s pedagoškimi gradivi AKMS
V Art kino mreži Slovenije ob izbranih filmih pripravljamo pedagoška gradiva, ki strokovnim delavcem
v vzgoji in izobraževanju nudijo oporo za pripravo na ogled filma ali pri dejavnostih po ogledu. Vsi
trije filmi s pedagoškimi gradivi AKMS so na voljo za ogled (s pogovorom) skozi vse šolsko leto
2018/2019. Za pedagoška gradiva drugih založnikov obiščite spletno stran Šola filma.

O filmu Fant z oblaki:
»Film je zelo zanimiv in me je navdušil. Opisuje teme, ki so za otroke aktualne – razpad družine, navezovanje
stikov z novo družino, strah pred novim in jezo zaradi situacije, ter tako odpira široke možnosti za kakovosten
pogovor z učenci. Film bi priporočila učencem 2. in 3. triletja.«
Andrejka Kramar, pomočnica ravnateljice Osnovne šole Žirovnica

Filmi, ki jih letos ne smete spregledati Tematska ponudba za 2018/2019
Tudi v letošnjem šolskem letu izpostavljamo aktualne filme za šolske projekcije (s pogovorom) za
različne starostne skupine. Priporočamo oglede ob izbranih svetovnih dnevih. Za dostopnost
posameznih terminov in filmov v vašem kinematografu se obrnite na regijsko koordinatorko.

Slon kolesari po svetu 3+ ob svetovnem dnevu koles, 3. junija
38 min, brez dialogov, Društvo 2 koluta

= pedagoško gradivo, animirani filmi

Spoznajmo risanke II 4+ svetovni dan materinščine, 25. februarja
Program novih kratkih animiranih filmov slovenskih avtorjev

= pedagoško gradivo, slovenski animirani filmi

Moja žirafa Dikkertje Dap 5+ ob svetovnem dnevu otroka, 3. oktobra
Barbara Bredero, Nizozemska/Belgija/Nemčija, 2017, 74 min, pripovedovanje
v slovenščini, FIVIA – Vojnik

= pedagoško gradivo
Ptice jezer, njihova vrnitev 6+ ob svetovnem dnevu Zemlje, 22.
aprila
Matej Vranič, Slovenija, 2018, 54 min, slovenščina, FIVIA – Vojnik

= dokumentarni film, slovenski film

Gajin svet 8+ svetovni dan varne rabe interneta, 9. februarja
Peter Bratuša, Slovenija, 2018, 100 min, slovenščina, Karantanija Cinemas

= pedagoško gradivo, slovenski film, pogovor z ustvarjalci

Nečista kri Sameblod 13+ svetovni dan človekovih pravic, 10.
decembra
Amanda Kernell , Švedska/Danska/Norveška, 2016, 110 min, švedščina s
slovenskimi podnapisi, FIVIA – Vojnik

= pedagoško gradivo
Posledice 15+ ob svetovnem dnevu mladine, 11. novembra
Darko Štante, Slovenija, 2018, 95 min, slovenščina, Demiurg

= pedagoško gradivo, slovenski film

Matura Bacalaureat 15+ ob svetovnem dnevu družine, 15. maja
Cristian Mungiu, Romunija/Francija/Belgija, 2016, 128 min, romunščina s
slovenskimi podnapisi, Cinemania group

= pedagoško gradivo

Za širši izbor aktualnih filmov si oglejte novi Katalog izbranih filmov za VIZ Kinodvorovega programa

Kinobalon, dostopen na spletni strani Kinodvora. V Kinodvorovem spletnem šolskem katalogu pa še
vedno lahko izbirate tudi med filmi prejšnjih sezon.

Uporabne informacije
Kako se prijaviti na filmsko-vzgojno dejavnost?
Pišite ali pokličite regionalno koordinatorko (kontaktne podatke najdete na koncu dopisa).
Kateri kini/kulturni domovi so na voljo za šolsko projekcijo (s pogovorom)?
Seznam vseh kinov AKMS najdete na uradni spletni strani. Šolske projekcije (s pogovorom) izvajamo tudi v
Kulturnem centru Kočevje, Upravno-kulturnem središču Mokronog in v Gledališču Park Murska Sobota.
V sodelovanju z Zavodom Novo mesto bodo šolske projekcije v letošnjem šolskem letu ob izbranih datumih na
voljo tudi v Kulturnem centru Janeza Trdine Novo mesto. Več informacij sledi v kratkem.
Kdaj si je mogoče ogledati film (s pogovorom)?
Šolske projekcije potekajo vse šolsko leto 2018/2019 v dopoldanskem in popoldanskem času po dogovoru z
regionalno koordinatorko in glede na dostopnost izbranega kinematografa.

Katere filme si je mogoče ogledati?
Obiščite Kinodvorov spletni šolski katalog ali pokličite regionalno koordinatorko za nasvet. Možnost ogleda je
pogojena z nosilcem filma in ustreznim projektorjem v posameznem kinematografu.
Cena na udeleženca: ogled filma (A) + pogovor (B)
A Cena ogleda za šolsko skupino
cena art kinematografa
B Cena pogovora za 40–60 udeležencev
2 € na udeleženca
B Cena pogovora za 61–80 udeležencev
1,5 € na udeleženca
B Cena pogovora za več kot 80 udeležencev
1 € na udeleženca
* Pogovori se (razen po dogovoru) izvajajo za skupine od 40 do 120 udeležencev.
Regionalne koordinatorke svetujejo
Pri izbiri filma bodite pozorni na priporočeno starost. Za informacije in priporočila se obrnite na regionalno
koordinatorko. Za večjo kakovost pogovora predlagamo homogene starostne skupine ter skupine do 120
udeležencev. Otroke/mlade pred prihodom v kino pripravite na izkušnjo: pojasnite jim, kaj v kinodvorani
počnemo (in česa ne), kateri film si bodo ogledali, da sledi pogovor, opravite uvodno motivacijo ipd.
Za več informacij pišite ali pokličite regijsko koordinatorko. Se vidimo v vam najbližjem art kinu!
Petra Gajžler: Gorenjska regija
E: petra.gajzler@artkinomreza.si
M: 040/778-302

Petra Gajžler: Štajersko-koroška regija
E: petra.gajzler@artkinomreza.si
M: 040/778-302

Ana Peršič: Primorska regija
E: primorska-regija@artkinomreza.si
M: 031/222-898

Marina Katalenić: Dolenjsko-zasavska regija
E: dolenjska-regija@artkinomreza.si
M: 040/778-301

