FILMSKA OSNOVNA ŠOLA: marec in april
V prihajajočem dvomesečju se lahko udeležite sledečih dejavnosti:
2. modul: Hospitacija Dejavnost je sestavljena iz ogleda filma v kinu, opazovanja pogovora filmskovzgojne delavke z učenci in naknadne refleksije strokovnih delavcev s filmsko-vzgojno delavko.
Usposabljanje traja 3 ure.
3. modul: Delavnica »Kaj je kino?«, v kateri boste spoznavali filmsko projekcijo v kinu; zakaj je kino
tak, kakršen je, kaj se dogaja v dvorani in kabini (svetloba, zvok) in kako se na te fizične pojave odziva
gledalec. Čas trajanja usposabljanja je 3 ure.
S FOŠ v kino! Dejavnost omogoča brezplačen ogled priporočenih filmov (na rednem sporedu) za
strokovne delavce osnovnih šol. Ob prijavi prejmete izkaznico S FOŠ v kino!, seznam sodelujočih art
kinematografov in delovni list za individualno refleksijo.
Za prijavo na posamezne dejavnosti pišite na naslov: filmska-os@artkinomreza.si.

Koledar dogodkov:
Hospitacija: Bučko Ma vie de Courgette
Claude Barras, Švica/Francija, 2016, 66 min
Termin: torek, 6. marec, ob 10:10
Kraj: Kino »Svoboda« Žiri
Starostna skupina: 2. triada (OŠ Žiri)

6.
marec

9.
marec

Filmsko-vzgojna delavka: Irena Matko Lukan
Urednica otroškega leposlovja pri založbi Mladinska knjiga
in družinsko izkustvena geštalt terapevtka. Že vrsto let
predava staršem, učiteljicam, vzgojiteljicam o temah s
področja vzgoje in izobraževanja. Kot filmsko-vzgojna
delavka sodeluje s Kinodvorom.
Hospitacija: Kratkohlačniki
najboljši kratki filmi za otroke in mlade
Termin: petek, 9. marec, ob 8:45
Kraj: Kosovelov dom Sežana
Starostna skupina: 2. triada (OŠ Dobravlje)
Filmsko-vzgojna delavka: Barbara Kelbl
Zaposlena v Kinodvoru, kjer vodi program šolski
Kinobalon. Redno sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi
zavodi pri izboru programa, pogovorih po filmu in drugih
dodatnih dejavnostih.
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marec
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Hospitacija: Zverinice iz gozda Hokipoki Dyrene i
Hakkebakkeskogen
Rasmus A. Sivertsen, Norveška, 2016, 75 min
Termin: petek, 16. marec, ob 9:30
Kraj: Art kino Odeon Izola
Starostna skupina: 1. triada (OŠ Livada Izola)
Filmsko-vzgojna delavka: Ana Peršič
Filmsko-vzgojna delavka za primorsko regijo znotraj Art
kino mreže Slovenije. Od leta 2012 sodeluje tudi z
Zavodom za razvijanje filmske kulture Otok pri izvedbi
mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola
Cinema.
Delavnica »Kaj je kino?«
Termin: 21. marec; 15:00–18.00
Kraj: Mestni kino Ptuj
Vodja delavnice: Bojan Bajsič
Zaposlen v Javnem zavodu Kinodvor na mestu »Vodja tehničnega
oddelka«. Od leta 2015 vodi delavnico za otroke »Kaj je kino«, kjer
na način interaktivnega predavanja, pospremljenega z ogledom
kratkih filmov, predstavlja kinematografsko izkušnjo skozi zgodovino.

Hospitacija: Gospodična Nemitežit Jamais contente
Emilie Deleuze, Francija, 2016, 90 min
Termin: petek, 30. marec, ob 10:30
Kraj: Delavski dom Trbovlje
Starostna skupina: 3. triada (OŠ Ivana Cankarja Trbovlje)
Filmsko-vzgojna delavka: Ana Peršič (glej 16. marec)

2. mednarodna konferenca o filmski vzgoji: Metode in učinki filmske vzgoje
Termin: 11. in 12. april
Kraj: Javni zavod Kinodvor in Slovenska kinoteka, Ljubljana

11. in
12. april

19.
april

Filmska vzgoja je priložnost za drugačen, inovativen način poučevanja in učenja. Predstavili
bomo primere dobrih praks izvajanja filmske vzgoje v tujini in se osredotočili na tiste, ki potekajo
v šoli in v kinu ter vključujejo povezovanje med učitelji in filmskimi ustvarjalci. Spoznali bomo
različne oblike izvajanja delavnic in vodenja pogovorov ob filmih. Več o dogodku.
Delavnica »Kaj je kino?«
Termin: 19. april 2018; 15:00–18.00
Kraj: Filmsko gledališče Idrija
Vodja delavnice: Bojan Bajsič (glej 21. mar.)

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

Vse dejavnosti so del Strokovnega usposabljanja I (2017/2018): Filmska vzgoja v učilnici in v kinu.
Za celotni program Filmske osnovne šole nam pišite na filmska-os@artkinomreza.si.
Udeležba na vseh dejavnostih je brezplačna. Filmska osnovna šola izdaja potrdila o udeležbi.
Za vsa ostala vprašanja, nam pišite ali nas pokličite.
Petra Gajžler, vodja projekta
M: 040/778-302
E: petra.gajzler@artkinomreza.si

Marina Katalenić, koordinatorka
M: 040/778-301
E: filmska-os@artkinomreza.si
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