

PROBLEMATIKA

• V medijih prevladujejo cenene komercialne vsebine.
• V kinematografih dobijo prednost izdelki vprašljive kakovosti.
• Mladi imajo omejene možnosti spoznati kvalitetne vsebine.

• Onemogočena je možnost „filtriranja“ (ločevanje med visoko kvalitetno in nizko kvalitetno
vsebino) informacij.



REŠITEV
Naš namen je filmsko opismenjevanje mladih.

Image

Na enostaven in razumljiv način predstaviti raznovrstne filmske
in avdiovizualne produkcije ter vlogo razvoja tehnologije.

Uporabiti inovativne učne modele z vključevanjem ustvarjalcev
in profesionalnih delavcev.



CILJI
Filmski vlak zagotavlja celovit pristop k filmski vzgoji in drugih avdiovizualnih zvrsteh.

90

1000

+100

MENTORJEV

MLADOSTNIKOV

FILMSKIH IZDELKOV

PRAKTIČNO DELO

Izobrazili bomo 90
strokovnih delavcev po
celotni Sloveniji ter jih
naučili izobraževati
mladostnike.

Mladostniki vključeni v
projekt bodo deleži
celovitega pristopa k
filmskih vzgoji in drugih
avdiovizualnih zvrsti.

Bo nastalo znotraj
projekta in bodo tudi
obravnavani na natečaju
KoRaketa, kjer bodo
podeljene tudi nagrade
za najboljše tri.

Imeli bodo vpogled v
avdiovizualno
produkcijo, lahko si
bodo izbrali poklic ali
dopolnilno dejavnost,
imeli bodo znanje za
povečano zaposljivost



ČASOVNICA

•
•
•
•

2016

Priprava dokumentacije za projekt
Izbira partnerjev
Izbira izvajalcev
Priprava učnega načrta

Nadaljevanje in izvajanje projekta do leta 2020.

2018

2017
•
•
•
•

Pričetek projekta
Dodelava učnega načrta
Koordinacija z partnerji in izvajalci
Postavitev spletišča

2019

2020



GLAVNE AKTIVNOSTI

IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV
Strokovno usposabljanje
sodelujočih
strokovnih delavcev.

IZOBRAŽEVANJE MLADOSTNIKOV
Naš projekt sistematično
spoznava mlade filmarje s
celotnim procesom
nastajanja filma, videa,
televizijskega prispevka.

NATEČAJ KORAKETA

SPLETIŠČE

Izvedba mednarodnega
nagradnega filmskega in
video natečaja KoRaketa.

Vzpostaviti spletišče, na
katerem so dostopni: video
zapisi s področja delavnic,
spletni seminar, rezultati
natečaja KoRaketa, filmi in
avdiovizualne vsebine.

IZOBRAŽEVANJE
Projekt je prirejen za 1000 mladih, ki se bodo spoznali s
kakovostno filmsko produkcijo in njenimi elementi.
Scenarij, igra, režija, fotografija, posebni efekti, montaža. Spoznali jih bomo z različnimi
žanri. Žanri igranega in dokumentarnega filma, animiranega, reportaže, razložili bomo kaj
osnove za glasbeni video in promocijski film.

Pri projektu sodelujejo:
• Gimnazija in srednja šola Kočevje
• Osnovna šola Fara
• Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje
• Osnovna šola Stara Cerkev
• Osnovna šola Ob Rinži Kočevje
• CŠOD Slovenija z 23 enotami





WEBINARJI in SPLETIŠČE

Strokovna – filmska ali didaktična gradiva

Webinarji in tutoriali (video vodiči in spletni
seminarji za vsako od aktivnosti v izvajanju
programa)

Videoblogi

Video vsebine iz natečaja KoRaketa



OŽJA EKIPA

Andrej Mladenovič
vodja projekta

Igor Rančigaj
vodja logistike

Julija Škarabot Plesničar
TNM / Delavski dom Trbovlje
projektna pisarna in evalvacija projekta
koordinator projekta

Pri projektu sodeluje 7 kulturnih partnerskih ustanov in preko 20 izvajalcev, pri projektu bodo sodelovali tudi 4 študenti.
Partnerji: Zveza kulturnih društev Vezenina, Filmska akademija Artes liberales, Založba Obča Kultura, MMC Bela krajina, RIČI Danijel Rihtar s.p.,
Delavski dom Trbovlje

HVALA ZA POZORNOST
Vprašanja ?
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, prednostne osi „10.
Znanje, spretnosti in vseživljensko učenje za boljšo zaposljivost“ prednostne naložbe „10.1: Krepitev enake
dostopnosti vseživljenskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju,
izpopolnjevanje znanj, sprenosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenh kompetenc“, specifičnega cilja „10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik
učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema“.

