Filmska vzgoja v Art kino mreži Slovenije šolsko leto 2020/2021
Vabimo vas, da se tudi v prihajajočem šolskem letu udeležite filmsko-vzgojnih dejavnosti za otroke in
mlade v kinematografih Art kino mreže Slovenije (AKMS).

filmska ponudba za 2020/2021
Ponudbo aktualnih filmov za vrtce, osnovne in srednje šole si oglejte v novem Kinodvorovem
Šolskem katalogu 2020/2021. Za seznam vseh priporočenih filmov za VIZ obiščite njihov Spletni šolski
katalog. Za pomoč pri izboru filma se obrnite na filmsko-vzgojni koordinatorki AKMS ali na vaš lokalni
kinematograf. Možnost ogleda izbranega filma je pogojena z ustreznim projektorjem v posameznem
kinematografu.

dodatne dejavnosti
pogovori ob filmskih projekcijah
Ogledu izbranega filma sledi pogovor z otroki in mladimi v kinodvorani, v katerem skupaj raziščemo,
kaj nam film sporoča, kakšna občutja vzbuja v nas in kakšna so naša stališča do videnega. Pogovor je
prilagojen posameznim starostnim skupinam in traja eno šolsko uro.

pogovor z avtorji
Ob ogledu slovenskega filma priporočamo tudi pogovor z avtorji; režiserji, igralci, animatorji in
ostalimi, ki omogočajo mladim uvid v ustvarjalni proces filma in v njegovo zakulisje

pedagoška gradiva in knjižice
Ob izbranih filmih so na voljo pedagoška gradiva, ki strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju
nudijo oporo za pripravo na ogled filma ali pri dejavnostih po ogledu. Pobrskajte pa tudi po knjižicah
Knjižne zbirke Kinobalon, ki otrokom približajo vsebine posameznih filmov in njihov nastanek.

uporabne informacije
Kako se prijaviti na filmsko-vzgojno dejavnost? Za prijavo (in ostala vprašanja) kontaktiraje filmskovzgojni koordinatorki ali vaš lokalni kinematograf ter sporočite željeni film, datum ogleda ter starost
in število otrok/mladih.

Kateri kinematografi so na voljo za šolsko projekcijo (s pogovorom)? Seznam in kontaktne podatke
vseh kinematografov AKMS najdete na uradni spletni strani. Šolske projekcije s pogovorom izvajamo
po dogovoru tudi v Kulturnem centru Kočevje, Gledališču Park Murska Sobota ter v nekaterih drugih
kulturnih domovih.
Kdaj si je mogoče ogledati film (s pogovorom)? Šolske projekcije potekajo vse šolsko leto
2020/2021, v dopoldanskem in popoldanskem času, po dogovoru s filmsko-vzgojno koordinatorko in
glede na dostopnost izbranega kinematografa.
Cena na udeleženca: ogled filma (A) + pogovor (B/C)
A Ogled filma
B Pogovor za 40–60 udeležencev
B Pogovor za 61–80 udeležencev
B Pogovor za več kot 80 udeležencev (do 120 ali po dogovoru)
C Cena pogovora s filmskim ustvarjalcem

cena art kinematografa
2 € na udeleženca
1,5 € na udeleženca
1 € na udeleženca
80 € na vse udeležence

*V ceno niso všteti stroški prevoza filmsko-vzgojne delavke do kina.
*Cena pogovora s filmskim ustvarjalcem se lahko razlikuje.
*Cene ne veljajo za samostojne filmsko-vzgojne programe, ki jih izvajajo določena kina AKMS.
* Za filmsko-vzgojno ponudbo v Kinodvoru se obrnite na naslov solski@kinodvor.org.

Varno v kino! Kina Art kino mreže Slovenije skrbijo za varno filmsko izkušnjo mladih gledalcev v
skladu s priporočili NIJZ.
Kontakt filmsko-vzgojnih koordinatork
Petra Gajžler in Marina Katalenić
E: filmska-vzgoja@artkinomreza.si
M: 040/778-302, 040/778-301

