PROGRAM SPLETNE DELAVNICE ABC IGRANEGA FILMA – C
Spletna delavnica je sestavljena iz 4-ih spletnih srečanj. Srečanja se začnejo z ogledom
video navodil za delo na youtube kanalu Filmska osnovna šole. Po ogledu video navodil
imajo udeleženci na voljo 30 minut, da vsak zase ponovijo in osvojijo korake v montažnem
programu, ki sta jih prikazala mentorja. Sledi razprava z mentorjem, kjer udeleženci delijo
svojo izkušnjo in skupaj z mentorjem razrešijo morebitna vprašanja in nejasnosti, ki so se
porodile ob ogledu video navodil. Do naslednjega ponedeljka na Youtube kanal Filmska
osnovna šola naložijo svojo nalogo, na katero bodo udeleženci na naslednjem srečanju
prejeli odziv s strani mentorja.

DAN 1: 27.5., 16:00-17:45
16:00-17:15: ogled predavanja in video navodil za delo (Youtube)
• UVODNO TEORETIČNO PREDAVANJE: Vloga in pomen montaže; faze montaže
(cca 20 min)
• VIDEO NAVODILA ZA DELO 1: Predstavitev posameznih funkcij montažnega
programa + groba montaža (cca 15 min)
• VIDEO NAVODILA ZA DELO 2: Izvoz filma in objava na youtube kanalu Filmska
osnovna šola + vaja (cca 5 min)
17:15-17:45 razprava z mentorjem (ZOOM)
+ NALOGA 1, ki jo udeleženci oddajo do 1.6.

DAN 2: 3.6., 16:00-17:30
16:00-16:45: ogled video navodil za delo (Youtube)
• VIDEO NAVODILA ZA DELO 3: Groba in fina montaža ter opremljanje filma z grafiko,
najavna in odjavna špica + vaja (cca 15 min)
16:45-17:30 razprava z mentorjem + odzivi na nalogo 1 (ZOOM)
+ NALOGA 2, ki jo udeleženci oddajo do 8.6.

DAN 3: 10.6., 16:00-17:30
16:00-16:45: ogled video navodil za delo (Youtube)
• VIDEO NAVODILA ZA DELO 4: Oblikovanje zvoka - urejanje posnetega zvoka,
podlaga ustrezne glasbe, zvočnih efektov iz spletnih zvokovnih knjižnic (cca 15
minut)
16:45-17:30 razprava z mentorjem + odzivi na nalogo 2 (ZOOM)
+ NALOGA 3, ki jo udeleženci oddajo do 15.6.

DAN 4: 17.6., 16:00-17:00
odzivi na nalogo 3 + končna razprava (ZOOM)

Časovni obseg spletne delavnice: cca 6 h
Časovni obseg nalog: 3 x 45 min
Tekom srečanj lahko pride do minimalnih sprememb v časovnem obsegu spletne delavnice.

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

