Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda v obdobju od 2018 do 2022
Tema/vsebinsko področje: Inovativni pristopi k poučevanju
Naslov usposabljanja: Poti za izboljšanje učnih dosežkov – PRAKTIČNI

IN TEHNIČNI

VIDIKI MONTAŽE KRATKEGA FILMA
Številka: 60935-1/2019-4(3900)
Datum: 11.10.2019

Vabilo
Spoštovane učiteljice in učitelji, vabimo vas na seminar z naslovom POTI ZA
IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – PRAKTIČNI IN TEHNIČNI VIDIKI

MONTAŽE KRATKEGA FILMA
Seminar bo potekal 25. oktobra 2019 v »učilnici» Zavoda za šolstvo na
Dunajski 104 v Ljubljani. Pričetek seminarja je ob 11.00.
Program:

11.00 – 11.45

11.45 - 13.30

Vloga in pomen montaže; faze montaže;
predstavitev posameznih funkcij
montažnega programa

mag. Ana Čigon,
Bizjak (1 ura)

Pregled, urejanje uvoženega materiala in
groba montaža

mag. Ana Čigon, Peter
Bizjak (2 uri )

Odmor - kava, sendvič ali možnost kosila v
bližnjem dijaškem domu – predprijava!

14.15- 15.45

Nadaljevanje dela: groba in fina montaža

mag. Ana Čigon, Peter
Bizjak (2 uri)

Odmor

16.00- 16.45

16.45 – 17.30

Oblikovanje zvoka - urejanje posnetega
zvoka, podlaga ustrezne glasbe, zvočnih
efektov,

mag. Ana Čigon, Peter
Bizjak (1 ura)

Opremljanje filma z grafiko, najavna in
odjavna špica

mag. Ana Čigon, Peter
Bizjak (1 ura)

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

Peter

odmor

17.45 – 18.45

Izvažanje filma, ogled in evalvacija
ustvarjenih filmov

mag. Ana Čigon, Peter
Bizjak(1 ura)

NUJNA DODATNA OBVESTILA.
1.

S sabo prinesite svoj prenosnik, na katerega si naložite program SHOTCUT
https://shotcut.org/download/, ki je brezplačen in zelo enostaven za montiranje
posnetkov. Prenosnik je pogoj za individualno delo.

2. Nekaj dni pred seminarjem boste dobili peko we-transferja gradivo, ki si ga boste po
navodilu naložili na računalnik, saj bomo potem s tem gradivom delali.
3. Če želite na kosilo v bližnji dijaški dom, hrana in cena sta ugodni, mi to prosim
sporočite, da najavim prihod večje skupine.
4. Parkirate lahko pri Pedagoški fakulteti, kjer je dovolj prostora.
V kolikor imate kakršnakoli dodatna vprašanja, pišite prosim na moj naslov:
nina.ostan@zrss.si;

Lep pozdrav,

Nina Ostan,
pedagoška svetovalka

dr. Nataša Potočnik,
vodja sklopa

Prosimo, da najpozneje v 14 dneh po zaključku seminarja v programu Katis, kjer ste se tudi prijavili,
izpolnite evalvacijo. Ta je pogoj za izdajo potrdila o opravljenem programu kariernega razvoja.
Potrdilo si lahko po zaključenem roku za evalvacijo v programu Katis natisnete sami.

