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XX. STROKOVNI POSVET 
POMOČNIKOV RAVNATELJEV

6. marec 2018, Portorož



Obdobje od 11. 11. 2016 do 7. 11. 2021.

Javni razpis Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig 
splošnih kompetenc na področju kulture. Sofinanciran je s strani Evropske unije 
iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije. 

Povezovanje strokovnih delavcev slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov, 
ustvarjalcev iz kulturnih ustanov na filmskem področju, mladih ustvarjalcev na 
področju filma in visokošolskih zavodov (s študijskimi programi s področja filma 
in avdiovizualne dejavnosti), z namenom priprave in razvijanja inovativnih učnih 
okolij in prilagodljivih oblik učenja. 



Namenjena je vsem strokovnim delavcem osnovnih šol.

Dejavnosti projekta v letu 2017/2018

1.uvodni modul: Filmska vzgoja v učilnici – predstavitev projekta, ogled 

filma Odstiranje pogleda z Mirjano Borčić ter strokovno srečanje na temo filmske vzgoje v osnovni šoli

2.modul: Hospitacije na šolskih projekcijah – usposabljanje z opazovanjem vodene šolske projekcije s 
pogovorom

3.modul: Delavnica »Kaj je kino?« – usposabljanje o filmski projekciji v kinu pod vodstvom kinooperaterja

+ S FOŠ v kino! – ogled priporočenih filmov v kinematografih z individualno refleksijo

+ Ogled filma za pedagoške kolektive – ogled filmov, ki se dotikajo posameznih tem pedagoškega dela z 
otroki in mladimi, in pogovor po filmu

+ 2.mednarodna konferenca o filmski vzgoji: Metode in učinki filmske vzgoje v sodelovanju z Kinodvorom 
in Slovensko kinoteko

+ Pedagoška gradiva ob izbranih filmih



Namenjena je vsem strokovnim delavcem srednjih šol.

Dejavnosti projekta v letu 2017/2018

Ključne dejavnosti projekta zajemajo vzpostavitev strategije inovativnih učnih procesov 
izobraževanja s filmom in skozi film, razvijanje problemskih, projektnih, raziskovalnih in 
partnerskih pristopov k filmu ter sistem skupnega strokovnega izobraževanja za vse 
udeležence projekta. 

Usposabljanje strokovnih delavcev VIZ v obliki predavanj 20 zunanjih 
ustvarjalcev/izvajalcev (samostojnih ali iz kulturnih ustanov), ki se enkrat mesečno 
odvijajo na različnih VIZ v petih regijah. 



Informacijsko spletišče o filmski vzgoji

www.solafilma.si

http://www.solafilma.si/sl
http://www.solafilma.si/sl
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