NEWSLETTER FESTIVALU ANIMÁNIE – UČITELSKÝ SPECIÁL
Pracujete s dětmi, filmujete, animujete, díváte se s nimi na filmy? Myslíte si, že je film hoden
dostat se do školní či mimoškolní výuky stejně jako divadlo, výtvarné umění, hudba?
A co youtubeři?
Festival Animánie zve na několik filmově - výchovných aktivit především učitele, lektory, mimoškolní
pracovníky, knihovníky, kinaře a vůbec všechny, kterým filmová gramotnost není lhostejná.
V programu Animánie je najdete označené symbolem .
Kino za školou
17. 11. 9:30- 13:00 hod.
pořádá Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA a představí v něm inspirativní projekty v oblasti
filmové a audiovizuální výchovy v Česku. Jaký je stav zavádění filmové a audiovizuální
výchovy do škol? Jaké jsou představy a možnosti učitelů? Jak najít toho správného a
motivovat ho ke spolupráci? Co žákům a studentům pouštět a co jim k tomu říkat? Jak se daří
neformálním aktivitám? Jak a s kým spolupracovat? Možnosti tu jsou, přijďte sdílet své
zkušenosti a nechat se inspirovat! Z celkem 8 uvedených projektů zmiňme NaFilM (Národní
filmové muzeum Praha), Young Film Fest (Kruton Film) či filmové semináře pro seniory Studia Scala, skrze čerstvou
zkušenost Aeroškoly si posvítíme i na potenciál youtuberství a youtuberských kroužků pro audiovizuální výchovu. Součástí
semináře bude křest v řadě čtvrté publikace Filmová/audiovizuální výchova v ČR, která reflektuje, propaguje a propojuje
aktivity filmové a audiovizuální výchovy u nás, a společný networkingový oběd.
Free Cinema
17. 11. 17:00-19:00 hod. Jak vznikl film workshop a křest knihy,
18. 11. 9:00-12:00 hod. Malá - projekce a workshop,
18. 11. 13:00-15:30 hod. O vztahu filmové a dramatické výchovy, masterclass,
18. 11. 18:00-19:30 hod. Fenomén Dismas filmový kabaret pro děti
Free Cinema na festivalu představí program pro filmové profesionály, pedagogy i dětské diváky: Jak uvést
film? Tento cyklus se snaží druhým rokem posilovat profesní kompetence kinařů, dramaturgů a dalších
profesionálů, kteří mohou filmovou výchovu využívat ve své práci, Jednotlivé lekce bude propojovat snaha
o vzájemnou inspiraci oborů filmové a dramatické výchovy.

Asociace pro filmovou výchovu
17. 11. 13:00-17:00 hod.
Vznik Asociace iniciovala Pracovní skupina pro F/AV v rámci kolokvia na festivalu Animánie v minulém roce. Cílem Asociace
je podpořit filmovou výchovu na školách i mimoškolním vzdělávání, sdílet příklady dobré praxe a adresáře, informovat,
jednat s úřady, lobovat za lepší podmínky, pořádat schůzky, konference či semináře. Vítáme pedagogy všech stupňů škol.
evropský projekt CinEd Asociace českých filmových klubů (AČFK)
19. 11. 9:00- 14:00 hod.
Cined.cz nabízí po bezplatné registraci možnost pracovat s filmy ve výuce a na školních projekcích v kině
i jinde, a dále s rozsáhlými pedagogickými materiály k filmům spolu s pracovními listy pro studenty.
Můžete se zaregistrovat a vyzkoušet. V neděli zveme na ukázkový seminář pro děti, pedagogy a další
zájemce, v jehož rámci proběhne projekce a workshop pro děti s možností náslechu všem dospělým
9:00- 12:00 hod. (úvod, projekce filmu* Začátek školního roku* (režie Jacques Rozier, Francie 1956 24 min) a* Světýlko*
(režie A. Gomis, Francie 2003,15 min), zážitkové a praktické aktivity, analýza filmu.
Po přestávce v čase 12:15 – 14:00 bude následovat program pouze pro pedagogy a dospělé zájemce (projekt CinEdbezplatná distribuční nabídka pro školy a specifika, metodiky, evaluace)
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