организује семинар

”Кроз игру до филма”
Семинар ће се одржати у суботу, 19. октобра 2013.г. од 08.30 до 13.30 часова
у просторијама Културног центра
Семинар је намењен васпитачима, учитељима,
наставницима српског, наставницима страних језика,
музичког, дефектолозима и свима који желе да савладају
процес стварања анимираног филма у циљу развоја
професионалних компетенција.
Препоручује се у инклузивној настави.
Циљ семинара је усвајање знања и вештина ради
организовања студија за анимацију који доприноси развијању креативности и
потпомаже неговање квалитетне комуникације међу наставницима и децом и међу
самом децом што доприноси развоју личности детета.
Теме: организација дечијег студија за анимацију (упознавање са компонентама
студија - програмима и техником), упознавање деце са основама филмског језика, нов
приступ у обради наставних тема, развијање фине моторике.
Предавач: Јелена Чајка, руководилац студија за дечију анимацију ”Чајка-стајка” из
Русије, који већ годинaма снима анимиране филмове од пластелина и овом занимању
учи децу. Радови чланова студија су награђени многим признањима руских и
међународних фестивала дечијег анимираног филма.
Са организацијама из Србије сарађују од 2011.г. када су са ученицима Карловачке
гимназије снимили филм ”Песма о Косовском боју”, који је освојио гран при
”Аниматор феста” у Јагодини и златну медаљу међународног омладинског фестивала
”Петербурски екран” у Петербургу.
Радионице ће водити аниматори: Марија Чајка, Анастасија Чајка и Серјожа Попов.
Учесници семинара ће бити у могућности да примене стечено знање на конкурсу
за анимацију ”Новосадска азбука” где ће сваки учитељ са својим ђацима у својој школи
анимирати по једно азбучно слова узимајући за тему анимације појмове који се односе
на Нови Сад, а који почињу датим словом. Радове ћемо објединити у једну веселу
”Новосадску азбуку” која ће представљати Нови Сад онако како га виде деца, својим
очима. Филм ће бити емитован у оквиру божићних свечаности 2014. год. Овом
приликом наградићемо најбоље радове пригодним наградама.
Сви учесници семинара добијају методички приручник.

Семинар је бесплатан.
Пријаве треба слати до 15. октобра на електронску адресу duga@4lions.net или на
телефон 063 716 86 09. Без обзира на термин последњег рока за пријаву, пријаве се
примају до попуне капацитета.
Семинар се одржава у оквиру пројекта ”Мала школа анимираног филма”.
Више информација о целом пројекту можете пронаћи на сајту Културног центра
www.kcns.org.rs.

