OŠ KOLEZIJA, Ljubljana

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 7. – 9. RAZRED

FILMSKA VZGOJA
KOMU JE NAMENJEN: 7. in 8. r
V OBSEGU 35 UR
UČITELJ: TANJA DOLINAR

Ključne besede za predstavitev predmeta: film, vzgoja gledalca, filmski jezik/žanri/vrste, montaža, stvaritev filma

OPREDELITEV PREDMETA
Predmet Filmska vzgoja je namenjen vzgoji gledalca. To pomeni, da boste čez čas v filmih bolj uživali, bili do njih bolj
kritični, pozorni na podrobnosti, o njih argumentirano debatirali in se preizkusili tudi v kakšni krajši filmski vlogi (kot
igralec, snemalec, režiser, scenarist …).
Pozor: gledali bomo zlasti evropske oz. manj znane filme. Če pričakuješ ameriške blockbusterje – izberi raje kak drug
predmet. In še: Filmska vzgoja bo potekala v sklopih, tj. več ur skupaj.

OPERATIVNI CILJI PREDMETA
Učenci in učenke boste spoznali kaj je film: njegove vrste, oblike, žanre, sestavne dele. Seznanili se boste se z
osnovno filmsko tehnologijo, nastajanjem filma, filmskimi poklici. Gledali boste filme in po ogledu o njih ustno ali
pisno razpravljali kot filmski kritiki. Film boste razumeli tudi kot način, da družba opozori na svoje probleme in
spoznali razlike med igranim in dokumentarnim filmom. V sklopu 35 ur boste posneli in zmontirali kratki igrani film.
Predmet predvideva tri module: Kaj je film, Filmski žanri in Umetnost in družba, ki se bodo med seboj dopolnjevali.
UČNE VSEBINE





ogled filmov (razprava, doživetje, pogovor)
filmske vrste, žanri, filmski izrazni elementi, filmska pripoved
različni filmi v družbi (film in družba)
družbeni problemi v igranem in dokumentarnem filmu in obravnava družbeno perečih problematik
(razrednih, rasnih, spolnih, verskih, kulturnih, starostnih itd.)

NAČINI DELA






delo v učilnici in občasno kinematografih ali s filmom povezanih ustanovah
timsko delo
delo s plakatom / referatom
delo z internetnimi viri in računalnikom
delo s telefonom ali drugo napravo z možnostjo snemanja

Ocenjevanje je številčno (od 1 do 5). Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so raznolike in poleg uveljavljenih
ustnih in pisnih oblik vključujejo še ustvarjene izdelke (miniaturne animacije, igrani/dokumentarni film) ter proces
dela samega.

