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IME PROJEKTA 

Festival videov S-Factor 2019 

 
Datum začetka 
 

1. 1. 2019 

Datum zaključka 31. 5. 2019 

Vodenje projekta 

OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj 

Projekt je del podpornih dejavnosti v korist oseb s posebnimi potrebami 

Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s 

posebnimi potrebami in njihovim družinam.  

Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. 

Tip projekta Mednarodni 

Namen projekta 

Projekt promovira inkluzijo mladih oseb s posebnimi potrebami skozi 

izdelovanje kratkih videov. 

Osrednji cilji projekta so: vključevanje učencev s posebnimi potrebami v 

projekt, sodelovanje z učenci rednih osnovnih šol, izdelava videov, 

predstavitev izdelanih videov širši javnosti, izmenjava izkušenj. 

Partnerji v projektu 
Ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami iz Slovenije in 

tujine. 

 

ČASOVNICA PROJEKTA 

November, december 2018:  

Zbiranje prijav in informacije o 

Naloge udeležencev: 

 določiti vodjo projekta v ustanovi, 
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poteku projekta.  slediti dogajanju v okviru projekta. 

Januar 2017:  

Izobraževanje za predstavnike 

sodelujočih ustanov v 

Črnomlju. 

Strokovni delavci vključenih ustanov bodo povabljeni na kratko 

izobraževanje o tehnikah snemanja in o montiranju glasbenih videov. 

Ob druženju bodo udeleženci izmenjali tudi izkušnje o nastopanju 

učencev s posebnimi potrebami in predstavljanju širši javnosti kot 

dodani vrednosti, ki pomembno vpliva na njihov razvoj in učenje. 

Slišali in izmenjali bodo tudi odzive na že izvedena projekta s strani 

sodelujočih ustanov, članov strokovne žirije in širše javnosti. Dobili 

bodo natančnejša navodila za izvedbo aktivnosti. 

Februar, marec, april 2019: 

Izdelava videov v ustanovah. 

 

Strokovni delavci bodo v ustanovah izdelali glasbene videe. Pri tem 

bodo poskušali učence čim bolj vključiti v vse faze izdelave: v izbor 

ideje in glasbe, pripravo snemalne knjige, v igranje, snemanje in 

montiranje. Zaželjeno je, da sodelujejo z učenci in učitelji večinskih 

osnovnih šol.  

Naloge udeležencev:  

 izdelati 2–3 minutni glasbeni video,  

 izdelani video poslati organizatorju 

 organizatorju poslati kratek opis vsebine in postopka 

nastajanja videa v slovenskem in angleškem jeziku 

April, maj 2019:  

Izvedba glasovanj.  

Vse videe bomo zbrali na internetnem portalu, kjer bo potekalo javno 

glasovanje za najboljši video. Vsaka od vključenih ustanov v projekt bo 

izvedla javno prireditev ali interni izbor za najboljši video. Vse videe bo 

ocenila tudi strokovna žirija. 

Naloge udeležencev:  

 izvesti glasovanje za najboljše videe, 

 organizatorjem sporočiti rezultate glasovanja, 

 promovirati projekt v širši javnosti.  

23. maj 2019  

Zaključek projekta in 

razglasitev rezultatov. 

Zaključna prireditev v KC Semič, na kateri se bomo zbrali udeleženci 

vseh sodelujočih ustanov. Strokovna žirija bo razglasila tri najboljše 

videe. 

Prireditev bo združena z regijsko izvedbo Festivala Igraj se z mano. 

 


