KAJ JE S-FACTOR?
Na svečani finalni

prireditvi festivala v
četrtek, 23. maja
2019, v Kulturnem
centru Semič smo se
zbrali udeleženci
vseh sodelujočih
ustanov in razglasili
letošnje zmagovalce.

Zmagovalni video
»Sonce za vse« si je na

Youtubu samo v mesecu maju ogledalo več
kot 10.000 ljudi, vsi
tekmovalni videi pa so
skupno presegli 27.000
ogledov

Skupno število
ogledov videov prejšnjih sezon na
Youtubu je konec
maja 2019 preseglo

80.000 glasov.
Na javnem glasovalnem portalu je bilo v

Je mednarodni festival kratkih videov, v katerih nastopajo in pri izdelavi sodelujejo osebe s posebnimi potrebami.
Organizator projekta je OŠ Milke Šobar - Nataše, Črnomelj. Glavni poudarek projekta je na videu kot orodju inkluzije — s predstavitvijo izdelanih videov v javnosti širimo zavedanje o zmožnosti in ustvarjalnosti oseb s posebnimi
potrebami. Projekt je od šolskega leta 2016/17 del dodatnih dejavnosti Centra za strokovno pomoč in podporo
otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. S tem je postal tudi bienalen in ob
ponovni izvedbi v šolskem letu 2018/2019 smo ga preimenovali v Mednarodni festival videov S-Factor, udeležence pa združili v enotno, mednarodno kategorijo. Izdelani videi se potegujejo za prva tri mesta z zbiranjem
glasov preko internetnega portala, dostopnega širši javnosti, z glasovanjem znotraj sodelujočih ustanov in z glasovanjem strokovne žirije.

S-FACTOR 2019
Skupna tema videov za S-Factor 2019 je bila SONCE. V jesenskih mesecih se je na razpis prijavilo 11 slovenskih in 5 tujih šol. Kmalu zatem so se v ustanovah začele aktivnosti za pripravo videov, ki so trajale vse do
konca aprila. Vsaka udeležena ustanova je izdelala 3-minutni video. Ponekod so bili v projekt vključeni prav vsi
učenci in učitelji na šoli, drugje samo določene skupine otrok … Ker so naši videi sredstvo za promocijo in širjenje inkluzije, se je priporočila, da k sodelovanju povabijo tudi učence in učitelje drugih OŠ in vrtcev držala večina
letošnjih udeležencev. Učenci so
postali scenaristi, režiserji, igralci,
pevci, ob tem so se družili tudi z
vrstniki in starejšimi izven šolskih
zidov … Uporabili so tudi glasbo
domačih izvajalcev, v kar nekaj
primerih pa tudi avtorsko glasbo,
ki so jo zapeli ali celo zaigrali
učenci.
Nastalo je 16 sončnih videov, ki
so bili na ogled na javno dostopnem spletnem portalu, kjer so v
dobrih 14 dneh zbrali več kot
7000 glasov. Od začetka maja do sklepne prireditve, 23. maja, si je videe ogledalo več kot 27.000 ljudi. Videi
prejšnjih sezon so v tem času na spletu presegli 80.000 ogledov.
Projekt smo zaključili na finalni prireditvi v četrtek, 23. maja 2019, v Kulturnem centru Semič, na kateri smo se
zbrali udeleženci vseh sodelujočih ustanov in razglasili letošnje zmagovalce ter podelili posebne nagrade.

dveh tednih za videe
oddanih več kot
7000 glasov.

Organizacija mednarodnega festivala videov S-Factor in festivala Igraj se z mano je del dejavnosti Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi
potrebami in njihovim družinam.
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FINALNA PRIREDITEV V SEMIČU

postala Tretja OŠ
Slovenj Gradec z
videom
SONCE ZA VSE –
SUN FOR ALL.

Tukaj si lahko
ogledate kratek
video o dogajanju

v Semiču

Video

Več kot 700 udeležencev iz vseh koncev Slovenije in tujine se je
23. maja 2019 zbralo v Semiču na druženju ob zaključku Mednarodnega festivala videov S-Factor 2019. Na dopoldanskih delavnicah v okviru festivala Igraj se z mano so se družili
učenci s posebnimi potrebami, učenci osnovnih šol in vrtca,
prostovoljci različnih generacij in narodnosti ter mentorji delavnic.
Na svečani zaključni prireditvi festivala S-Factor smo razglasili
najboljše videe in podlili posebne nagrade. V kulturnem programu so se s pevskimi, plesnimi in instrumentalnimi točkami predstavili učenci OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj ter OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto. Zmagovalec je postala Tretja OŠ Slovenj Gradec z videom »SONCE ZA VSE – SUN FOR
ALL«. Podelili smo tudi posebne nagrade za najbolj inkluziven, najbolj sončen in najbolj poučen video.

Na Me dn arod nem fe s tiva lu v ideo v S -Fa c to r 20 19 s o s od e lo va li:
Cirius Vipava, OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško, OŠ Dragotina Ketteja Novo Mesto, Tretja OŠ Slovenj
Gradec, Center Janeza Levca, OŠ Levstikov Trg Ljubljana, OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj, OŠ Cvetka Golarja Ljutomer, OŠ
Stanka Vraza Ormož, II. OŠ Žalec, Šoso “Ivo Lola Ribar” Kraljevo, Srbija, JU Zavod za odgoj I obrazovanje osoba sa smetnjama u
psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, BiH, OŠ Voštarnica Zadar, Hrvaška, Allgemeine Sonderschule Zirl, Avstrija, Schulzentrum
Hans Sachs Allgemeine Sonderschule Schwaz, Avstrija.

V dopoldanskem
času so se učenci
s posebnimi
potrebami, učenci
rednih osnovnih
šol in vrtcev,
upokojenci in
prostovoljci vseh
generacij družili v
dvajsetih
ustvarjalnih in
športnih
delavnicah
festivala “Igraj se z
mano”.

VTISI UČENCEV
Imel sem se zelo lepo. Najbolj všeč mi je bila maskota Pastirček. Všeč mi je bila tudi vožnja z gasilskim dvigalom, ogled gasilskega tovornjaka in fotografska delavnica, kjer sem pomeril številne maske. Všeč mi je bil tudi plesni nastop in nastop pevskega
zbora. Tudi krofi so bili zelo dobri. Luka Vrščaj
V Semiču mi je bilo lepo. Posebej všeč mi je bilo nastopati s pevskim zborom
in se peljati na gasilskem dvigalu. Krofi so bili zelo dobri, lepo pa se je bilo tudi
fotografirati z raznimi maskami pri fotografski delavnici. Zelo lepo se mi je
zdelo, da so me snemali za televizijo. David Simonič
Imela sem se dobro. Všeč mi je bila vožnja z gasilskim dvigalom, moj nastop s
pevskim zborom in plesni nastop mojih sošolcev. Lepo sem se imela na delavnicah, še posebej na fotografski. Na prireditvi so se mi zanimivi zdeli videoposnetki šol, ki so tekmovale za prvo mesto. Sabina Matkovič
Prireditev mi je bila všeč. Bil sem zelo vesel. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem
nastopal s pevskim zborom. Všeč so mi bile lučke v dvorani in plesni nastop.
Lepo se je bilo peljati z gasilskim dvigalom. Dvignili so nas zelo visoko. Zanimiva mi je bila fotografska delavnica, malo manj pa
športna. Rok Mausar
V Semiču sem se imela lepo. Najbolj všeč mi je bil moj nastop s pevskim zborom. Všeč so mi bili tudi posnetki, ki so bili predvajani na velikem platnu v dvorani. Krofi so bili fini. Doroteja Mavsar
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MNENJA MENTORJEV IZ SLOVENIJE IN TUJINE
S-Factor je projekt, ki se ga naša šola
udeležuje že vse od začetka. Vsi,
učenci in učitelji, z veseljem sodelujemo pri ustvarjanju videa, na katerega
smo na koncu vsi ponosni in ga navdušeno pokažemo vsem, ki nas obiščejo. Mentorji iz OŠ dr. Slavka
Gruma Zagorje

Vesela sem, da ste razvili idejo festivala in jo prinesli k nam v Slovenijo. Bravo. Festival daje možnost, da lahko tudi
naši otroci sodelujejo pri nastajanju
filma, da se učijo nastopati pred kamero, da pridobivajo izkušnje pri odločanju
o videih, da se ob snemanju družijo z
vrstniki redih šol, da okolica spozna, kaj
vse lahko naredijo, da se pokažejo, kaj
Pohvalili bi prireditev Igraj se z mano
vse zmorejo na glasbenem področju in
in smiselnost ter namen projekta Sda se lahko gledajo na posnetkih, ki jih
Factor. Otrokom druženje in
vidi več ljudi. Velika priložnost za nova
vključevanje v okolje pomeni več kot
poznanstva, ustvarjalno delo, veselje
si mislimo in to je lepa priložnost, da
ob končnem videu.
se otroci pokažejo v svoji najboljši
Potrdila se mi je misel, kako lahko
luči. Mojca, Ula, II. OŠ Žalec
majhne stvari prerastejo v velike in
Many thanks to you and your team to postanejo zelo pomembne ter nam
make this wonderful project happen. bogatijo življenje.
We are happy and proud to be a part Hvala vsem, da sem lahko del tega in
of the S-Factor family. Anton, Avstri- da v to lahko vključim naše otroke.
ja
Veliko poguma še za naprej. Liljana,
CIRIUS Vipava

Moram reči, da mi je bilo letošnje
ustvarjanje videa zares všeč, ker so
se učenci naše in redne šole zares
povezali. Ob neki drugi prireditvi po
snemanju so se kar pozdravljali, družili
in pogovarjali. V glavnem inkluzija je
uspela :) Urška, OŠ Stanka Vraza
Ormož

Populacija naših
učencev s
posebnimi
potrebami si
zagotovo zasluži
malo večje

pozornosti, ta
projekt pa je
odlična promocija
zanje …

MNENJA ČLANOV STROKOVNE ŽIRIJE
Vsi filmčki - videi poslani na 3. festival S-Faktor si zaslužijo priznanje. Vsak izmed videov ima svojo sporočilo, ki nam ga posredujejo učenci šol s prilagojenim programom. Veliki ljudje premikajo gore — mali ljudje spreminjajo svet. Tudi otroci s posebnimi
potrebami, ki so naši otroci. Imejmo jih radi, saj nam pomagajo,
da tudi mi postajamo boljši dobri ljudje. Dobra misel je mati dobrih dejanj. Jaka Pucihar

S-Factor je

Domiselni videi in čudoviti otroci. Tomislav Urh

najprisrčnejši

Zelo lep in bogat izbor videev, težka odločitev za ocenjevalca.
Bravo! Jernej Kuntner

Člani žirije Mednarodnega festivala videov SFactor 2019 so bili:

filmski festival v

Čestitke za idejo o S-Faktorju OŠ Milke Šobar - Nataše, da tako
povezuje otroke s posebnimi potrebami. Vsem strokovnim delavcem na šolah s posebnimi potrebami pa zahvala, da s sodelovanjem na festivalu iščejo in dajo priložnost njihovim otrokom, da
sodelujejo z lokalnim okoljem in izkusijo "filmske deske". Zdi se
mi izrednega pomena, da s tem projektom spodbujate sodelovanje šol s posebnimi potrebami z drugimi šolami, društvi in posamezniki, ki vidijo v tem tudi še dodatno vrednost. Nekatere sodelujoče šole so že začele aktivno vključevati svoje otroke v celotno
izvedbo projekta: ideje, scene, igra, tehnična izvedba, kar daje še
dodatno potrditev, da je projekt odlična ideja in podpira inkluzijo.
Zelo lep dogodek, kar prekratek dan za druženje in zabavo,
zaključna prireditev pa res srčna. Irena Plut

Janez Jaka Pucihar, urednik, glasbenik, režiser in
rotarijec

filmčki, ki imajo

Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljic in
ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije

vsem dobrim

Izjemni dosežki, posebej so me navdušili projekti, kjer otroci sami
tudi pojejo, kjer se pokažejo takšni, kot so v resnici. Robert Lozar

Irena Plut, direktorica KC Semič
Robi Lozar, akademski slikar, samostojni ustvarjalec na področju kulture
Jernej Kuntner, slovenski gledališki in filmski
igralec
Mojca Lipec - Stopar, profesorica defektologije,
visokošolska učiteljica na PeF Ljubljana

Sloveniji: odlični
globoko sporočilo
ljudem sveta.

O r g a n i z a c i j a

OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
Kurirska steza 8
8340 Črnomelj
Tel.: +386 (0)7/30 61 740
www.osmsn.si
www.facebook.com/osmsn.crnomelj
Zbrala in uredila: Vlasta Lah
Lektoriranje: Tonja Planinc
Fotografije: Arhiv OŠ MŠN
Črnomelj, julij 2019

FESTIVAL Igraj se z mano
Zaključek projekta Video S-Factor smo že tretjič združili s festivalom Igraj se z mano. OŠ Milke Šobar - Nataše
je kot regionalni izvajalec festivala za Dolenjsko in Belo krajino tudi letos v Semiču pripravila delavnice. Okrog
170 učencev OŠ s prilagojenim programom iz različnih koncev Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine
se je skupaj z več kot 300 vrstniki iz belokranjskih osnovnih šol in vrtcev družilo v 20 ustvarjalnih, plesnih,
pevskih, športnih delavnicah. Skupaj z mentorji, prostovoljci in drugimi obiskovalci različnih starosti,
sposobnosti, narodnosti nas je bilo preko 700. Povezovanje skozi igro je tudi eno od vodilnih načel festivala
Igraj se z mano, ki s svojimi aktivnostmi spodbuja socialno integracijo oz. inkluzijo med otroki, mladostniki, odraslimi osebami s posebnimi potrebami in večinsko populacijo vseh generacij. Festival sicer poteka pod vodstvom
Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije. V dejavnosti je vključenih veliko število sodelujočih šol, zavodov, nevladnih organizacij in posameznikov.
V Semiču so delavnice pripravili: Sožitje Bela krajina, KUD Božo Račič, Krajinski park Kolpa, Center za
krepitev zdravja, Zdravstveni dom Črnomelj, Vrtec Metlika, Osnovna šola Metlika, Varstveno delovni
center Črnomelj, enoti Črnomelj in Vinica, Društvo upokojencev Črnomelj, Osnovna šola Loka, Podružnična šola Adlešiči, Osnovna šola Stari trg ob Kolpi, Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj, Klub Belokranjskih študentov, KUD Notarima.

ZAKAJ VIDEO S-FACTOR ?
Na OŠ Milke Šobar - Nataše smo se odločili, da
bomo prireditev S-Factor
organizirali tudi v Sloveniji, in sicer samo za
kategorijo videov, v katerih sodelujejo učenci s
posebnimi potrebami.

Da je bila odločitev pravilna, kaže dober odziv šol
iz Slovenije in tujine,
pohvale sodelujočih in
medijska pokritost
dogodka.

S-Factor se je začel kot šolska
prireditev talentov dveh angleških
ustanov za učence s posebnimi
potrebami (Kelfort in Hilltop School)
Kot del šova talentov se odvija tudi
predstavitev glasbenih videov. Na
tak način so lahko v prireditev vključeni prav vsi otroci, tudi tisti, ki na
odru ne morejo ali ne želijo nastopati. Ob deseti obletnici so s sodelovanjem organizacje Momentum
World prireditev razširili v mednarodno, vendar samo v kategoriji glasbenih videov. Vsaka od držav udeleženk je pripravila en ali dva glasbena videa, pri izdelavi katerega –
ideji, snemanju, igranju – so sodelovali otroci s posebnimi potrebami.

Naš video Bass je dosegel končno
drugo mesto med 10 videi v mednarodni konkurenci.različnih ustanov
iz Grčije, Avstrije, Italije, Finske,
Slovenije in Anglije, ki so tako ali
drugače povezane z osebami s
posebnimi potrebami. Želja organizatorjev je bila, da bi se ideja prireditve S-Factor - vključevanje oseb s
posebnimi potrebami skozi nastopanje, glasbo in video - kot primer
dobre prakse razširila po vsej Evropi. Na OŠ Milke Šobar - Nataše
smo se odločili, da bomo prireditev
organizirali tudi v Sloveniji, in sicer
samo za kategorijo videov, v katerih
sodelujejo učenci s posebnimi
potrebami. Ohranili smo sodelova-

nje z nekaterimi ustanovami iz
tujine iz prvotnega projekta, ki vsa
leta sodelujejo tudi v našem SFactorju.
V letošnjem letu smo »Video SFactor« preimenovali v
»Mednarodni festival videov SFactor.«

Najboljši videi Mednarodnega festivala videov S-Factor 2019 (klik za ogled):
1. MESTO/FIRST PLACE: TRETJA OŠ SLOVENJ GRADEC
“SONCE ZA VSE – SUN FOR ALL”
2. MESTO/SECOND PLACE: OŠ DRAGOTINA KETTEJA NOVO
MESTO “UJEMI SONČNI ŽAREK – GET THE SUNSHINE”
3. MESTO/THIRD PLACE: OŠ VOŠTARNICA, ZADAR (Hrvaška)
“PJESMA SREĆE (ULICAMA GRADA)- THROUGH THE STREETS
OF THE CITY (SONG OF HAPPINESS)”

NAJBOLJ POUČEN VIDEO/THE MOST EDUCATIONAL VIDEO:
JU ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA U
PSIHIČKOM I TJELESNOM RAZVOJU, TUZLA (BiH) “MR. GOLDEN
SUN”
NAJBOLJ INKLUZIVEN VIDEO/THE MOST INCLUSIVE VIDEO:
II. OŠ ŽALEC “SONČNI ŽARKI – SUNBEAMS”
NAJBOLJ SONČEN VIDEO/THE SUNNIEST VIDEO: ALLGEMEINE
SONDERSCHULE ZIRL (Avstrija) “DER SONNE ENTGEGEN - TOWARDS THE SUN”

