IME PROJEKTA

S-Factor 2023

Datum začetka

15. 11. 2022

Datum zaključka

30. 6. 2023

Vodenje projekta

OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj

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 drugimi šolami, vrtci in podobnimi ustanovami,
izdelava videov, predstavitev izdelanih videov širši javnosti, izmenjava
izkušenj.

Partnerji v projektu

Slovenske šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
in sorodne ustanove v tujini.
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ČASOVNICA PROJEKTA
November, december 2022
Zbiranje prijav in informacije o
poteku projekta
Januar, februar 2023

Naloge udeležencev:
•

določiti vodjo projekta v ustanovi,

•

slediti dogajanju v okviru projekta.

Medsebojna izmenjava znanja
in izkušenj

Strokovni delavci vključenih ustanov bodo povabljeni k medsebojni
izmenjavi znanja in izkušenj s področja snemanja in montiranja videov
ter priprave in uporabe glasbe v glasbenih videih.

Februar, marec, april 2023
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. Zaželeno je, da sodelujejo z drugimi šolami, vrtci in
podobnimi ustanovami.
Naloge udeležencev:

April, maj 2023
Izvedba glasovanj in
predstavitev festivala širši
javnosti

25. maj 2023
Zaključek projekta in
razglasitev rezultatov

•

izdelati 2–3 minutni glasbeni video,

•

izdelani video poslati organizatorju

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 predstavitev festivala na svoji spletni strani,
saj je eden od glavnih ciljev S-Factorja predstavljanje videov in s tem
sposobnosti naših otrok čim širši javnosti. Izvedlo se bo glasovanje 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.

Zaključna prireditev v KC Semič, na kateri se bomo zbrali udeleženci
vseh sodelujočih ustanov. Strokovna žirija bo razglasila najboljše
videe. Prireditev bo združena z regijsko izvedbo festivala Igraj se z
mano.
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