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CinEd se představuje Ostravě
V pátek 26. ledna se bude v ostravském Minikině konat ukázkový seminář evropského
vzdělávacího projektu CinEd. Zážitkový seminář je určen pro pedagogy, kulturní pracovníky,
novináře a všechny, koho zajímá oblast filmové výchovy. Po absolvování semináře budou
učitelé dostatečně proškoleni, aby ve svých hodinách mohli pracovat s filmy i podrobně
zpracovanými pedagogickými materiály.
V České republice už proběhlo sedm seminářů filmové výchovy CinEd a do projektu se zapojilo
už 136 učitelů a kulturních pracovníků. Jedním z nich je i Ivana Lipovská z Gymnázia a Hudební
školy hlavního města Prahy, která řekla: "Projekt CinEd mne velmi zaujal, a inspiroval - má pro
mne řadu výhod, pracuji s ním přímo na půdě školy, či zprostředkovaně chodíme na filmy
CinEdu do kina. Pracovní materiály, které jsou k filmům k dispozici, jsou na skvělé úrovni a dobře
se s nimi pracuje."
Učitelé, kteří si v začátcích nejsou jisti, jak s materiály pracovat a jak zařadit filmovou výchovu do
výuky, mohou kontaktovat metodika CinEdu a zdarma s ním vše konzultovat.

CinEd
CinEd je mezinárodní program filmové výchovy, který zpřístupňuje evropské filmy dětem
a mladým divákům ve věku 6 – 19 let a byl Evropskou komisí na festivalu v Cannes ohodnocen
jako jeden ze šesti nejúspěšnějších projektů v této oblasti. Jeho českým partnerem je Asociace
českých filmových klubů. CinEd nabízí filmy pro školní projekce realizované přímo ve školách,
v kinech či v dalších kulturních institucích. Filmy jsou organizátorům nabízeny zdarma, stačí se jen
zaregistrovat na stránkách www.cined.eu. Partnerskými zeměmi projektu CinEd jsou kromě
České republiky i Bulharsko, Finsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. Počet
zemí i nabízených filmů se bude každý rok rozrůstat, v tomto školním roce se například připojila
Litva, v příštím školním roce bude o přístup do projektu usilovat Tunisko.
Aktuálně je v nabídce jedenáct filmů s českými podtitulky. Letos bude do projektu zařazen také
první český film, a to pro věkovou kategorii 6 – 9 let. Film i s pedagogickým materiálem bude
k dispozici registrovaným účastníkům všech členských zemí od května tohoto roku.
CinEd v Ostravě
Součástí ostravského ukázkového semináře bude projekce filmu Jak jsem strávil konec světa
(režie Cãtãlin Mitulescu, Rumunsko 2006, 106 min.), jehož příběh se vrací do Bukurešti roku 1989,

tedy konce Ceaușescovy diktatury. Sedmnáctiletá Eva se poprvé zamiluje a objevuje mučivou
nerozhodnost dospívání a složitost dospělého života. Jejím snem je utéct z Rumunska a cestovat
po světě.
Následovat bude praktická ukázka, jak s filmem pracovat.
Součástí programu bude i představení vzdělávacího programu CinEd a filmů zařazených do
projektu.
Účast na semináři je zdarma, nutná je registrace prostřednictvím on-line formuláře na stránkách
http://bit.ly/2BGfi42.
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