
CinEd offErs :
 A collection of European films for young people
 Turnkey educational tools to accompany 
screenings (booklet and work areas for the 
mediator / teacher, working sheets for young 
audiences, educational videos for comparative 
analysis of extracts)

 innovative methodology adapted to teachers/
mediators with no prior experience

simplE ACCEss in jusT 3 CliCks :
 free registration
 previews of the films available via streaming and 
online resources (to facilitate film selection and 
prepare the screening)

 downloading for the organisation of public 
showings

An Evolving mulTilinguAl Tool :
 platform with multilingual content (interface, films 
and educational documents)

 list of dialogues and free software (upon 
request) allowing new subtitling languages to be 
progressively integrated

INFORMACE A REGISTRACE 
 informATion & rEgisTrATions

PLATFORMA VĚNOVANÁ FILMOVÉ VÝCHOVĚ 
A plAtform dedicAted to cinemA educAtion

  
EVROPSKÁ  FILMOVÁ VÝCHOVA  
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Mezinárodní program filmové výchovy CinEd odkryje bohatství a různorodost 
umělecky zaměřených evropských filmů mladému publiku ve věku 6-19 let 
po celé Evropě. Klade si za cíl zprostředkovat setkání co největšího počtu 
mladých diváků s evropským filmem a umožnit jim objevení kulturní, jazykové 
a filmové diverzity. Usiluje o zvýšení gramotnosti dětí a mládeže v oblasti 
filmové výchovy, o jejich rozvoj kritické analýzy filmů, znalosti technických 
procesů a odborných termínů kinematografie. Od spuštění programu CinEd 
v roce 2015 stojí Francouzský institut v Paříži v čele skupiny 9 partnerů 
pocházejících ze 7 evropských zemí (Bulharsko, Česká republika, Francie, 
Itálie, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko). CinEd chce i v následujících 
letech přijímat další nové partnery z různých evropských států.

CinEd - European Cinema Education for Youth is a European cooperation programme dedicated 
to cinema education, which aims to enable young people between the ages of 6 and 19 in Europe 
to discover the richness of European cinema. The programme seeks to allow the largest possible 
number of young people to be introduced to European cinema and to discover its cultural and 
linguistic diversity, whilst developing their abilities in critical analysis and gaining knowledge of 
cinematographic language and techniques. initiated and driven by the institut français in paris, 
this comprehensive programme brings together, at its launch in 2015, 9 dif ferent partners from 7 
European countries, (italy, spain, portugal, france, romania, Bulgaria, Czech republic), all involved 
in cinema education. CinEd intends to bring together more and more partners every year from 
dif ferent countries.

CINED NABÍZÍ
 Kolekci evropských filmů pro mladé diváky
 Na míru vytvořené pedagogické materiály 
doplňující projekce jednotlivých 
filmů (brožury a náměty pro vyučující 
a  zprostředkovatele vzdělávacích projekcí,  
pracovní listy pro mladé diváky, pedagogické 
video pro srovnávací analýzu ukázek) 

 Inovativní metodiku filmové výchovy pro 
vyučující a zprostředkovatele vzdělávacích 
projekcí, kteří v tomto oboru nemají 
předchozí zkušenosti

SNADNÝ PŘÍSTUP - 3 KLIKNUTÍ
 Bezplatná registrace 
 Možnost on-line náhledu dostupných filmů 
(pro usnadnění výběru a přípravu projekcí )

 Stahování filmů pro veřejné promítání

MNOHOJAZYČNÝ A INOVATIVNÍ 
UČEBNÍ PROSTŘEDEK 
 Vícejazyčná platforma (včetně češtiny) 
s obsahem webového rozhraní, filmů 
i pedagogických materiálů

 Soupis dialogů a programové vybavení, 
dovolující postupné zařazení nových jazyků 
a titulků, zdarma (na vyžádání )

cined.eu

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOŘI 
loCAl CoordinATions 

BULHARSKO / BulgAriA : 
- Association SEVEN 

Elena Mosholova : office@filmsociety.bg  
T + 359 89 839 07 13

ČESKÁ REPUBLIKA / CzECh rEpuBliC : 
- Asociace českých filmových klubů (ACFK)  

Eva Paroulková : eva.paroulkova@acfk.cz  
T + 420 604 274 580

FINSKO / finlAnd :
- IhmeFilmi Association 

Mikko Remes / Minna Nurmi : info@ihmefilmi.fi 
T +358 456 674 217

ITÁLIE / iTAlY : 
- GET Cooperativa sociale 

Maria Cascella : cineditalia@gmail.com  
T + 39 338 446 42 27

PORTUGALSKO / porTugAl : 
- Os Filhos de Lumière - Associação cultural 

Teresa Garcia : teresagarciafernandes@gmail.com 
T + 351 91 348 03 70

ŠPANĚLSKO / spAin : 
- Associació A Bao A Qu  

Núria Aidelman: abaoaqu@abaoaqu.org 
T + 34 93 285 31 81 / + 34 626 367 394 

RUMUNSKO / romAniA : 
- Asociatia Culturală Macondo  

Alina Gurau : cined.macondo@gmail.com 
T + 40 758 555 619

- Societatea Culturală NexT  
Ana-Maria Lisman : ana@nextproject.ro 
T + 40 724 511 932

HLAVNÍ KOORDINÁTOŘI  -  FRANCIE
ovErAll CoordinATion & frAnCE 

Institut français – Paris / Département Cinéma
Léna Rouxel : lena.rouxel@institutfrancais.com
T + 33 1 53 69 83 49 / S + 33 1 53 69 83 00

PARTNER PRO VZDĚLÁVÁNÍ
EduCATionAl pArTnEr

La Cinémathèque française /  
Le Cinéma Cent ans de jeunesse
Nathalie Bourgeois : n.bourgeois@cinematheque.fr
T + 33 1 71 19 33 99

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ  / conditions of use

Filmové oddělení Francouzského institutu v Paříži vyvinulo ve spolupráci se svou divizí Pôle Europe a digitálním 
oddělením platformu CinEd. Zde je umístěn zabezpečený digitální nástroj, který za specifických podmínek 
umožňuje nekomerčně zaměřené promítání filmů ve veřejných prostorách a filmových klubech.  

Platforma CinEd je po registraci  uživatelů přístupná ze všech 45 zemí. Je chráněná kódovacím systémem 
a umožňuje lokalizaci zeměpisné polohy uživatelů. Zaručuje tak vlastníkům práv plnou ochranu všech složek 
filmů (filmy nemohou být nikterak kopírovány, přesouvány, vypalovány, ochrana DRM). Filmy jsou dosažitelné 
pouze těm uživatelům, jejichž registrace je potvrzena a jejichž země náleží mezi území s předem vyjednanými 
vysílacími právy pro tento projekt.

Přejete si využít výhody CinEd k práci 
s dětmi a mládeží? 
Kontaktujte příslušného koordinátora 
ve Vaší zemi!

You wish to benefit from CinEd to work with young 
people? Contact the local coordinator in your 
country

Filmy a pedagogické materiály
films and educational resources: cined.eu

cined.eu

Chcete s námi spolupracovat na 
titulkování / překladech, nebo jinak 
podpořit program CinEd? 
Kontaktujte nás!

You wish to contribute to subtitling/translations, or 
to support the CinEd programme? Contact us!

EVROPSKÁ  FILMOVÁ VÝCHOVA  
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

developed by the cinema department of the institut français in connection with its digital department and its European 
division, the CinEd platform is a secured digital tool allowing the digital transfer of f i lms for the organisation of non-
commercial, f i lm club-style public showings under very specific, defined conditions.

The CinEd platform is available in 45 countries only upon registration and guarantees right holders complete fi le security 
thanks to an encryption and geolocation system (drm protection so that the films may not be copied, moved or burned). 
The films are thus only accessible for users whose registration has been validated and in countries where the films are not 
subject to rights restrictions.



ČESKÁ REPUBLIKA

CinEd je dostupný širokému okruhu zájemců: 
vyučujícím, filmovým a audiovizuálním 
odborníkům. Je určen všem evropským 
státům (program počítá s vysílacími právy 
pro 45 států). Jsou mezi ně řazeny i ty země, 
které nemají vlastního koordinátora, jež 
by projekt řídil: v těchto případech žádosti 
o registraci pro přístup k platformě CinEd 
mohou být adresovány na Francouzský 
institut v Paříži (l’Institut français, Paris).
CinEd zůstává rovněž otevřený 
provozovatelům komerčních zařízení, 
kteří po vyjednání vysílacích práv a kopií 
filmů u distributorů mohou využívat titulků 
a pedagogických materiálů z inventáře 
programu CinEd. 

Po dvanáctiměsíční zkušební fázi má CinEd 
v úmyslu přijímat každoročně nové partnery 
z různých zemí. Jejich prostřednictvím 
může rozvíjet rozsáhlý katalog evropských 
filmů, zasáhnout co největší počet mladých 
diváků a vybudovat si dlouhodobou pozici ve 
filmovém vzdělávání.

CinEd is accessible to a broad spectrum 
of interested parties: teachers, cinema 
and audio visual professionals etc. 
it is available throughout Europe (45 
countries), even where there is no 
partner coordinating the project. in this 
case, registration requests to the CinEd 
platform can be sent to the institut 
français in paris. 
CinEd is also open to commercial 
operators. After negotiating the film 
rights and copies with the distributors, 
these operators may register with the 
scheme and benefit from the available 
film subtitles and educational resources. 

following a pilot phase of 12 months, 
CinEd intends to welcome new partners 
and new countries each year in order to 
develop a large catalogue of European 
films, to reach the largest possible 
number of young people and to establish 
itself in the long-term. 

EVROPSKÁ KOLEKCE FILMŮ  
PŘÍSTUPNÁ ON-LINE PO CELÉ EVROPĚ
A CollECTion of EuropEAn films ACCEssiBlE onlinE ThroughouT EuropE

CinEd offers contemporary and heritage 
films from partner countries to viewers 
all over Europe. Adapted to match the 
diversity of young audiences, the films 
chosen collectively by the consortium 
members form a high quality European 
collection. The films are available in their 
original version and are subtitled in the 
languages of the countries involved in 
the project and in English. screening of 
the films via the CinEd platform enables 
public showings exclusively within a 
cultural, non-commercial context. 

CinEd nabízí divákům současné filmy stejně 
jako filmy z kulturního dědictví, pocházející 
z partnerských zemí v celé Evropě. Filmy 
jsou pečlivě vybírány odborníky tak, aby 
byla zaručena kvalita této evropské filmové 
kolekce s přihlédnutím k různorodosti 
mladého publika. Diváci je mohou sledovat 
v původním znění v doprovodu titulků, 
přeložených do jazyků všech zúčastněných 
zemí včetně angličtiny. Jejich veřejné vysílání 
prostřednictvím platformy CinEd je povoleno 
výlučně v rámci kulturní osvěty, nikoliv za 
účelem komerčním.

SPOLEČNÁ KONCEPCE
A Common ApproACh

KOORDINÁTOR V KAŽDÉ PARTNERSKÉ ZEMI
loCAl CoordinATion in EACh pArTnEr CounTrY

Na základě svých odborných zkušeností 
vytvořili partneři společně metodiku 
pro analýzu filmů a s ní spojenou tvorbu 
pedagogických materiálů. Ty budou 
k  dispozici vyučujícím na platformě CinEd 
v nejméně 7 jazycích a také v angličtině. 
CinEd nabízí různorodé možnosti pracovních 
postupů s cílem sblížit mladé publikum 
všech věkových kategorií – od 1. stupně 
základních škol, přes stupeň druhý, střední 
školy, gymnázia a univerzity – s filmy, ať už ve 
školním nebo jiném prostředí.

Based on their respective experiences, 
the partners have created together a 
methodology for the analysis of films 
and are developing educational materials 
available in at least 7 languages and 
in English on the CinEd platform. At 
primary, secondary, sixth-form and 
university levels, they offer numerous 
tracks for work, to allow young people 
to approach films within an educational 
environment and beyond. 

Každá partnerská země má svého 
koordinátora, který zajišťuje hladkou 
organizaci  jednotlivý složek projektu: 
komunikaci, vedení žádostí o přístup 
k  platformě a registraci v programu 
CinEd, seznámení vyučujících a kulturních 
zprostředkovatelů s obsahem a koncepcí 
programu, zajišťuje projekce, analýzy filmů 
s mladými diváky, hodnocení projektu atd. 

Each partner organises and locally 
coordinates the scheme: communication, 
management of access requests to 
the platform and registration on CinEd, 
training to familiarise teachers and 
cultural mediators with the scheme and 
its educational approach, projection and 
analysis of the films with young people, 
evaluations, etc.

OTEVŘENÉ KULTURNÍ TESTOVÁNÍ
opEn CulTurAl TriAl phAsE

PARTNERSKÁ SÍŤ
nETWork of pArTnErs

PODPORA A ZPROSTŘEDKOVATELÉ  / supporTs And rElAYs

Projekt CinEd čerpá finanční podporu z programu Evropské unie Kreativní 
Evropa / MEDIA. CinEd is co-funded by the Creative Europe / mEdiA programme of 
the European union.

the Way i spent the end of the World 

Radu Jude © DR

el espiritu de la colmena

Victor Erice © DR

rentrée des classes

Jacques Rozier © DR

shelter

Dragomir Sholev © DR

petite lumière

Alain Gomis © DR

uma pedra no bolso

Joaquim Pinto © DR

the Happiest Girl in the World

Radu Jude © DR

en construccion

José-Luis Guerin © DR

o sague

Pedro Costa © DR

OSTATNÍ ZEMĚ / oThEr CounTriEs

Evropa: / Europe : Réseau Europa Cinémas ; Bulharsko / Bulgaria : Culture of Sofia municipality ; 
Institut français de Bulgarie ; Finsko / finland : Opetus- ja kulttuuriministeriö ; Suomen kulttuurirahasto 
; Francie / france : AEFE ; CNC ; Le Fresnoy ; Itálie / italy : AVISCO ; SINAPSI ; Institut français 
d’Italie ; Portugalsko / portugal : Cinemateca Portuguesa ; Roumanie / romania : Centrul Național al 
Cinematografiei (CNC) ; Institut français de Roumanie ; Španělsko / spain : Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte ; Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) ; Instituto Cervantes ; 

PARTNEŘI / pArTnErs 

Associació A Bao A Qu / Španělsko – Asociace českých filmových klubů (ACFK) / Česká republika – 
Asociatia Culturală Macondo / Rumunsko – Association SEVEN / Bulharsko – Cinémathèque française 
/ Francie – GET - Cooperativa sociale / Itálie – Institut français / Francie – IhmeFilmi Association / 
Finsko  – Os Filhos de Lumière / Portugalsko – Societatea Culturală NexT / Rumunsko 


