
 

 

Spolupracujeme s kulturními centry, 
knihovnami a kiny, filmovými 
festivaly, dětskými domovy aj.  
 
 

 
 
Projekt je možné využít také v rámci 
volnočasových aktivit - odpoledních 
kroužků, filmových klubů dětí a mládeže 
apod. 
 
Licence a podmínky pro kina a 
kulturní centra: 
 
Nabídka filmů je omezena na vzdělávací 
projekce pro děti a mládež. Kina a další 
kulturní centra jsou oprávněna 
vybírat poplatky pokrývající 
provozní náklady ve výši do 2 EUR 
(cca 50,- Kč).  
 
Partneři projektu: 

 
 
Partnerská centra a podporovatelé 
CinEd v ČR: 

  Cinema Education for 

Youth Mezinárodní 

vzdělávací program                                                                                                           

filmové výchovy 

CinEd usiluje o objevení bohatství 

evropské filmové tvorby mladými 

diváky ve věku 6-19 let.  

Podporuje realizaci aktivit studentů v 

oblasti filmové výchovy přímo na 

školách.  

Nabízí současné i archivní snímky 

partnerských zemí, rozsáhlé metodické 

materiály, studentské pracovní listy, 

průřezová pedagogická videa aj. 

Organizuje školení pro pedagogy a 
zájemce (akreditace MŠMT). Následně 
nabízí celoroční metodickou podporu 
od zkušených tutorů CinEd.  
 
Veškerá nabídka a služby projektu 
jsou pro registrované ZDARMA.   
 

Více na:                           www.cined.eu                    
              www.cined.cz                        

 eva.paroulkova@acfk.cz 
tel: + 420 604 274 580 

 
                                          Český partner projektu:                 

Asociace českých filmových klubů, z.s. 
 

Akreditace program: 
 
Finanční podpora: 
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Na portále cined.eu naleznete              

v současnosti 16 titulů  

• Modrý tygr – Česká republika / 2012  

• Duch úlu – Španělsko / 1973 

• Muž bez minulosti – Finsko / 2002  

• Bláznivý Petříček – Francie / 1965  

• Kat – Španělsko / 1963 

• Místo – Itálie / 1961 

• Aniki Bobó – Portugalsko / 1942  

• Ve výstavbě – Španělsko / 2001 

• Začátek školního roku – Francie / 

1955 

• Světýlko – Francie / 2003 

• Intervallo – Itálie / 2012 

• Krev – Portugalsko / 1989 

• Kámen v kapse – Portugalsko / 1987 

• Nejšťastnější dívka na světě – 

Rumunsko / 2009 

• Jak jsem strávil konec světa – 

Rumunsko / 2006  

• Úkryt – Bulharsko / 2011 

 

Tituly jsou vybírány partnerskými 

zeměmi s tamními experty na filmovou 

výchovu pod vedením renomované 

Francouzské cinematéky v Paříži, 

jež vyvinula i metodiku projektu 

CinEd. 

   

“Mám zkušenosti s filmovou 

výchovou a s projekcemi filmů a 

domnívám se, že CinEd poskytuje 

vynikající příležitost, jak naučit děti 

se dívat na film, jak vydržet se dívat 

na film a zároveň  společně sdílet 

film. Je vynikající iniciativa.“  Ivana 

Lipovská, absolventka tutoringu CinEd, 

pedagožka, gymnázium Praha  

„Odcházela jsem ze školení nadšená s 

tím, že se do projektu určitě musíme 

zapojit.“ Petra Cinkaničová, absolventka 

semináře CinEd, pedagožka, 2.st.ZŠ, Plzeň 

  

Produkty a služby 
programu CinEd 

• Nabídka evropských filmů z devíti 

zemí pro děti ve věku 6-19 let 

• Bezplatné projekce odkudkoliv  

• Metodická podpora filmů: rozsáhlé 

pedagogické materiály, studentské 

pracovní listy, průřezová pedagogická 

videa – bonusy, prostor mladého 

diváka (2019), obrazový materiál 

k filmům aj. 

• Školení pro pedagogy a zájemce o 

filmovou 

výchovu 

(akreditace 

MŠMT) 

• Celoroční 

tutoring pedagogů 

• Filmy v původním znění s titulky (8 

jazykových mutací včetně češtiny a 

angličtiny)  

• Vhodné pro lingvisty - přeložena 

veškerá metodická nabídka 

• Kontakt se zahraničními školami 

• Možná podpora kin – snížené 

vstupné 2 eura aj. 

• VŠE ZDARMA díky finanční 

podpoře Kreativní Evropy a 

Ministerstva kultury ČR 

 


