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Основен партньор: ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци

КИНОАТЕЛИЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИ УМЕНИЯ

Днес в училището се обучават 220 ученици в 13 паралелки. През 2018 г. училището е преобразувано
от основно в обединено. То е и със статут на средищно - осигурява транспорт, обедно хранене и
целодневно обучение на пътуващи ученици от съседните села – Ъглен, Торос и Бежаново. Мисията
на училището е да формира личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна
личностна и професионална реализация и активен граждански живот в контекста на съвременните
общности. Модерно и конкурентоспособно, то се фокусира върху развитие на дигитални, социални
и граждански компетентности, залагайки на интерактивни методи и средства на преподаване,
подготвящо активни и отговорни личности. Ориентирано е към интереса и мотивацията на децата,
към възрастовите и социалните промени в живота на учениците си. Главна цел е да осигури равен
достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете. От няколко години заниманията
с кино присъстват в живота на училището. Те по ефективен начин се вписват в мисията, визията и
стратегията на институцията.

Координатор на проекта: сдружение „Арте Урбана Колектив“
Мисията на сдружението е да подкрепя млади творци и нови форми на изкуството и културата, както
и да работи за активизирането на културния диалог на регионално, национално и международно
ниво. И още: да развива най-младата публика в България, да бъдат разработвани културни проекти,
свързани пряко с образователния сектор, да бъде популяризирана ролята на изкуството и културата
като социален коректив, който в най-въздействаща степен може да покаже позитивно влияние
върху житейската траектория на учениците, с които работим, особено онези, живеещи в социално
предизвикателна среда. Важна част от нашата мисия е и да приобщаваме младата публика от
непривилегировани общности, чрез достъп до качествено кино, с помощта на училището, както и на
партньорства с читалища и библиотеки.

www.arteurbanacollectif.com

Благодарение на придобития опит с настоящия проект, и с подкрепата на сдружение „Арте Урбана
Колектив“ (и програмата CinEd) и Тръст за социална алтернатива, от 2020 г. училището е иновативно.

SchoolNeofitRilski

arteurbanacollectif

CinEd - европейско кинообразование за деца и младежи

Финансираща организация: фондация Тръст за социална алтернатива
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ е неправителствена организация, която оказва
финансова подкрепа, за да се намали бедността и да се преодолеят пропуските в образованието
и пазарната активност на хората от икономически уязвимите групи. Те подкрепят програми,
които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване
благосъстоянието на най-бедните хора в България. Фокусът на ТСА е върху ромите, които
представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. В областта учене и грижа в ранна възраст
работа им е фокусирана върху включването в качествено ранно образование. ТСА се застъпва и за
промяна на политиката, така че всички деца в България да имат достъп до висококачествени услуги
за ранно образование. За децата в ранна училищна възраст доброто усвояване на български език и
пълноценното социално-емоционално развитие са ключови за равния им старт в живота. Ранното
развитие на тези умения е голямо предизвикателство за децата, живеещи в бедност или риск от
бедност и за децата, за които българският език не е езикът, който се говори у дома. В ТСА вярваме,
че докосването до изкуството на киното може да помогне на всяко дете да развие и усъвършенства
умения както за осмисляне и изразяване, така и социални умения като работа в екип, вземане
на решения, решаване на проблеми и много други, и затова се радваме на добрите резултати на
проекта „Киноателиета за развиване на социални и емоционални умения“ в с. Дерманци.

www.socialachievement.org
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Целта на проекта CinEd е да представи богатството на европейското кино пред деца и младежи на
възраст от 6 до 19 години, развивайки техните критични и аналитични умения, както и познанията им
относно кинематографичните техники и език на киното. Програмата предоставя напълно безплатна
дигитална платформа с колекция от внимателно подбрани филми, преведени на български език,
както и богати педагогически ресурси.
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Little makers
LittleMakers е академия за дигитални изкуства (кино, анимация, дизайн и фотография), създадена
от Ренета Трайкова и Веселина Дашинова. Ренета и Веселина вярват, че всяко дете има силата да
създава. Независимо дали организират кратки работилници или по-дълги курсове, тяхната цел е да
създадат среда, в която децата да творят свободно и да преоткриват себе си чрез традиционни арт
похвати, съвременни дигитални техники и дизайн.

www.littlemakers.bg

littlemakersbg
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От Покемон до Драйер

Проектът накратко

109

участници
5 паралелки от 1 до 4 клас

41

ателиета за игрално и
анимационно кино

28

кратки анимации

25

5

ателиета по
фотография

6

Никога не съм вярвал в теорията „От Покемон до Драйер“, според която трябва да
започнем от това, което децата спонтанно харесват, за да ги отведем, стъпка по
стъпка, към по-трудни филми. В областта на литературата си спомняме какво се
случи през 60-те години, когато учителите взеха решението да започнат от Борис
Виан, за да стигнат постепенно до Флобер: „Мадам Бовари“ напразно изчакваше нови
читатели, които в крайна сметка се гмуркаха в „Пяната на дните“ или с удоволствие
намираха убежище в страниците на Астерикс.
Аргументът „да се започне от това, което обичат“ е често изпълнен с демагогия
и с определена доза презрение към децата. Най-вече в епоха, в която много добре
съзнаваме как се научават да „обичат това, което обичат“. По-далеч сме от всякога
от спонтанния или индивидуален вкус, който действително би заслужавал внимание
и уважение. Привържениците на теорията „от Покемон до Драйер“ сякаш игнорират,
че днес в областта на киното младата публика е най-вече мишена за търговците
на филми и производни на тях продукти, които не се интересуват и не уважават
формирането вкуса на децата.
Ролята на училището, що се отнася до въведението в изкуството, не е тази на
културен „лифт“, започващ от псевдовкусовете на маркетинга (в областта на
киното). Една истинска художествена култура може да се създаде единствено чрез
срещата с фундаменталната различност на едно произведение на изкуството.
Единствено шокът и енигмата, които една творба представлява, са реалност в
сравнение с баналните образи и звуци на добре смляната всекидневна консумация.
Ален Бергала
„Хипотеза кино. Кратък трактат за преподаване на кино в училище и другаде“

игрални филми

учители, възпитатели, директор и
заместник-директор, взели участие в
инициативата

1

20

родители и представители на
общността, включени активно
в дейностите на проекта

иновативна паралелка с
изучаване на кино…
4

5

КИНО В УЧИЛИЩЕ

За мен киното е...
След края на всяко ателие попитахме децата „Какво е киното за теб?”, ето техните отговори:

„Киното е място с много
столове и голям екран, на
който гледаме анимационни
и игрални филми, озвучени с
музика.“ Марияна, 3 клас

Цвети

„За мен киното е
много вълнуващо
преживяване, много
интересно и малко
изморително.
Страхотно е!“
Светослав, 2 клас

„Киното за мен е сбъднат
сън.“ Десислава, 3 клас

„Киното е прекрасно нещ
о,
защото всички сме при
ятели.“
Георги, 3 клас

„Режисьорът разказва
просто и вълнуващо
обикновени неща,
случки, които е
преживял.“
„Киното е вълнуващо и вдъхновяващо
Касандра, 2 клас
изкуство. То предизвиква моето
любопитство.“ Аксения, 2 клас

„Киното е начин
за изразяване
на емоции и
любов.“
Стела, 3 клас
6

„Седейки на стола в тъмната
зала, чрез филма ние можем
да посетим далечни държави,
да опознаем други култури,
да преживеем посланията на
филма.“ Лили, 3 клас

- Камера?
- Работи!
- Звук?
- Работи
- Начало!

Всички деца притихват
и започва магията...
Магията на киното.

Това е началото на експерименталните
занимания в ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци,
в рамките на проекта „Киноателиета за
развиване на социални и емоционални
умения“.

„Киното е любов и работа в екип.“
Лили, 3 клас

„За мен киното е яко,
защото един ден като
порасна ще се гледам във
филма, който направихме
и ще се гордея със себе си.“
Илиян, 3 клас

ИДЕЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Методология на проекта

„Киното е много
интересно!
То е голяма
отговорност и
подобрява моята
организация.“
Доротея, 4 клас

„За мен киното
е смесица
от усещания,
които ме
изпълват с идеи
. Киното
е възможност
да изразиш
таланта си. Ко
гато ходя на
кино ще си спом
ням, че съм
участвала в съ
здаването
на филм с моит
е съученици.“
Деница, 3 клас

За реализирането на ателиетата нашият
екип се базира на програмата CinEd –
европейска платформа за кинообразование
на деца и младежи, която сдружение „Арте
Урбана Колектив“ координира за България.
Методологията на CinEd е оригинална и
интуитивна, приспособима към различни
ситуации и към всички реципиенти – младежи,
учители и медиатори. Тя се посвещава на
мисията за адекватно предаване на седмото
изкуство като културен обект и предпоставка
да анализираме света чрез него.
Учениците, които взеха участие в ателиетата,
живеят
в
неблагоприятни
социалноикономически условия и срещат известни
трудности с класическата учебна система.
Благодарение на проекта, те имаха достъп до
нови знания и умения, до необходимост от
осмисляне на процеса, в който участват активно,
и преди всичко – възможност за работа в екип,
към която децата имат особено благоприятно
отношение. Въпреки че изучаването на кино в
училище в България е все още в начална фаза
и няма достатъчно научни изследвания в тази
сфера, нашият опит ни позволява да

откроим главните тенденции, съпътстващи този
новаторски процес.
По своята същност кинообразованието е
„активно учене” и може да бъде свързано
с образователния конус на американския
образователен експерт Едгар Дейл, чийто
изследвания показват повишаване усвояването
на знания до 90 % по време на т. нар. „обучения
на другите”. В процеса на създаване на един
дори двуминутен филм се изисква многочасова
подготовка. По време на нея учениците са
поканени да изпълнят всички възможни
роли и практически дейности, свързани със
създаване на кинопродукция, макар и в умален
вид. Тази активност им дава възможност да
дават съвет един на друг, дори на своя учител
или ментор, относно написване на сценария,
разпределение на ролите в екипа, избор на
декор, място за снимки, идеи за заснемане. По
този начин, учениците „преподават“ знания
и напълно потвърждават идеята на Дейл, че
ученето чрез правене е много по-ефективно,
в сравнение с други начини на получаване на
знания.
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Методологията на CinEd, от която се
вдъхновяваме, предлага идеи за дискутиране,
като не е нужно дискусиите върху филмите да
доведат до ясни отговори, а по-скоро да засилят
връзката на малките зрители с произведението
на изкуството и неговите детайли, да увеличат
способността им да се себеизразяват и да
водят диалог. Говорейки за филмите, както и
за своето собствено творчество, учениците
неусетно подобряват своите комуникационни и
презентационни умения.
Киноателиетата са генератор на култура и
най-вече на обща култура, тъй като киното
приютява в себе си литература, живопис, музика,
фотография и др. Запознаването с технологията
на заснемане на един филм, както и изучаване
езика на киното, обхващащ огромна сфера от
факти, правила, истории и събития, целият
този визуално-лингвистичен калейдоскоп е
възможност за развитие на любопитството към
света у най-малките, както и на желанието им и
умението им за учене през целия живот.
Практически подрастващите получават основна
култура и познания в областта на европейското
кино, научават основите на киноезика, начините
на изразяване, възможният избор на музика или
определени звуци, тълкуването на визуални
послания. Понятия като „образ“, „звук“, „монтаж“,
„план“, „сцена“ се превръщат в кодове на нова
интимна комуникационна система. Освен
креативност, чрез заниманията по кино те
развиват своето критическо мислене и успяват,
например, да разпознават и заявяват своята
субективна гледна точка, да разглеждат темите,
свързани с поставен въпрос, част от по-обширни
теми.
Кинообучението по същността си е рефлективен
процес. Този подход касае както учениците,
така и учителите, заети с него. Макар че в
основата си киното работи с визуални и звукови
средства, учениците непринудено усвояват нови
културни или езикови аспекти благодарение на
него. Взаимодействието между многобройните
киноелементи позволява разгръщане на
безкраен хоризонт от знания в областта на
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изкуството,
публицистиката,
дигиталната
грамотност и в крайна сметка до развитието на
нови сензорни модели на възприятие.
Педагогическата работа, свързана с филмите,
която включва например писане на писмо до
автора на филма или до основен персонаж,
работа с отпечатани кадри, пресъздаване на
диалог от филма, заснемане на определена
сцена от филма, писане на история, вдъхновена
от филма и реализирането й, е само част
от широката палитра дейности, в които са
въвлечени децата. В процеса на киноателиетата,
те неминуемо се учат да назовават и управляват
емоциите си, да рефлектират свободно върху
видяното, направеното, споделеното.
Ателиетата насърчават кооперативната работа на
учениците, поощряват личностното им развитие
и поставят акцент върху творческия обмен. По
този начин дори и училищните взаимоотношения
се поставят на основата на кинематографичния
език, една естествена транслитерация, която
е добре дошла и би могла да бъде особено
полезна в консервативна среда на етнически и
образователни стереотипи и дефицити.

ИДЕЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Филмите, с които работим
Първият учебен ден / Rentrée des classes

1956 / Франция / 24 мин. / Dovidis, Les Films du Colisee / CinEd
Режисьор: Жак Розие Сценарий: Жак Розие, Мишел О’Глор
С участието на: Рене Боглио, Мариус Сумиан
В едно малко селце във френската Провинция, на първия учебен
ден, едно момче хвърля ученическата си чанта в реката заради бас.
Изваждането й го води към вълнуващо приключение.

Малка светлинка / Petite lumière

2003 / Франция, Сенегал / 15 мин. / Mille et une productions / CinEd
Режисьор и сценарий: Ален Гомис
С участието на: Аси Фал
Фатима е осемгодишно момиче. Тя открива, че лампичката в
хладилника угасва, когато затваряме вратата. Фатима излиза на
улицата, затваря и отваря очи. Хората продължават ли да съществуват,
когато тя затвори очи?

Аники-бобо / Aniki Bóbó

1942 / Португалия / 68 мин. / Тобиш Португеса (Tobis Portuguesa) /
CinEd
Режисьор и сценарий: Мануел де Оливейра
С участието на: Орацио Силва, Фернанда Матош, Антонио Сантош
Порто. Група деца играе из старите улички край реката. Едуардиньо,
техният главатар, се налага със своята храброст във водата. Карлитос
му се противопоставя, за да спечели благоразположението на
красивата Терезиня. Един ден бандата отива на хълмовете, за да пуска
хвърчило. В този момент, по железопътните линии отдолу минава
влак и всички се втурват да го видят, но Едуардиньо пада. Карлитос е
обвинен, че го е бутнал нарочно.

Синият тигър / Modrý tygr

2012 / Чехия / 90 мин. / Negativ / CinEd
Режисьор: Петр Укропец Сценарий: Тереза Хорватова, Петр Укропец
По мотиви от книгата на Тереза Хорватова „Синият тигър“ (2005)
С участието на: Линда Вотрубова, Якуб Вюнш, Барбора Хрзанова, Ян Хартл
В град, управляван от безскрупулен кмет, старата ботаническа
градина е застрашена от унищожаване, а на нейно място е планиран
увеселителен парк. Само едно същество може да предотврати това:
Синият тигър. От сега нататък Йоханка и Матиаш трябва да пазят
тигъра от лошите помисли на кмета и неговите поддръжници, за да
спасят градината.
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АТЕЛИЕ ПО ИГРАЛНО КИНО

срещи

1

КИНО В УЧИЛИЩЕ

Киноателието за всяка група включва девет занимания, в рамките на които
учениците преминават през всички етапи от концепцията на методологията

Създаване на правила

Учениците се запознават с концепцията на
проекта и планираните занимания. Организира
се екипна задача с тях, с цел те сами да
предложат система от правила и норми за
работа и взаимодействие в рамките на ателието,
принципи за поведение по време на дейностите
в и извън класната стая. Това занимание цели
да акцентира върху важността на работата в
екип в контекста на кинопроцеса. В края на
заниманието на учениците може да бъде дадена
домашна работа да напишат кратка история по
опорни точки, ключови думи от темата на филма,
който те ще гледат в следващото занимание.

2

Прожекция и дискусия на
филм от платформата CinEd

Прожекция на предварително избран филм
от платформата за кинообразование CinEd.
Преди прожекцията и след нея на учениците са
поставени конкретни педагогически задачи,
свързани с методологията и концепцията,
която прилагаме. Някои от тях са теоретични,
други имат практически аспекти, свързани са с
киноезика. Децата коментират плаката на филма
или в края на заниманиято създават нов такъв,
анализират персонажите, споделят интуитивно
гледните си точки, изразяват мнението си
за преживяното. Учителят има ролята на
фасилитатор, а не на фигура, която знае верните
отговори, които търси заедно с учениците. На
прожекциите и дискусиите често са поканени
родителите на децата, които могат да се включат
в дебатите, за да споделят
10

тяхната гледна точка. Във всички филми, с които
работят класовете в проекта, основното
тематично ядро е именно взаимоотношението
между възрастни и деца, между родители и деца.

3

Поставяне на кинозадача и
разпределение на роли

На децата се поставя конкретна кинозадача
за заснемане на кратък филмов етюд. Той има
конкретни изисквания и насоки, свързани с
концепцията и методологията. Много е важно
задачата да е вдъхновена от прожектирания
филм, да не е самоцелна. Обикновено
измислената от учениците история трябва да
се разкаже с около десет план епизода, които
след това са монтирани от тях. В това занимание
учениците от всеки клас се разделят на две групи,
за да може процесът да е ефективен. Този екип
в предстоящите занимания на ателието остава
непроменен до финалното събитие.
Следва разпределение на ролите във всяка
група - кой за какво ще бъде отговорен и каква
задача ще има - актьор, оператор, режисьор,
сценарист, продуцент, костюми, грим, монтаж
и т.н. Отговорникът на всеки екип вписва в
протокол за разпределение на роли името на
ученика и ролята му, както и аргументите, с които
е номиниран да изпълнява този ангажимент, а
ученикът с подпис удостоверява своето желание
да изпълнява конкретната ролята.
Този модел на работа може да бъде ревизиран
спрямо особеностите на класа. Но знанието на
всеки ученик за конкретната му роля в процеса
провокира любопитството на децата към
предстоящите дейности, мотивира ги за работа.
Кионозадачата е разписана и се дава на всеки
ученик, за да работи по нея вкъщи. Учителят
уточнява спецификите и изискванията.

Задачата може да бъде обособена и като
легитимна домашна работа - всеки от екипа да
предложи на следващата среща своя история,
спрямо задачата, като тя е вдъхновена от филма.
Изпълнението на домашната работа е ефективен
инструмент за развиване на творчеството и
езиковите умения на децата. По този начин
учителят получава и обратна връзка за това
какви са дефицитите на децата по отношение на
осмислянето на филма и дава ясни индикации за
това накъде трябва да бъде насочен творческия
процес.

4

Писане на сценарии

Всички от групата се окуражени да предложат идеи
за реализиране на задачата - независимо дали тя
е дадена като домашно или не. На киноекипите се
напомня да приложат и синтезират видяното по
нов начин, близък до техния живот и възприятия.
Чрез обсъждане в групата се създава мисловна
карта на идеите и така се стига до финалния
вариант на сценарното предложение. По време
на дискусията учителят отново оставя всичко на
въображението на децата, като само координира
процеса със насочващи въпроси и реферира към
това дадените идеи и предложения да са пряко
свързани с поставената задача. Накрая екипите
оценяват силните и слабите страни на своите
сценарии и правят редакция, ако е необходимо.
Уточнява се дали сценарната идея отговаря на
задачата.

5

Важен момент е запознаването с техниката. На
учениците се обяснява как се борави с нея, като се
набляга на работния език и последователността
на снимачния процес. При вида на камерата,
статива, микрофона и другата налична техника,
децата често екзалтирано се вълнуват, затова
се дава възможност на всяко от тях да направи
снимка или няколко секундно видео. Детето
трябва да усети с ръцете си „инструментите“
за работа, за да не се страхува от тях и да има
увереност да работи с техниката по време на
снимачния процес в следващото занимание.

Подготовка за снимки

Целта на заниманието е учениците да се
запознаят още по-детайло с ролите (режисьор,
оператор, отговорник звук, актьор, монтажист,
реквизит и др.), с отговорностите и задълженията
на всеки един на снимачната площадка. Избират
се места за снимки, реферирайки отново към
сценария. Правят организационни планове и
логистична концепция.

6

Снимачен процес

Учениците заснемат сценарната си идея на
избраните от тях места, с професионална техника,
работейки във вече създадените групи. Всеки
участник работи по поставената задача и следва
инструкциите за ролята, която е избрал. Дава
идеи, слуша активно и цени различното мнение.
Разбира се, ролите могат да бъдат променяни по
време на снимките, в случай, че някой ученик
пожелае. Учителите и менторите както по време
на дискусиите, улесняват процеса, организират
го, съветват, но не налагат творчески решения
и оставят децата да използват техниката и
въображението си свободно.
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7

Постпродукция

Ателието е посветено на постпродукцията, която
се случва в интерактивната зала на училището.
Заниманията са разпределени в два дни - по едно
занимание за всяка група. Монтажът на филма се
състои на голям екран, пред цялата група. Гледат
се всички заснети дубли, дискутират се и се
избират най-подходящите. Учениците „сглобяват“
филма, използвайки компютърна програма за
монтаж Movavi; с помощта на ментора всяко от
децата има възможност да работи с нея и да
манипулира кадрите. Избира се музика и звук
за филма, избира се и дизайн за началните и
финални надписи от компютърната програма.

8

Рефлексия

В това занимание групите правят рефлексия върху
изминатия път и се подготвят за представяне на
филма пред родителите и общността. Прави се
„вътрешна“ прожекция на готовите кинозадачи.
Двата екипа имат възможност да обсъждат
филмите си и си дават взаимно обратна връзка,
като менторите насочват и модерират дискусиите.
Най-важната цел е учениците да рефлектират
върху преживяното, научените уроци и
изпълненото творческо предизвикателство.
Децата правят конкретен план за това как да
представят по оригинален и аргументиран начин
работата си пред родителите и общността - как ще
ги въвлекат в преживяването и как ще споделят
наученото. Запознават се с основни норми за
поведение и присъствие пред публика - език
на тялото, интонация и др. Изготвят покана за
събитието. В това занимание учениците развиват
креативност, критическо мислене и работа в
екип.

КИНО В УЧИЛИЩЕ

9

Представяне на филмите
пред публика

Заснетите игрални и анимационни етюди се
представят пред публика - екипът на проекта,
учители, родители, ръководството на училището,
общността на населеното мястo. Младите автори
споделят трудностите, предизвикателствата
и успехите по време на заниманията с кино,
представят работата си, отговарят на въпроси от
страна на публиката по време на организирана и
подготвена от учителите/менторите дискусия.

ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА

Кинозадача, поставена на учениците от 2 клас за заснемане на филм,
вдъхновен от „Първият учебен ден“, част от колекцията на CinEd
Двама приятели бягат от час и отиват на разходка в
природата.
Създайте филм, заснет в черно-бяло, в който да
виждаме как героите се сближават и общуват с
природата, подобно на персонажа от филма - Рене.
Наблегнете на заснемането на светлината и
пейзажа, както и на пътуването на героите сред
природата.

· до 10 плана*
· Продължителност:
до 3 минути
· При монтажа може да
бъде добавян глас зад
кадър, звук или музика.

Помислете как точно ще заснемете това?
Как ще покажете с камерата, че героите са близки с природата?

Кинозадача, поставена на учениците от 3 клас за заснемане на филм,
вдъхновен от „Малка светлинка“, част от колекцията на CinEd
Да се заснеме ситуация, в която наблюдаваме група
от деца (могат да играят, учат, откриват нещо и т.н.).
·
Заради определена случка, едно от децата се
отделя от другите и се изолира.
Да се покаже как детето изживява самотата чрез
своето въображение, общувайки с природата, със
случайни минувачи...
· Да се срещне с друг персонаж (може да е на
нейната/неговата възраст или по-възрастен, както
при Фатима от „Малка светлинка“).
· Благодарение на срещата с този персонаж, да
достигне до някакъв извод за себе си.

12

Технически изисквания:

Технически изисквания:
· до 10 плана*
· Продължителност:
до 3 минути
· При монтажа може да
бъде добавян глас зад
кадър, звук или музика.

*план: време между включването и
изключването на камерата
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СЦЕНАРНИ ИДЕИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ
УЧЕНИЦИ ПО ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИТЕ

3 клас - „Самолети“
Сценарий група 1, режисьор Дори

2 клас - „Бягството“
При реката сме. Децата тичат от моста
към водата. Седят на поляната. Качват
се на дърво. Берат шумки. Хвърлят
шумките. Топват си ръката във водата.
Листата падат във водата. Показваме
как листата падат във водата.
Показваме как летят и падат – снимаме
отдолу. Хвърлят камъчета във водата.
Хвърлят пясък. Гонят се около едно дърво.
Прескачат локва. Играят на криеница.
Пипат тревата. Лежат на земята и
правят ангели, сякаш има сняг. Някой ги
намира. Госпожата? Чуват глас, който ги
вика да се прибират. Някой ги търси. Те
бягат по пътя.

Училищен двор. Деца играят на
ластик, топка, въже на групи по
двама или трима.
/Панорама, как ще се движи
камерата и къде ще е поставена /
На двора идва дете. То има поразличен вид. И макар че иска да
се присъедини - бива изгонено от
всяка една от трите групи.
В първия случай те безмълвно се
отдалечават от него.
Вторите го гонят.
Третата група го обижда с дума.

Реквизити:
· Много хартиени самолети
Въже за скачане
Ластик, федербал, други игри за
открито

Детето е несресано, дребно, с очила, носи
книжка и тетрадка в ръката си.
Детето върви към беседката само.
До беседката среща кученце. Играе си с
него (ако намерим куче).
Отива под масата на беседката. Започва
да къса тетрадката и започва да си прави
хартиени самолети. На самолетите има
различни послания или рисунки (може да
покажем първо как рисува).
Първо прави един самолет, после виждаме
купчина по земята, тетрадката вече
няма листа.
Пак се връщаме към другите деца,
които са се събрали и я гледат.
Незаинтересованo от тяхното внимание,
детето се качва върху масата на
беседката и хвърля един от самолетите.
Скача от масата и го следи как той лети
във въздуха.
Блъска се в друго дете и двамата падат
на земята.  
На земята са, около тях има много
паднали самолети.
Подават си ръка един на друг да се
изправят. И двамата започват да
хвърлят заедно самолетите, които са
около тях.
Другите се приближават към тях.
Всички взимат самолети от земята
и ги хвърлят нагоре. Цялото небе е в
самолети. Всички деца са заедно.
Излиза учителка и им се кара, тъй като
още не са влезли в час.

14

15

КИНО В УЧИЛИЩЕ

КИНО В УЧИЛИЩЕ

АТЕЛИЕ ЗА АНИМАЦИОННО КИНО,
ВДЪХНОВЕНО ОТ ФИЛМА „СИНИЯТ ТИГЪР“

За децата правенето на анимация е много
интуитивен процес. Той е до голяма степен
първичен. Те често си играят с кукли или
роботи. Измислят си всевъзможни истории,
като използват играчките си и ги движат в
пространството. Анимацията им помага да
запишат този фантастичен свят, а също така и да
го споделят с останалите.
Преди да впрегнат въображението си в създаване
на анимирани светове, учениците от 1-ви до 4-ти
клас гледат филма „Синият тигър“ (реж. Петр
Укропец), един от малкото съвременни такива,
които съчетават игрално кино и анимация.
В дискусията след прожекцията, децата обсъждат
посланията на филма, учат се какво е анимация,
какви анимационни техники познават и кои от
тях са използвани в чешкия филм, с който са се
запознали. В ателието децата за първи път се
потапят в магията на анимацията, запознавайки
се с някои от основните средства и понятия,
необходими за създаването на рисувано филмче.
След прожекцията и дискусията, разделени
на малки групи, те реализират свой собствен
късометражен анимационен етюд, вдъхновен от
видяното във филма.
Децата с въодушевление и нетърпение се впускат
в изрязване, оцветяване и изработване на
марионетки, които раздвижват пред специална
камера и софтуер за анимация (HUE). Те поставят
заглавие на филмчето си и с помощта на
менторите на ателието - Веселина Дашинова и
Ренета Трайкова, го записват като файл, готов за
прожекция.
Учениците преживяват много емоции в този
еднодневен уъркшоп. Той развива тяхната
креативност, както и умения да работят с истински
материали в творческа среда, специално
създадена за тях.
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АТЕЛИЕ ПО ИНСТАНТНА ФОТОГРАФИЯ

Заниманията с инстантна фотография са
изключително въздействащи, тъй като
представят „отрязък от време и пространство”.
Децата са окуражени да погледнат по-дълбоко
и по-детайлно към действителността около
тях. Задачата включва отговорното решение да
заснемат само един кадър, който ще се прояви
и покаже от фотоапарата почти веднага. Това
учи на следните умения: анализ на границите
на реалността около тях, внимание към детайла,
усещане за композиция, цветове, светлина.
Правенето на грешки (прекалено светъл кадър,
прекалено тъмен и т.н.) развива усещането у
децата за светлината в природата и как тя би
могла да се изобрази чрез фотография. Преди
и след заснемането на всеки кадър той бива
анализиран - къде са позиционирани хората,
къде ще е поставен фотоапаратът, откъде идва
светлината, какви цветове преобладават, кои
изпъкват, къде отива погледът. Всички тези
наблюдения учат на две взаимосвързани неща:
естетика и визуална култура.

понятия от химия и физика за обясняване на
този процес при по-големите), децата могат
физически да усетят и да докоснат с пръстите си
своята творба, да анализират силните и слабите
ѝ страни веднага. Това ги откъсва за малко от
дигиталния свят, в който те предимно битуват,
събужда ги и им помага да развият тактилните
си усещания за пространството, което ги
заобикаля.
Интеракцията между децата при заснемането на
кадрите, анализът на фотографиите, галерията
от снимки, която накрая те сами подреждат
на централно място в училището, запечатва
в съзнанието им завинаги това уникално
преживяване.
Еви Карагеоргу, ментор на ателието по
фотография

Идентифицирането и осмислянето на това
какво е естетика е в основата на почти всички
професии (как изглежда един уеб сайт, как е
подредена една галерия или магазин, какви
дрехи подбираме, какви мебели да сложим в
дома си и т.н.). Придобиването на визуална
култура ни помага също така да разберем кои
образи „си струват“ и ни казват нещо важно,
както и кои целят да ни подведат (от жълта
преса до фалшиви новини) и не са автентични.
Изучаването на фотография учи и на търпение внимателно да се подбере кадър, който да бъде
запазен завинаги. Инстантната фотография е
изключително подходяща за деца от 1 до 7 клас,
защото е лесна за усвояване, кадрите излизат
почти веднага (могат да се въведат основни
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Задача

КИНО В УЧИЛИЩЕ

Ателие по инстантна фотография

ВЪЗРАСТНИТЕ ЗА ПРОЕКТА

„В началото бе любовта към киното. След това страстта към
споделянето на седмото изкуство се превърна в дълъг процес на
формиране на кинообразованието като практика, която развива
визуалната култура на учениците и формира техния поглед към
света, който ги заобикаля.

Правилата на играта:
Класовете се разделят на две
или повече групи
Учениците от всеки екип
избират място, на което ще
снимат.
Всяка група получава една
фотограма от филма, който
класът е гледал в ателието по
игрално кино.
Първият от групата
интерпретира това, което вижда
на фотограмата – обмисля го,
продължава го мислено или
реагира на видяното по свой
начин, като прави снимка с
инстантен фотоапарат.

РАЛИЦА АСЕНОВА
Инициатор на програмата
„Кино в училище“ на сдружение
„Арте Урбана Колектив“

Координатор на CinEd за България
Координатор на проекта „Киноателиета
за развитие на социално-емоционални
умения“

„Може би е важно да се разбере, че „Кино в училище“ не е просто
модел или педагогическа рамка за знания и мотивационни стратегии
за самоцелно привличане на интереса на учениците. Неговата
основна цел е да бъде флуктуиращо ръководство и медиатор на
посланията и нуждите на 21 век. Това е модел за подбуждане на
любопитство към света, като най-ценната му характеристика е, че
винаги е актуален и на практика е безкраен.

Следващият ученик гледа само
снимката на предходния и,
вдъхновен от нея, прави своя
снимка (реагира, продължава,
интерпретира, противопоставя
се на предишната).
Получава се нещо като играта
„развален телефон“, но със
снимки.
На централно място в
училището се поставят
фотограмите, а около всяка
от тях се подреждат снимките,
направени от групата, работила
с конкретната фотограма.
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Срещата с киното чрез проекта „Киноателиета за развитие на
социално-емоционални умения“ доказва, че освен задължителната
институционална и финансова подкрепа, успехът на подобни
инициативи се дължи на адекватната комуникация между
координатор, ментор, учител и ученици. Съчетаването на гледане
на филми и практическа работа с една и съща група ученици
позволява истинската среща с енигмата на творчеството, за да се
върнем към идеята на френския кинокритик и експерт в областта на
кинообразованието Ален Бергала. В конкретния случай на учениците
от ОбУ „Неофит Рилски“ – те успяха да преминат на следващо
културно и образователно ниво, благодарение на движещата сила
на киното.“

ДАНИЕЛ СИМЕОНОВ

Учител по английски език и кинознание,
ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци
Експерт по кинообразование, сдружение
„Арте Урбана Колектив“
Педагогически координатор на проекта
„Киноателиета за развитие на социалноемоционални умения“ и ментор на
ателие за игрално кино

Киното е може би най-свободното изкуство, но то изисква много
голяма дисциплина и точност, за да се случи. Децата инстинктивно
разбират това. Разбират, че взаимодействието помежду им е
основен принцип, че всеки компромис и заобикаляне на трудност в
работата води до незадоволителен резултат. Затова често проявяват
неестествена за годините си и обстоятелствата в средата си
ангажираност и отговорност. А всичкото това не е просто киноурок, а
и важен житейски такъв…“
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КИНО В УЧИЛИЩЕ
„Гледането на филми, анализите към тях и практическите задачи
са важен инструмент за адаптиране на децата в училищна среда,
както и за развитие на емоционалната интелигентност и работа
в екип. Насърчаването на споделяне на собствено мнение по
време на дискусия, свободното рефлектиране, изразяването на
преживяванията от видяното във филма влияят положително върху
развитието на емпатията.

МАРГАРИТА КАЛЧЕВА
Учител по биология и кинознание,
ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци
Педагогически експерт в проекта
„Киноателиета за развитие на социалноемоционални умения“

ПЕТЯ КРЪСТЕВА
Директор ОбУ „Неофит Рилски“,
с. Дерманци
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По мои наблюдения, заниманията с кино показват по-ефикасно
междуличностно общуване, формират умения у децата да
управляват поведението си, засилва се концентрацията им, развива
се умението им да задържат импулсите си. В киноателиетата
учениците си сътрудничат, подкрепят се, споделят идеи, участват
със своя опит, знания и разбиране, комуникират и презентират,
надграждат своите компетенции.

ВИОЛЕТА ИВАНОВА
Начален учител,
ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци
Класен ръководител на един от класовете,
взели участие в киноателиетата

Заниманията с кино засилват усещането на децата за собствен успех
и за екипност, чувстват се доволни от себе си, значими и щастливи.
Споделените емоционални моменти и подкрепата, които
децата получават по време на заниманията с кино ги изпълват
с въодушевление, решителност и вътрешна сила, с които да
опознават света.“

„Когато гледам заниманията с кино, виждам как се пробуждат деца,
които са аутсайдери в часовете. При нас киното работи! Децата
добиват самочувствие. Учителите са въодушевени от начина, по
който се представят децата... че има какво да кажат, това им дава
крила. Това за мен е правилният път учениците да повярват в
себе си, за да поискат повече и да дадат повече. Да се развиват…
А това е най-важното! Както обичаме да казваме – да ги накараме
да мечтаят. Защото когато има мечти, тогава има и резултати. Много
важно е това! Всеки път го преоткривам по повод работата с хора
- независимо дали са ученици или не – да накараш другия да се
почувства важен. Това се случва с киното. Тези деца разцъфтяват.
Така че, за нашите деца, това е голям шанс. При нас това работи
и не случайно сме вече иновативно училище – с иновация кино.
Хората често се стряскат като чуват това, но киното е провокация! И
възможност да се създава интерес към всичко останало.“

ЕВИ КАРАГЕОРГУ
Експерт по кинообразователни
инициативи, сдружение
„Арте Урбана Колектив“

„Часовете по кино формираха у децата различен и критичен поглед
към заобикалящата среда. Заниманията обогатиха знанията им
за света и различните европейски култури. Те намираха себе си
чрез екранните герои, преоткриваха собствените си житейски
препятствия и чувства. Научиха се да работят по-активно заедно.
Несъмнено киното провокира тяхното любопитство! С времето
усетиха, че ученето е нещо, което не започва и свършва в класната
стая, а е постоянен процес. Игрите, дискусиите и екипните
занимания доведоха до внимателното вглеждане във филма,
забелязваха най-малките детайли и оттам търсеха отговорите на
“загадката”. Всеки един от учениците бе мотивиран да се самоизяви,
без да се притеснява. Усетиха киното като изкуство, като нещо, което
може да ги обогати. Тези занимания им дадоха вяра в собствените
възможности, улесниха усвояването на учебния материал. Послабите ученици станаха по-уверени и активни в часовете. С лекота
работят върху текстове, в които се изисква четене с разбиране. Като
цяло класът повиши успеха си и стана по-задружен.“

„Нещо, което забелязах у децата, е тяхното първоначално
притеснение. Децата се притесняват дали ще се справят с
поставените задачи, дали ще разочароват учителя, дали ще се
изложат. Това притеснение е породено от липсата на самочувствие
и ненужно усложнена учебна система. Заниманията по кино и
фотография им предоставят една нова възможност да повярват в
себе си, да придобият самочувствие, че могат да се справят и това
се пренася естествено и в другите им учебни дейности. Това става
благодарение на естественото изучаването на кино - дискусии,
интерепретация, събуждане на въображението и неговото
материализиране на екран. В тази обстановка няма правилно
или грешно, това освобождава децата и им помага да откриват и
развиват нови способности у себе си.“

Ментор на ателие по фотография,
част от „Киноателиета за развитие на
социалноемоционални умения“
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Кино в училище
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Писмо до моите приятели, за да се научим
да правим кино заедно
Аз играя
Ти играеш
Ние играем
На кино
Мислиш, че има
Едно правило на играта
Защото си дете
Което още не знае
Че това е игра и че тя е
За по-възрастните
От които вече си част
Понеже си забравил
Че това е детска игра

В какво се състои
Има няколко определения
Ето две или три
Да се гледаме
В огледалото на другите
Да забравяме и знаем
Бързо и бавно
Светът
И себе си
Да мислим и говорим
Странна игра
Това е животът.

Жан-Люк Годар, 1967

Използвани снимки: Цвета Арнаутска, Даниел Симеонов,
Ралица Асенова, Еви Карагеоргу, Маргарита Калчева
Дизайн: Елена Гамалова
Текстът може да се използва само с нетърговска цел, съдържанието му е запазено по смисъла на Закона за интелектуалната собственост.
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