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Описание на програма  

CinEd – Кинообразование в училище 

 

• Анотация на програмата, която включва теоретична и практическа част, 
като в програмата задължително се посочва съотношението между тях. 

 

Европейската програма за кинообразование CinEd по категоричен начин съвместява 
културни и образователни аспекти, тъй като в основата му стои работата с 
кинопроизведения и поднасянето им по подходящ образователен начин на публиката от 
ученици в три възрастови групи. Той осигурява преференциални условия за прожекции 
в класната стая, чрез освободени от права филми и педагогически материали, 
разработени от европейски експерти, с професионалното отношение на екипа на CinEd 
България и педагогическата му подготовка. 

Филмите, избрани от съответните партньори за колекцията CinEd, която може да бъде 
консултирана на платформата и уебсайта www.cined.eu, илюстрират културното 
богатство на европейското кино и са вече умело използвани от учители за 
кинообразователни прожекции във Франция, Испания, Португалия, Италия, Румъния, 
Чехия, Финландия, България. 
 

Програмата на обучението, която сме подготвили разглежда подробно различните 
аспекти на проекта, а именно: 

• Представяне и подготовка за работа с онлайн платформата CinEd; 

• Представяне и подготовка за работа с филмите от колекцията за различни 
възрастови групи; 

• Анализ на киноезика чрез представяне и работа по педагогическите материали 
към филмите; 

• Начини на употреба на педагогическите филми: идеи и предложения; 

• Контекст на филмите и авторите, начини на представяне и привличане на 
вниманието на учениците към образа; 

• Насоки за педагогическа работа; вертикално изучаване на филмите и образите, в 
непрестанен диалог с учениците;  
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• Практическа програма: изготвяне на индивидуален план за представяне на филм 
по избор, киноанализ на избрана част от филма, запознаване с материалите към 
филма; заснемане на кадри и/или планове, вдъхновени от филма; изготвяне на 
план-график за прожекции през следващата учебна година. 

 

Теоретична и практическа част на обучението са в съотношение 40/60. 

Теоретичната част включва от една страна информация за самата програма и 
използването на нейните ресурси (платформа, филми, материали за ученици и учители), 
а от друга – въведение в киноезика и основните му понятия, както и  част от възможните 
начини за предаването му на учениците. 

Практическата част включва анализ на филмите чрез работа по групи, запознаване с 
определен филм по избор и материалите към него, изготвяне на план за представянето 
му (педагогически материали, контекст, въпроси, упражнения с учениците), заснемане 
на кадри и/или планове, вдъхновени от филма, изготвяне на план-график за прожекции 
през следващата учебна година. 

2. Цели на програмата, които трябва да бъдат насочени към развиване на 
компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите 
специалисти (членове 4 – 12, 19, 20, 3 7-41, 42 и приложения 2 и 3). 

CinEd e дългосрочна програма, чиято основна цел е повишаване визуалната култура на 
учениците на възраст от 7 до 19 години. Базирана на кинематографичната визия чрез 
старателно подбрани кинообразци, анализирани от професионалисти в областта на 
киното, тя е напълно достъпна за учителите и техните ученици. CinEd се посвещава на 
мисията за адекватно предаване на седмото изкуство като културен обект и предпоставка 
да анализираме света чрез него.  
 
За тази цел създадохме обща педагогика на базата на колекция от европейски филми, 
представящи различните държави, участващи в проекта. Подходът, който сме избрали е 
адаптиран към нашата епоха, белязана от бързи, резки и продължителни промени в 
начина, по който виждаме, получаваме, разпространяваме и продуцираме образи. Днес 
наблюдаваме образите чрез множество екрани: от най-големия – този на киносалоните - 
до най-малките (включително тези на мобилните телефони), преминавайки през 
телевизията, компютрите и таблетите.  

CinEd и идеята за кинообразование в училище се вписват като иновативен педагогически 
инструмент, който формира различен и критичен поглед към визуалната среда, която ни 
заобикаля и влияе върху възприятията ни.  
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Проектът има за цел създаване на напълно нова дейност с участието на учениците, която 
от една страна повишава визуалната им култура, а от друга – обогатява знанията им за 
света и за различните европейски култури чрез споделена история. Предлагайки тази 
дейност, учителите поставят началото на вертикален процес, в който повишават 
мотивацията на учениците, свикнали с употребата на образи под различни форми. По 
този начин, те катализират определен интерес, обогатявайки познанията на младежите и 
развивайки своите собствени в процеса на откриване, гледане, споделяне и анализиране 
на филмите, които проектът предлага. Проектът е и своеобразна възможност за 
допълнителна квалификация на учителите и то в дългосрочен план.  

Прожекциите, организирани в рамките на програмата са повод за организиране на 
процес, който би могъл да продължи една или повече учебни години. Този процес, 
включващ работа по филмите (анализ, практически упражнения, контекст, история, 
създаване и заснемане на образи и др.) е отлична възможност за развиване на творческото 
мислене на учениците, както и повод за мотивация за самостоятели действия под влияние  
на представените  филми. 

По напълно достъпен начин са създадени  възможности за формиране на дигитални 
умения у децата – срещата с киното (понякога първата такава) е повод да бъде развит 
интерес към него, който да създаде предпоставка за обучение през целия живот както 
при ученици, така  и при учители.  

 

3. Форми на обучение, които следва да осигуряват постигане на целите. 

Все по-фрагментираният начин, по който гледаме филмите на различни екрани, 
несъмнено засяга киното и неговата трансмисия. Педагогическите материали на CinEd 
предлагат и утвърждават една чувствителна и индуктивна педагогика, интерактивна и 
интуитивна, предоставяща знания и аналитична грамотност, както и възможности за 
диалог между образите и филмите. Произведенията са анализирани на различни нива, в 
тяхната цялост, но също така и на отделни фрагменти, в различна темпоралност – 
фотограма (статичен кадър), план, сцена.  

Освен това, киното и неговия език е съпоставено с други изкуства, които са  познати на 
учителите (музика, изобразително изкуство, литература, фотография...). Тези паралели 
като форма на обучение допринасят за широкия спектър от познания в областта на 
изкуството, които ще бъдат предадени на учениците и ще допринесат за развитието на 
творческото им мислене.  

 

4. Методи на обучение, които следва да осигуряват постигане на целите. 

Общ подход за активна, чувствителна и приобщаваща педагогика. 
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Тази своеобразна рамка поставя основните ориентири и принципи и съпътства 
кинообразованието в училище: 

• Киното е изкуство, културен предмет и повод за осмисляне на света: то позволява 
на младите (още от най-ранна възраст) да структурират познанията си и да го разбират.. 

• Ученето чрез и с киното изискава подход и инструменти за учениците и за 
преподавателите. За да се изгради погледът на младата публика към киното е нужно да 
се вземат предвид новите навици на младите европейци (множеството екрани, гледането 
на части от филми, употребата на социални мрежи и интернет) и да се интегрира нова 
педагогика, която борави с откъси на филми.  

• Ученето означава още сравнение и търсене на връзки между кинематографиите, 
между филмите и другите изкуства. 

• Разбирането е свързано с присвояването на педагогика, която подпомага дейността и 
креативността на младите (избор, конфронтация, описание, създаване), както и с 
намирането на солидна връзка между анализ и практика. 

 

АДАПТИРАНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 

CinEd предлага различни материали за подготовката и провеждането на прожекциите и 
дискусиите с младежката публика.  

• Педагогическо досие към всеки филм, посветено на преподавателите и културните 
медиатори. 

• 5 тематични филми, целящи да улеснят сравнителния анализ на откъси от филмите, 
организирани около мотиви и кино въпроси.  

• Специално изработен фиш за всеки ученик с различни образи и предложения за 
дейности около филмите (нов инструмент, който ще бъде приложен в България за 
първи път) 

• Медиа-кит, в който са събрани различни допълнителни документи: лексика, свързана с 
киното, снимки от филмите, сценарии, статии от пресата и т.н. (пространство, което 
има за цел да се обогатява прогресивно). 

• Списък със сайтове - източници на ресурси, които засягат преподаването на киното и 
предлагат допълнителни педагогически подходи и програми. 

5. Индикатори за очакваните резултати от обучението. 

Програмата CinEd се радва на голям интерес от страна на учители и ученици от цяла 
България и за трета поредна година се развива успешно (близо 50 училища, включени в 
проекта и над 4000 ученици, запознати с поне един европейски филм от колекцията). 
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Смятаме, че предложената тематика, съдържание и подход ще удовлетвори интересите 
на много учители в областта на киното и аудиовизията. Обучението ще създаде 
благоприятна възможност за конкретна работа с учениците, без да са нужни 
предварителни познания в областта на киноезика, поставяйки по интуитивен начин 
основите на анализа на киноезика, който да бъде надграждан чрез теория и практика, 
чрез игри и упражнения. 

 

6. Продължителност на обучението и брой часове. 

Обучението ще продължи както следва: 2 дни (16 часа) – присъствена част и 16 часа – 
дистанционна работа с участниците. 

7. Брой квалификационни кредити. 

2 кредита 

8. Начин на завършване на обучението. 

Обучението ще завърши чрез изготвяне на отделен план с всеки участник, според който 
той ще може да реализира самостоятелно програма от 3 прожекции по кинообразование 
през следващата учебна година. 


