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Kamera,
Akc
ija! Raziskovalne in žarišcne
ˇ skupine

Kaj je CINAGE?
Luči, kamera, akcija! Pripravite se! Projekt CINAGE se je pravkar
pričel. Če ste starejši od petinšestdeset let in so vam filmi všeč
ter bi se radi učili o tem, kako se film naredi, je CINAGE prava
stvar za vas. Če ste morebiti izobraževalec odraslih, če je vaša
organizacija ali ustanova ponudnica izobraževanja za starejše
odrasle, če ste izvedenec/ka na področju dejavne starosti,
nedvomno ne boste želeli stati ob robu našega projekta. Zakaj?
V odgovor na staranje prebivalstva in na vse močnejše slabšalne
stereotipe o starejših, so se predstavniki evropskih držav,
Portugalske, Slovenije, Italije in Velike Britanije povezali med
seboj, da razvijejo CINAGE, več stranski projekt Grundtvig, ki
je deležen podpore Programa Vseživljenjsko učenje. CINAGE
ponuja nov način obravnave dejavnega staranja ob uporabi
filmske prakse in tako, da omogoča skupno doživljanje ter
analiziranje filmov.
V projektu CINAGE delamo, preizkušamo in potrjujemo
vrednost izbranih filmov in učnih strategij, iz katerih bomo
gradili tečaj za starejše. Še več, skupaj s starejšimi udeleženci
tečaja bomo do leta 2015 naredili dvanajst kratkih filmov. Poleg
razvijanja zmožnosti analitičnega in sintetičnega mišljenja in
samostojnega učenja bo inovativni značaj CINAGE-a v “učenju
z delovanjem”. Starejši udeleženci tečaja bodo hkrati preučevali
filme in svoje izkušnje s staranjem in starostjo, kar naj bi
pripomoglo k večanju naklonjenosti do dejavnega staranja in
poguma zanj.
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Prva faza projekta CINAGE je RAZISKOVANJE. Gre za
raziskovanje evropskega filma o staranju in vlogi starejših
v teh filmih. Raziskovanje je usmerjeno tudi v literaturo in
vire o dejavnem staranju, izobraževanje odraslih in modele
kompetenc dejavnega staranja. Ob pomoči izvedencev za
evropski film je vsaka od partnerskih organizacij izvedla
začetno analizo evropske kinematografije po posameznih
državah, ki so ji bile dodeljene. Gre za filme, ki so nastali po
letu 2000. Partnerji smo skupaj izbrali dvanajst evropskih
filmov, ki prikazujejo kompetence dejavnega staranja in nudijo
poglobljeno razumevanje starejših in njihovih podob v igranih
filmih. Še več, odločili smo se, da se spoštljivo poklonimo
najstarejšemu filmskemu ustvarjalcu, ki še zmeraj dela. Dodali
smo film Manoela de Oliveira “Vračam se domov”. Seznam
trinajstih izbranih filmov si je zdaj moč ogledati na: http://
www.cinageproject.eu/si/package/films.html.
Izbrane filme smo predali v obravnavo štirim ŽARIŠČNIM
SKUPINAM v štirih državah partnerskih oranizacij. Sleherna
skupina šteje šest partnerjev, predstavnikov ciljnega občinstva
CINAGE: starejši, filmarji, izvedenci dejavne starosti, izobraževalci
odraslih in ponudniki izobraževanja starejših.
Ustvarili smo mrežo za analizo v pomoč plodni diskusiji in
menjavi mnenj. Upamo, da bo analiza filmov pripomogla k
temu, da izberemo pet evropskih filmov, ki najbolje osvetlijo
kompetence dejavnega staranja.

Vabimo vas, da sodelujete z nami
Želimo vas povabiti, da se nam pridružite v tej kritični analizi
filmov. V ta namen, vas prosimo, da sledite navodilom na naši
spletni strani website ali naši FaceBook strani FB page! Do aprila
2014, bomo pripravili končni seznam šestih filmov kot del
uradnega delovnega sklopa CINAGE.
Prosimo, oglasite se na naši FaceBook strani in na naši uradni
spletni strani in sledite novicam o projektu CINAGE!

Za nadaljnje informacije, prosimo, obišcite:
ˇ

Facebook CINAGE: https://www.facebook.com/cinageproject
YouTube CINAGE: https://www.youtube.com/cinageproject
Spletna stran CINAGE: http://cinageproject.eu
Ta projekt je deležen podpore Evropske Komisije.
Novice izražajo poglede piscev in Evropska komisija ni odgovorna za to,
kako bodo informacije uporabljene.
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