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1. О ПРОЈЕКТУ И ОПИС ПРОЈЕКТА 

1.1. Време и место реализације пројекта: 01.06. – 14.11.2021. основне и средње школе и 

факултети из Србије и Републике Српске, као и Српске допунске школе у Европи / финале 12-

14.11., Нови Пазар; 

1.2. Опис пројекта: Успоставља контакт путем савремених дигиталних технологија и средстава 

комуникације и покреће нашу децу из Србије, Републике Српске и дијаспоре на стварање 

кратког играног или документарног филма (до 5 мин). Пројекат је доступан и видљив 

свакодневно путем YouTube канала – ИКТ ФилмФест. Најбољих 12 филмова биће приказани и 

ујесен, на завршној свечаности у Новом Пазару.  

Пројекат званично отпочиње јавним позивом школама/факултетима у Србији, Републици 

Српској и иностранству да се пријаве за учешће у ИКТ ФилмФесту. (Позиви су упућени преко  

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије / школама у дијаспори 02.04., 

школама и педагошким факултетима у Србији – 03.06., а 16.09.2021. и партнерском 

Педагошком факултету у Бјељини. Неопходно је да у свакој школи/факултету постоји 

наставник/професор који ће водити пројекат. Најбоље је да то буде наставник/професор који 

већ води филмску, драмску, литерарну или ликовну секцију. Тај наставник/професор анимира 

ученике/студенте да се укључе у пројекат и кординише активности. Tема за 2021. годину је - 

ПРИЈАТЕЉСТВО.  

Филмови могу бити играни или документарни, у трајању од 3 до 5 минута. 

У првој фази путем савремених дигиталних технологија и средстава комуникације, учесници 

успостављају контакт и размењују идеје за будући филм. Сваки тим - учесници из једне, две 

или више школа/факулета - треба да заједнички изаберу идеје које ће затим заједно развити у 

сценарио. 

У другој фази свака од школа/факултета снима по један од сценарија до кога су дошли 

заједничким радом. Наставник(ци)/професор(и) који воде пројекат у сарадњи са 

ученицима/студентима формира екипе, бирајући редитеља, глумце, камермана, сценографа, 

костимографа...према склоностима ученика/студената. 

У трећој фази снимљени материјал се монтира. У свакој школи/факулету један ученик је 

задужен да буде монтажер. Монтажер у сарадњи са пре свега редитељем, али и осталим 

члановима тима, монтира филм. Прва верзија монтираног филма се потом приказује и 

учесницима из друге школе/факултета. Отвара се дијалог о утисцима и могућим начинима 

како се филм може унапредити и сви заједно промишљањем уобличавају финалну верзију 

филма. На завршним шпицама филма су потписани учесници једне, две или више 

школа/факултета (Србија/Србија, Република Српска/Република Српска, Србија /Република 



Српска, Србија/дијаспора, Република Српска/дијаспора, или дијаспора/дијапора) као 

креативни тим који стоји иза филма. 

Филмови се до задатог рока (до 30.10.2021) шаљу организатору (мејл: ikt.filmfest@gmail.com). 

Завршени филмови биће доступни јавности путем YouTube kanala IKT FILMFEST и путем 

друштвених мрежа за које ова минутажа представља идеалан формат. 

Стручна жири (два редитеља, глумац и два културна посленика града домаћина) одлучује о 12 

најбољих филмова који ће бити приказани на завршну свечаност у Новом Пазару. Током 

завршнице, за децу, младе и остале посетиоце ФилмФеста организује се радионица – КАКО 

СЕ ПРАВИ ФИЛМ. Радионица о филмској режији и филмским занимањима биће поверена 

редитељу Стефану Арсенијевићу, проф. Факултета драмских уметности из Београда. Проф. 

Арсенијевић је, истовремено, и селектор Првог дечјег и омладинског ИКТ ФилмФеста „Нови 

Пазар 2021“. 

1.3. Циљ пројекта: Да јача свест и едукује децу-младе према материјалној и нематеријалној 

култури, уз развијање потенцијала ка филму и уметности. Аудио-визуелни продукт, израда 

филма, огледаће се кроз пројектне активности, вршњачку сарадњу, директно вођену 

комуникацију око стваралашта (тимски рад), а све то уз умеће коришћења електронских алата. 

Пројекат недвосмислено доприноси развоју културних потреба деце и младих - развој дечјег 

стваралаштва и образовања у свим областима уметности и културе, подстиче истраживачки 

рад и критичко мишљење, мотивише уметнике (сценаристе, редитеље, глумце, монтажере... на 

рад са младима, пројекат се тиче и културе разноликости, дијалога, толеранције и 

интеркултуралности. 

Пројект подстиче примену нових технологија у култури, сарадњу и умрежавање, мобилност. 

Такође, Пројекат може да се бави и превенцијом насиља, деце улица, деце без родитељског 

старања, жртвама трговине људима, азилантима, итд. 

1.4. Циљна група којој је пројекат намењен: Млади од 7 до 25 година; 

       Прва категорија – основци; друга – средњошколци; трећа – студенти; 

 


