
Anotace 
 

Animovaný film dokáže postavit most mezi lidmi i světy. Je schopen stát se prostředkem komunikace mezi skupinami, 

které společně obvykle nekomunikují. Proč? Protože animovaný film se obejde i bez mluveného slova. 

A to je zřejmě nejdůležitějším poselstvím panáčka Animatěje, panáčka z drátů a špuntů. Protože přestože jsou dnes lidé 

díky informačním technologiím navzájem tak blízko, přesto se navzájem odcizují a vzdalují. 

Tenhle panáček by chtěl všem říci, že to všechno není až tak složité. 

Pojďte animovat s Animatějem! 

Metody a cíle 
 

Animatěj je vzdělávací program, rozvíjející znalosti, povědomí a dovednosti v oblasti animovaného filmu. Nabízí výukové 

programy pro tyto skupiny: 

 

1. Předškolní děti 
2. Děti na 1. a 2. stupni základní školy 
3. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
4. Děti z dětských domovů 
5. Dospělí autoři s mentálním handicapem 
6. Dospělí zájemci o tvorbu animovaného filmu 

 

Vzdělávání je uzpůsobováno možnostem a požadavkům zájemců o animovaný film. Probíhá formou jednorázových kurzů, 

nebo systematické kontinuální výuky při pravidelných setkáních. 

 

Metoda vzdělávání spočívá ve zdokonalování kognitivních funkcí mozku v kombinaci s procvičováním manuální zručnosti a 

vizuálním zážitkem. 

 

V tomto procesu si studenti osvojují teoretické dovednosti v kontextu s praktickými a dostávají také možnost rozvíjet 

vlastní fantazii a tvořivost.  

Kurzy jsou připraveny s ohledem na specifičnost cílové skupiny. Výuka je prokládána skupinovými debatami, kdy studenti 

zažívají proces vytváření námětu, scénáře (storyboardu), ale také společně vymýšlejí nejvhodnější způsoby realizace svých 

námětů, případně střihu. 

Nedílnou součástí výuky jsou projekce filmů, případně zajímavých ukázek, a jejich rozbory. Při projekcích se studenti 

seznamují nejen s technikami tvorby animovaného filmu, ale také s historií. 

Animatějovy kurzy plní i důležitou společenskou funkci, neboť k dobrému výsledku je třeba spolupráce členů skupiny a 

dobrý odhad schopností každého účastníka 

Hlavním cílem tohoto projektu není výsledný produkt (film), ale sama cesta, která k tomuto produktu vede, s maximálním 

respektem k autorskému vyjádření tvůrce. Student by si díky kurzu animovaného filmu měl lépe uvědomit své schopnosti 

a možnosti. Měl by získat motivaci k tomu, aby se nebál sám tímto způsobem realizovat své myšlenky. 

 

   

 

 


