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Kulturno-umetnostna vzgoja na Vetrinjskem dvoru z Zavodom MARS Maribor

V želji povezovanja formalnega in neformalnega izobraževanja in s tem krepitve znanj in kompetenc za celostni razvoj učencev, 
Zavod MARS Maribor, po dogovoru s šolami, v šolskem letu 2022/23, pripravlja delavnice ali kulturne dneve za šolske skupine. 

Cilji, ki jih skozi vsebine izpostavljamo, so predvsem interdisciplinarno povezovanje različnih umetnosti skozi izkustveno učenje, 
krepitev ročnih spretnosti in spodbujanje digitalnih kompetenc.

V prihajajočem šolskem letu ponujamo delavnice s področja kulturne dediščine, vizualne umetnosti in novih medijev, uprizori-
tvene umetnosti, glasbe ter projektno delo z ustvarjalci in ustvarjalkami. Vsebine lahko po dogovoru prilagodimo vašim potre-
bam, starosti udeležencev in časovnemu okviru, ki vam je na voljo.

Naša prednost je raziskovalno in zabavno medpredmetno povezovanje, izkustveno učenje in povezovanje analognega z digitalnim.

Vabljeni, da nas spoznate!
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O Zavodu MARS Maribor

Zavod MARS Maribor smo skupnost pedagogov in strokovnjakov s področij znanosti in umetnosti, ki se načrtno posveča nefor-
malnemu izobraževanju v kulturi. V želji spodbujanja posameznika, da zraste v čutečo, čuječo, razmišljujočo, ustvarjalno, avten-
tično in kritično osebo, pripravljamo dogodke, druženja in izobraževanja s področja umetnosti, kulture in kulturno-umetnostne 
vzgoje.

Namen našega delovanja je pristopati k umetnosti, znanosti in vzgoji skozi neformalne načine izobraževanja ter na sproščen 
način širiti ter predajati raznovrstna znanja, izkušnje in ročne spretnosti. Ustvarjamo in izvajamo celovite in vsebinsko zaokrožene 
programe, s katerimi zagotavljamo trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb.

Poslanstvo Zavoda MARS Maribor je skozi umetnost, kulturo in kulturno-umetnostno vzgojo spodbujati celosten razvoj posa-
meznika in skupnosti.

Zavod MARS Maribor skozi svoje delovanje spodbuja in ohranja naslednje vrednote:

ZAVEDANJE KULTURE – ker je človekovo ustvarjanje gonilo razvoja človeštva.
OSEBNA ODGOVORNOST – zavzeto delovanje za bolj odgovorno, povezano, odprto in strpno družbo.

VEDOŽELJNOST – radovednost, raziskovanje in preizpraševanje v vsakem obdobju življenja. 
USTVARJALNOST – odprt prostor preizkušanja in izražanja.

AVTENTIČNOST – iskrenost do sebe, do drugega, do kulture in sveta.
 

Zavod MARS Maribor deluje v javnem interesu na področju kulture.
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Kulturno-umetnostna vzgoja 

spodbuja razmišljanje izven okvirjev
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Kulturno-umetnostno vzgojo vidimo kot metodo izkustvenega 
učenja, interdisciplinarnega povezovanja, igrivega raziskovanja 
in skupinskega reševanja problemov, s ciljem spodbujanja posa-
meznika, da zraste v ustvarjalno, avtentično in kritično osebo, ki 
razmišlja izven okvirjev.

Zadnji dve desetletji v naši družbi postavljamo v prvi plan razvoj 
tehnologij. Vse sile so usmerjene v novosti in inovacije. Neneh-
no se sprašujemo, kaj bomo še odkrili ali razvili. Hkrati pa smo 
priča prvim raziskavam, ki opozarjajo na pomen nekaterih vse-
bin, ki smo jih ob t.i. razvoju izpustili ali spregledali. V letu 2018 
je The Edge Foundation v Londonu (Museum of Childhood, 30. 
10. 2018) predstavil raziskavo z izsledki pomanjkanja umetniških 
predmetov v šoli. Predmeti, kot so oblikovanje in tehnologija, 
glasba, umetnost in gledališče, razvijajo domišljijo in iznajdlji-
vost, spodbujajo uspešno reševanje problemov, kakovostno 

timsko delo in nudijo tehnično znanje. Tristram Hunt, direktor 
londonskega muzeja V&A Museum of Childhood, nadalje opo-
zarja, da so to veščine, ki bodo mladim omogočile, da bodo pre-
živeli v spreminjajočem se delovnem okolju prihodnosti. Ustvar-
jalnost torej ni samo za umetnike.

Dr. Roger Kneebone, profesor kirurgije na Imperial College 
v Londonu meni, da je učinek pomanjkanja ustvarjalnih pred-
metov v osnovnošolskem izobraževanju razviden tudi med 
študenti medicine in znanosti. Izpostavlja primer študentov z 
najvišjimi ocenami, vendar brez ročnih spretnosti, kot je npr. 
šivanje, ki je pomembna veščina tudi v medicini pri kirurških 
posegih. 

Ročne spretnosti in motorični razvoj sta tako še zmeraj zelo 
pomembni veščini, ki jih je iz vidika celotnega razvoja potreb-
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no pri otrocih izpostavljati in gojiti. Tehnologija je že globoko 
usidrana v naš vsakdan, zato je potrebno z njo preudarno rav-
nati in jo subtilno vključevati v naše metode dela in spodbujati 
njeno uporabo kot orodje za dopolnjevanje obstoječih praks. 
Pri tem je pomembno, da imamo pred očmi končni cilj, ki ga 
želimo pri posameznikih doseči. 

Naloga učitelja je, da se z digitalizacijo sooči in vzgaja nove 
generacije k preudarnemu ravnanju s tehnologijo in hkrati ne 
pozabi nujnosti razvoja primarnih človekovih funkcij, socialnih 
interakcij in motoričnih spretnosti za vsakdanje delovanje. Di-
gitalizacija naj služi kot orodje, kulturno-umetnostna vzgoja pa 
kot metoda dela za kakovostno doseganje zastavljenih ciljev in 
uresničevanje človekovih potreb.

Zavod MARS Maribor se s svojimi programi usmerja v celostni 

razvoj posameznika. Za ljudi prihodnosti, ki se bodo uspešno 
prilagajali spreminjajočemu trendu ekonomsko-tehnološke-
ga razvoja, ki bodo lahko sprejemali izzive hitro spreminjajoče 
družbe, ostali kreativni in fleksibilni ter bodo sposobni usvaja-
ti različna znanja in veščine ter gojili željo po vseživljenjskem 
učenju.  

mag. Hana Repše,
direktorica Zavoda MARS Maribor
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MARSov kulturni abonma
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Aktivnosti Zavoda MARS Maribor temeljijo na referenčnem 
okviru ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. 

Spodbujamo: 

• pismenost in pozitivno komunikacijo,
• večjezičnost in multikulturnost,
• matematično, naravoslovno, tehniško in inženirsko 

kompetenco,
• digitalne kompetence in pametno rabo digitalnih orodij,
• osebnostne, družbene in učne kompetence, 
• državljanske kompetence,
• podjetnostne kompetence,
• kulturno zavest in izražanje.  

Zavod MARS Maribor v duhu interdisciplinarnosti pripravlja v 
novem šolskem letu abonma za šolske skupine. Na ta način lah-
ko učenci spoznavajo različna ustvarjalna področja, izkustveno 
in aktivno. Učitelji pa lahko popestrijo vsebine ob kulturnih in 
tehničnih dnevih in ponudijo širše spoznavanje kulturnih vsebin 
in prostorov v mestu.
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September: Gledališki labirint v SNG

Zavod MARS Maribor, v sklopu projekta Prvi prizor za SNG 
Maribor, zastavlja in vodi pedagoški program, ki učencem 
omogoča ogled zaodrja, skozi različne ustvarjalne izzive pa 
spodbuja izkustveno učenje. Učenci spoznajo različne poklice 
in druge značilnosti gledališke produkcije. Sledi kratka tehnič-
na delavnica izdelave labirinta.

November: Filmska vzgoja in obisk festivala ENIMATION

Festival Enimation v mesto Maribor pripelje več kot 70 filmov 
otroške in mladinske filmske produkcije iz vsega sveta. Filmsko 
projekcijo spremljajo pedagoški pogovori in kratka delavnica 
animiranega filma. Učencem ponuja vpogled v vsebine, ki 
jih na področju filma ustvarjajo njihovi vrstniki, prav tako pa 
odpira nove ideje, ki spodbujajo uporabo digitalnih orodij za 
ustvarjanje. 

Januar: Glasbeni instrumenti z glasbeno skupino Djembabe

Glasbeno skupino Djembabe sestavljajo umetnice in pedago-
ginje, ki predstavljajo tolkala, godala, pihala in instrumente s 
tipko. Učenci lahko instrumente skupaj z umetnicami preizku-
sijo, sledijo pa tudi delavnice izdelovanja enostavnih zvočil. 

Marec: Fotokolaž analogno in digitalno

Fotografija je danes zelo dostopen medij. Učenci skozi razi-
skovanje portretov spoznajo čarovnijo analognih fotografskih 
zapisov in digitalne zmožnosti dostopnih aplikacij z uporabo 
pametnih telefonov in tablic.

Maj: Kulturna dediščina in urbano čebelarstvo

Lutkovna predstava Vznemirljivo življenje čebel ponuja vpogled 
v odraščanje in delo mladih čebelic na humoren način. Učenci 
spoznajo značilnosti, razvoj in pomen čebel. Ob predstavi si še 
sami izdelajo lutko na palici.

Za predšolske otroke izbrane vsebine prilagodimo na 45 minut.

Starost: vrtec, OŠ (I., II. in III. VIO).
Min skupina: 100 (oz. mehurčki v času epidemije).
Trajanje: 45-90 minut.

Program Marsovega kulturnega abonmaja
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MARSova ponudba za šole

po naročilu
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Slovenski animirani film in drugi

Na Vetrinjskem dvoru izvajamo delavnice animiranega filma, kjer učenci spoznajo osnove gibljive slike in ustvarijo kratko 
animacijo z zvokom. Po dogovoru si lahko ogledajo tudi projekcije kratkih animiranih filmov slovenske produkcije.

Projekcija s pogovori traja od 45 - 90 minut. Ob projekciji 
lahko pripravimo še delavnice optičnih igrač, animiranega 
filma ali druge likovne delavnice za poglabljanje v svet 
animiranih podob.

Cilji:
• ogled kratkih animiranih filmov slovenske produkcije;
• spoznavanje osnov filmske umetnosti skozi pogovor;
•  vstop v filmsko vzgojo.

Starost: vrtec, OŠ (I., II. in III. VIO).
Min skupina: 100 (oz. mehurčki v času epidemije).
Trajanje: 45-90 minut.

Filmska vzgoja

September: 
Tudi miši gredo v nebesa, celovečerni animirani film.
Oktober:
Ljudske pripovedke, animirani filmi o Povodnem možu, 
Kralju Matjažu in Petru Peter.
November:
Festival ENIMATION, izbrani filmi otrok in mladih iz vsega sveta.
December:
Princ Ki-Ki-Do, rumeni drobni superjunak, ki se bori za 
pravico v gozdu.
Februar:
Miniserija Muri, štiri kratke prigode Mačka Murija 
v animirani podobi.
Marec:
Potepanje papirnatega zmaja
(izbrani filmi s festivala Animateka).

April:
Tako zraste … s kratko delavnico risane animacije v knjižico.
Maj:
Slovenski literarni junaki, kratki animirani filmi o Kralju 
Matjažu, Povodnem možu in čarovnikih Cipercoper.
Junij: 
Najlepši slovenski animirani filmi za otroke.
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Šola animiranega filma, Enimation school delavnice

Delavnica animiranega filma omogoča spoznavanje z osnova-
mi animiranega filma. Učenci se naučijo, kaj je animirani film 
in kaj risanka, ter spoznajo, kako s tehniko animacije oživljamo 
like in kako se različna umetniška področja, kot so literatura, 
likovna in glasbena umetnost, med seboj prepletajo v enem 
izdelku.

Učenci v manjših skupinah izdelajo samostojno animirano 
delo, ki zajema zasnovo zgodbe, likovno predlogo (like in sce-
no) ter snemanje zvoka. 

Delavnice potekajo v soorganizaciji Društva za razvoj filmske 
kulture.

Cilji:
• učenci v skupinah izdelajo kratko animacijo na izbrano 

temo;
• učenci s pomočjo računalniške tehnologije zajemajo 

sliko in zvok ter ju med seboj povežejo; 
• učenci spoznajo osnove animiranega filma in različne 

tehnike animacije.

Starost: vrtec, OŠ  (I., II. in III. VIO), SŠ.
Max skupina: razred, do 25 učencev.
Trajanje: 45minut-5 šolskih ur.
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(Fl)etna kuhna – spoznavanje slovenskih šeg in navad ob praznikih

Za šolske skupine pripravljamo raziskovalnice s področja kulturne dediščine. Vsak mesec izpostavljamo vsebino, ki predstavlja 
slovenske šege in navade ter kulinariko ob različnih praznikih.

Septembra izdelujemo kočevske medvede, oktobra pa se pripravljamo na noč čarovnic. Januarja ustvarjamo usnjene mošnjičke, 
februarja izpostavljamo pustno rajanje, marca slavimo gregorjevo in izdelujemo sveče iz satnic. Aprila proslavimo dan Zemlje 
in izdelujemo čistilne možiclje, maja pa obiščemo pridne čebelice. Delavnice so usmerjene v likovne vsebine in tradicionalno 
slovensko kulinariko.

Starost: vrtec, OŠ (I., II. in III. VIO).
Max skupina: razred, do 25 učencev.
Trajanje: 90 minut.

Cilji:
• učenci spoznavajo slovensko nesnovno kulturno 

dediščino;
• učenci spoznavajo različne materiale, orodja;
• urijo ročne spretnosti.

Kulturna dediščina

September: 
Kočevski medved, naredi sam.
Oktober:
V tehniki makrame izdelamo pajkove mreže in urimo vozle. 
November:
Skupno okraševanje, priprava izdelkov za okraševanje mesta.
December:
Praznične delavnice v sklopu festivala Vilinsko mesto.
Januar:
Priprave na Prešernovanje.
Februar:
Pustna ropotuljica.

Marec:
Svečke iz čebeljega voska in gregorčki iz naravnih materialov.
April:
Dan Zemlje in čistilni možiclji.
Maj: 
Čebelica, lutka na palčki spodbuja ročne spretnosti
pri uporabi škarij.
Junij: 
Človeška ribica, šivanje prstnih lutk.
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Glasbeno popoldan s skupino Djembabe

Članice glasbene skupine Djembabe predstavijo tolkala, pihala 
in godala. Interaktivni in pedagoški pristop omogoča otrokom 
doživeto spoznavanje glasbil.

Starost: vrtec, OŠ (I. in II. VIO).
Max skupina: razred oz. do 25 učencev.
Trajanje: 90 minut.

Starost: vrtec, OŠ (I., II. in III. VIO).
Max skupina: razred oz. do 25 učencev.
Trajanje: 90 minut.

Cilji:
• učenci spoznavajo in izdelajo svoje zvočilo;
• učenci spoznavajo različne materiale, orodja in urijo 

ročne spretnosti;
• spoznajo besede, kot so ritem, melodija, tolkala, godala, 

brenkala …

Cilji:
• učenci spoznavajo različne družine instrumentov in 

njihove značilnosti;
• glasbila lahko preizkusijo.

Glasbena umetnost

Igraj se z nami in ustvari ritem!

Glasba, glasbila in zvočila

Spoznavajmo različna glasbila in zvočila. Na delavnici bomo 
izdelali enostavne ropotuljice, tolkalo ali brenkalo. Spoznali 
bomo različne skupine glasbil in se preizkusili v skupinskem 
komponiranju glasbe. 
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Pot prebujanja čutov in Land Art, projektno delo

Delo z umetnikom je za učence posebno doživetje.Videti svet 
z drugačne perspektive, sodelovanje, kjer vsak glas šteje, lah-
ko doprinese nepozabne izkušnje trajnega značaja. Pot prebu-
janja čutov je projekt, ki v šolskem parku zastavi pot prebujanja 
čutov. Skupaj s priznano akademsko slikarko Aljo Krofl pripra-
vimo načrt, določimo prostor, kamor bo pot umeščena, pro-
jekt predstavimo otrokom in skupaj začnemo graditi pot, od 
načrta do izvedbe. Pot sestavljajo različni naravni materiali, ze-
lišča in druge trajnice in je zasnovana tako, da otroci ob izde-
lavi spoznajo zelišča, začimbe in reciklažo. Prav tako spoznajo 
proces dela od načrta do izdelka, delajo v skupini in krepijo ka-
kovostno medsebojno komunikacijo. Na novo ustvarjeni poti 
se učenci vseh starosti igrajo v vseh letnih časih in znova in 
znova prebujajo čute. 

Starost: vrtec, OŠ (I., II. in III. VIO), SŠ.
Max skupina: 60.
Trajanje: po dogovoru.

Cilji:
•  skupinsko ustvarjanje od ideje do izvedbe;
•  učenci uporabljajo različne naravne in umetne 

materiale, jih analizirajo po strukturi ter funkciji in 
ponovno uporabijo na drugačen način;

•  učenci sodelujejo v skupini, s čimer spodbujamo timsko 
delo.

Vizualna umetnost
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Fotokolaž, ustvarjanje in pametni telefoni

Razvoj sodobne tehnologije gre z roko v roki s sodobno ume-
tnostjo. Delavnica učencem ponuja srečanje z analogno foto-
grafijo in novimi mediji. Skozi umetniški izraz povezujemo tra-
dicionalne umetniške prakse s sodobnimi. S pomočjo mobilnih 
telefonov ustvarjamo foto in video kolaže. Pogovarjamo se o 
kreativni uporabi novih tehnologij in razvijamo čut za estetiko. 

Starost: OŠ  (II. in III. VIO), SŠ.
Max skupina: razred, do 25 učencev.
Orodje za delo: učenci imajo svoje mobilne telefone.
Trajanje: 90 minut.

Cilji:
•  učenci spoznavajo pametne telefone kot orodje za 

ustvarjanje;
• učenci skozi nov medij spoznavajo sebe in druge, pri 

čimer spodbujamo razumevanje Drugačnosti;
•  učenci sodelujejo v skupini, s čimer spodbujamo timsko 

delo.
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Rišem fraktal, da uresničim potencial

Metoda fraktalne risbe je osnovana na spontani risbi, sestavljeni 
iz črt in barv. Namen fraktalne risbe je razvijanje ustvarjalnosti in 
sproščanje, lahko pa jo uporabljamo tudi v terapevtske namene. 
Vzbuja občutek uspešnosti, učinkovitosti in kreativnosti, saj po-
stanemo avtorji mojstrovin

Ponuja prostor za izražanje, nemirnim ljudem omogoča aktivno 
sprostitev in meditacijo, kar odstira nove poglede, v obdobjih 
povečane občutljivosti in ranljivosti ponuja zavetje miru, smisla 
in varnosti. Učencem pomaga tudi pri razvoju senzorike in gra-
fomotorike, pozornosti in koncentracije, kognitivnih funkcij mo-
žganov, čustvene stabilnosti in uresničevanju lastnih potencialov.

Raziskovanje obogatene resničnosti

Obogatena resničnost ali po angleško Augmented Reality 
oziroma krajše kar AR, je tehnologija, ki nam z dodatnimi in-
formacijami nadgradi sliko resničnega sveta - s tem pa lahko 
spreminjamo dojemanje njega.

Starost: OŠ, SŠ.
Max skupina: razred, do 25 učencev.
Trajanje: 90 minut.

Cilji:
•  učenci izdelajo svoj fraktal;
• razvijajo motorične spretnosti;
• urijo koncentracijo.

Starost: OŠ (II. in III. VIO), SŠ.
Max skupina: razred, do 25 učencev.
Orodje za delo: učenci imajo svoje mobilne telefone.
Trajanje: 90 minut.

Cilji:
• učenci spoznavajo pametne telefone kot orodje za 

ustvarjanje;
• učenci postajajo kritični do vsebin, ki jih vidijo na 

televiziji, spletu in socialnih omrežjih;
• učenci se naučijo rabe AR za predstavitve učne snovi.
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Vznemirljivo življenje čebel (Razvoj Maribor)

Slovenci smo znani kot narod čebelarjev, a kako dobro v resni-
ci poznamo življenje čebel? Vemo, kako velika je lahko čebelja 
družina? Vemo, kdo so njeni člani? Kako se čebele razmnožu-
jejo? Kaj potrebujejo za svoj normalni razvoj ter kako preži-
vljajo svoj delovni in prosti čas? Odgovori na ta in še kakšna 
vprašanja se skrivajo v predstavi!
 

Starost: vrtec, OŠ (II. in III. VIO), SŠ.
Max skupina: 100 učencev.
Trajanje: 60 minut.

Cilji:
• učenci na humoren način spoznajo življenje in pomen 

čebel;
• po predstavi sledijo pogovori o čebelah.

Uprizoritvena umetnost

Gledališki labirint (SNG Maribor)

Popeljali vas bomo v labirint Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor, kjer boste odkrivali skrivne prostore, ki jih ob obisku 
predstave ne vidite: zaodrje z zapletenim sistemom scensko-
-odrske tehnologije, kostumski fundus, skladišča, kjer se hrani 
oprema, pa vijugaste hodnike, ki vodijo za in pod odre s skri-
timi loputami. Izbrskali boste zanimivosti iz več kot 160-letne 
zgodovine gledališča v Mariboru. Skozi vznemirljivo pustolo-
vščino boste spoznali nekatere gledališke poklice, ki ohranjajo 
znanja in spretnosti mojstrov šiviljskih, čevljarskih, lasuljarskih 
in drugih dragocenih obrti, ter se seznanili z različnimi načini 
umetniškega in tehniškega ustvarjanja gledališke umetnosti. 
Spoznali boste programske enote znotraj SNG Maribor in slike 
povezali z zvoki.

Program je uvrščen v katalog kakovostnih pedagoških progra-
mov za otroke in mladino spletne platforme Zlata paličica.

Starost: vrtec, OŠ (II. in III. VIO), SŠ.
Max skupina: 100 učencev.
Trajanje: 45 minut.
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Učna ura gledališkega bontona (SNG Maribor)

Zabavna učna ura temelji na skupinskem delu z igro vlog. Korak 
po korak se sprehodimo skozi vse faze od priprave do obiska 
kulturnega dogodka - kako se nališpamo, kdaj prispemo na kraj 
dogodka, kako pridobimo vstopnico, kako vstopimo v dvora-
no, kako sedimo, kako in kdaj ploskamo, kdaj in kako zapustimo 
dvorano … Na učni uri spoznavamo kaj je primerno in česa si 
nikakor ne smemo privoščiti razen če smo pri učni uri gledali-
škega bontona, kjer se ob napakah vsi odlično zabavamo. 

Program je uvrščen v katalog kakovostnih pedagoških progra-
mov za otroke in mladino spletne platforme Zlata paličica.

Starost: vrtec, OŠ (II. in III. VIO), SŠ.
Max skupina: 100 učencev.
Trajanje: 45 minut.
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Strokovna usposabljanja 

za učitelje in mentorje
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Metoda fraktalne risbe

Metoda fraktalne risbe je osnovana na spontani risbi, sesta-
vljeni iz črt in barv. Namen fraktalne risbe je razvijanje ustvar-
jalnosti in sproščanje, lahko pa jo uporabljamo tudi v terapev-
tske namene. Avtorstvo naših novonastalih umetnin v nas 
vzbuja občutek uspešnosti, učinkovitosti in kreativnosti.
Pomaga obnoviti harmonijo in ravnovesje na vseh področjih 
življenja. Ponuja tudi odgovore na vprašanja - kako spoznati 
sebe; kako pridobiti dostop do informacij, skritih v globinah 
naše podzavesti; kako se naučiti prepoznati svoje cilje in kako 
jih doseči; ter kako se dvigniti na novo raven razvoja.
V šoli jo lahko uporabimo kot metodo dela za sproščanje, 
umirjanje učencev in urjenje koncentracije. Pri učencih uri 
grafomotoriko, pozornost in kognitivne funkcije možganov.
 

Fraktalna risba v šoli:

• ponuja prostor za izražanje; 
• nemirnim ljudem omogoča aktivno sprostitev in meditaci-

jo, kar odstira nove poglede;
• v obdobjih povečane občutljivosti in ranljivosti ponuja 

zavetje miru, smisla in varnosti;
• izvabi kreativnost iz ljudi, ki (mislijo, da) nimajo umetniške 

žilice, ali pa so jo zatrli;
• skupinsko risanje fraktalov povezuje ljudi in v njih vzbuja 

veselje;
• poleg diagnostike, metoda fraktalne risbe, ponuja tudi 

korekcijo, ki je enostavna in prijetna.
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Animacija in animirani film

Delavnica animiranega filma je namenjena vzgojiteljem in uči-
teljem, ki želijo svoje programe popestriti z uporabo tehnike 
animiranega filma. Spoznali bomo proces nastajanja animira-
nega filma, medpredmetno povezovanje skozi animirani film, 
potrebno opremo za zajemanje slike in zvoka ter metode dela, 
ki jih lahko uporabimo pri delu z različnimi starostnimi skupina-
mi in v različnih fazah animiranega filma.

Animirani film v šoli:

• spodbuja delo v skupini;
• omogoča povezovanje in raziskovanje različnih umetniških 

praks;
• razvija digitalne kompetence.
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Ustvarjanje s pametnimi telefoni

Razvoj sodobne tehnologije gre z roko v roki s sodobno ume-
tnostjo. Delavnica učiteljem ponuja možnost, da se seznanijo z 
brezplačnimi aplikacijami za video montažo, risano animacijo, 
stop animacijo in obdelovanje fotografije. 

Raba pametnih telefonov v šoli za ustvarjanje:

•  učitelji spoznajo aplikacije za vizualno ustvarjanje na pame-
tnih telefonih / tablicah, ki jih lahko raziskujejo z učenci;

•  učitelji spoznajo metode dela z učenci za spodbujanje 
kakovostne rabe pametnih telefonov in spodbujanje rabe 
sodobne opreme kot orodje za delo.

Orodje za delo: učitelji imajo svoje mobilne telefone.
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Cenik 

MARSove kulturno-umetnostne vzgoje



“Vse kar si lahko zamisliš
                      je resnično.”

— Pablo Picasso
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Cenik MARSove kulturno-umetnostne vzgoje

Filmska projekcija s pogovori na Vetrinjskem dvoru: od 3,00 EUR / učenca.

MARSov kulturni abonma, 5 predstav: 24,50 EUR / učenca / za celo šolsko leto.

Delavnica po izboru, 2 šolski uri: 3,00 EUR  / učenca oz. 60,00 EUR (minimalno plačilo)*.

Delavnica po izboru, 3 šolske ure: 4,00 EUR  / učenca oz. 80,00 EUR (minimalno plačilo)*.

Delavnica po izboru, 5 šolskih ur: 6,00 EUR  / učenca oz. 120,00 EUR (minimalno plačilo)*.

Gledališki labirint in Učna ura gledališkega bontona (SNG), 45-60 minut: 5,00 EUR oz. 125,00 EUR (minimalno plačilo)*.

Glasbena skupina Djembabe, 2 šolski uri: 450,00 EUR + potni stroški*.

Vznemirljivo življenje čebel (Razvoj Maribor), gledališka predstava, 2 šolski uri: 450,00 EUR + potni stroški*.

Usposabljanja za učitelje in mentorje, spletne delavnice, 4 ure: 90,00 EUR.

* Vsebine lahko izvajamo tudi na šoli. V tem primeru se plačajo še potni stroški in dodatne ure mentorjev. 
Vsebine Zavoda MARS Maribor podpira Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.



Enimation box z materiali za izdelavo 5 optičnih igrač

Enimation box je odličen pripomoček za spoznavanje in ustvarjanje animiranega filma v šoli. Lesena škatla 
služi kot snemalno stojalo za kamero in osnovo za sceno animiranega filma. V škatli so materiali za izdelavo 5 
starinskih optičnih igrač z navodili. Komplet je primeren tako za šolske skupine kot za domačo uporabo.

Naroči tukaj:
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Hvala ker nam zaupate in nas podpirate, da lahko še naprej izpolnjujemo naše poslanstvo in omogočamo kakovostne izkušnje 
na področju kulturno-umetnostne vzgoje!

“Kultura je bistvo človeka. 
Preden otrok spregovori, poje. 

Preden piše, riše. 
Takoj, ko se postavi na noge, pleše. 

Umetnost je temelj človeškega izražanja.”

— Phylicia Rashad

vprašalnik za učitelje:
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