EDUKACJA FILMOWA

Dolnośląskie Centrum Filmowe 2021/2022
Oferta dla szkół, uczniów i nauczycieli
w roku szkolnym 2021/2022 – edycja 2.
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Drodzy Nauczyciele i Dyrektorzy,
z ogromną nadzieją wchodzimy w ten nowy
rok szkolny. Tęsknimy za spotkaniami z Wami
oraz z młodzieżą. Przez ostatnie miesiące
bardzo brakowało nam Waszej obecności,
inspirujących rozmów i spotkań z uczniami,
radości i energii, jaką wnosicie do Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
Z myślą o tym nowym roku szkolnym przygotowaliśmy jeszcze bogatszy program edukacji filmowej, bazujący na działaniach warsztatowych i zajęciach praktycznych, które mogą być solidnym uzupełnieniem edukacji szkolnej dla dzieci
i młodzieży w każdym wieku – od przedszkola po szkołę ponadpodstawową.
Jak co roku do współpracy zaprosiliśmy wykwalifikowanych nauczycieli, filmoznawców i edukatorów filmowych. Naszą ofertę dla Państwa oparliśmy na
uznanych programach ogólnopolskich, własnych elementach programowych
oraz unikatowej możliwości spotkania z ludźmi filmu – producentami, scenarzystami, reżyserami i aktorami.
W ramach programu „KinoSzkoła” pokażemy filmy poruszające ważne tematy
społeczne i wychowawcze, które będą bazą do dyskusji z uczniami i pozwolą
na realizację wybranych zagadnień podstawy programowej. Ponownie uruchamiamy także nasz autorski program Klas Filmowych, który był już z powodzeniem realizowany w czterech wrocławskich szkołach, a skorzystało z niego
ponad 300 uczennic i uczniów.
Chcielibyśmy, aby kino DCF było dla Was i dla Waszych uczniów nie tylko
miejscem nauki, ale także spotkań w wolnym czasie. Dlatego oprócz Młodzieżowego Klubu Filmowego dla uczniów, w tym roku uruchamiamy także Filmowy Klub Nauczyciela, który będzie przestrzenią do doświadczania najlepszych
propozycji filmowych i dyskusji o nich w towarzystwie znawców kina. Mamy
też dla Was specjalne Karty Nauczyciela, które upoważniają do zakupu zniżkowych biletów na wszystkie organizowane w DCF pokazy repertuarowe.
Liczymy na to, że w tym roku odejdziemy od spotkań on-line na rzecz spotkań
w kinie, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi na organizację proponowanych zajęć także za pośrednictwem internetu.
Zachęcam do zapoznania się z propozycjami DCF dla Was i Waszych uczniów.
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Do zobaczenia w kinie!
Jarosław Perduta
Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego
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KINOSZKOŁA

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:

KINOSZKOŁA, Interdyscyplinarny Program Edukacji
Medialnej i Społecznej, edycja XI
INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej”
to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym
celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych
wśród przedszkolaków, uczniów oraz nauczycieli.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA

realizuje podstawowe kierunki polityki oświatowej na rok 2021/2022.
Powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów, takich jak:
polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele,
wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy.

CELE ZAJĘĆ:

 kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt
ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
 wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży,
pozytywnych relacji międzyludzkich oraz rozumienia problemów współczesnego świata.

 zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
 otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych
prowadzonych w szkole;
 uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła
filmowego do pracy z uczniami;
 otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
 uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie
uczniów;
 otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji:
pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl; scenariusze zajęć
‒ przekazywane przed zajęciami;
 dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły;
 dostosuje formę zajęć do własnych potrzeb.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 decyzję o wyborze tematyki zajęć/filmu podejmuje nauczyciel;
 nauczyciel ma możliwość zapoznania się z wybranymi filmami przed projekcją w kinie;
 nauczyciel ma prawny obowiązek pozostania w sali kinowej podczas trwania
zajęć.

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

 zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
 pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często
nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
 dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł
poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
 dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł doko4
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nać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
 nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości
swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
 przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
 rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
 wzbogaci słownictwo;
 podniesie samoocenę;
 pogłębi empatię.

KINOSZKOŁA

 dopasowane do oczekiwań nauczycieli;
 przydzielane na podstawie „Karty zgłoszenia” wypełnionej przez Nauczyciela.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU:

 do programu można przystąpić w każdym momencie roku szkolnego wypisując „Kartę zgłoszenia”, którą Opiekun grupy (Nauczyciel) składa u Koordynatorki programu (Joanna Staszewska, tel. 783 201 185, edukacja@dcf.wroclaw.
pl). Złożenie „Karty zgłoszenia” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia
na zajęcia edukacyjne;
 zgłoszenia na zajęcia październikowe przyjmowane są do 30 września 2021 r.
 zgłoszenia na zajęcia realizowane od listopada 2021 r. do czerwca 2022 r.
przyjmowane są do 3 dnia miesiąca poprzedzającego;
 można wybrać dowolną ilość wejść na spotkania realizowane od października
2021 r. do czerwca 2022 r.

CENY BILETÓW I KARNETÓW:

 bilet na jedno spotkanie: 12 zł/1 osoba
 karnet na minimum 7 spotkań: 70 zł/1 osoba
Wszystkie filmy prezentowane są w polskiej wersji językowej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tytułów filmowych przy
jednoczesnym zachowaniu tematyki zajęć (dotyczy spotkań z projekcją filmową).

ZAJĘCIA ONLINE

„KinoSzkoła” Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych
ul. Batorego 1/6, 43-100 Tychy
sekretariat: 606 168 666, sekretariat@kinoszkola.pl, www.kinoszkola.pl
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KOMPONENTY EDUKACYJNE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

KinoPrzedszkole:
 zajęcia dla dzieci powyżej 4 roku życia;
 projekcje 3 filmów krótkometrażowych poprzedzone zabawami edukacyjnymi;
 czas trwania: do 70 min.

DLA UCZNIÓW

Cykl profilaktyczno-społeczny FILMOWE DROGOWSKAZY:
 dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
 uzupełnienie godzin wychowawczych;
 cel: wsparcie w kształtowaniu postaw moralno-społecznych.

TRYB PRACY

PRELEKCJA i PROJEKCJA FILMU w sali kinowej.
DYSKUSJA prowadzona w szkole przez nauczyciela z wykorzystaniem
przygotowanych materiałów dydaktycznych.
Czas trwania zajęć: ok. 30 minut prelekcji + czas trwania filmu.

RADA PROGRAMOWA
dr Joanna Zabłocka-Skorek – filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej
(dyrektor programowa – ogólna koncepcja programu, dobór filmów i tematów
zajęć), tel. 605 569 746, e-mail: kinoszkola@gmail.com
dr Karol Jachymek – filmoznawca, wykładowca akademicki (współautor cyklu
„Współczesne kino polskie wobec przeszłości”)
dr Marcin Skorek – filmoznawca, trener edukacji medialnej (konsultant merytoryczny)
dr Agnieszka Skorupa – psycholog, wykładowca akademicki (konsultantka
cyklu „KinoSzkoła Seniora”)
mgr Aleksandra Grzybczak – psycholog, psychoterapeutka (konsultacje psychologiczne)
mgr Katarzyna Michalska – polonistka, trenerka edukacji kulturowej (konsultantka merytoryczna pod kątem zgodności z podstawą programową, autorka
cyklu „Wyraź się przez media”)
mgr Aleksandra Urbanowicz-Nieradko, mgr Łukasz Nieradko – edukatorzy
(współautorzy cyklu KinoPrzedszkole)
mgr Ewa Walewska – edukatorka (współautorka warsztatów społecznych)
mgr Łukasz Tura – filmoznawca, dziennikarz Radia eM (autor cyklu „Rekolekcje z Filmem”)
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TERMINY SPOTKAŃ:

KINOPRZEDSZKOLE

Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone w formie
zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych
filmów. Czas trwania zajęć od 60 do 70 min.

PAŹDZIERNIK

CO TO ZNACZY „BYĆ GRZECZNYM”?
Agatka i kurz (seria: Agatka), reż. Wojciech Wojtkowski, Polska 2015, 10 min.
Razem (seria: Pamiętnik Florki), reż. Janusz Martyn, Polska 2018, 11 min.
Kłamstewko (seria: Rodzina Treflików), reż. Marek Skrobecki, Polska 2017,
8 min. 30 sek.

LISTOPAD

PRÓBUJĘ NOWYCH RZECZY - O ODWADZE
Chińszczyzna (seria: Rodzina Treflików), reż. Marek Skrobecki, Polska 2018,
8 min. 30 sek.
Rower (seria: Pamiętnik Florki), reż. Agnieszka Wróblewska-Dzwoniarek,
Polska 2018, 10 min.
Smaki (seria: Żubr Pompik), reż Maciej Kur, Polska 2017, 7 min.

GRUDZIEŃ

TRUDNE CHWILE W ŻYCIU RODZINY - TO NIE KONIEC ŚWIATA!
Smutek (seria: Żubr Pompik), reż. Paweł Dębski, Polska 2017, 7 min.
Basia i braciszek (seria: Basia), reż. Marcin Wasilewski, Polska 2017, 10 min.
Oj boli (seria: Rodzina Treflików), reż. Marek Skrobecki, Polska 2017,
8 min. 30 sek.

STYCZEŃ

WARTO MIEĆ PASJĘ!
Magia (seria: Pamiętnik Florki), reż. Jolanta Dudzińska, Polska 2018 , 11 min.
Kolekcjoner (seria: Rodzina Treflików), reż. Marek Skrobecki, Polska 2018,
8 min. 30 sek.
Basia i taniec (seria: Basia), reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz,
Polska 2019, 9 min.

MARZEC

RÓŻNIMY SIĘ OD SIEBIE I TO JEST CIEKAWE!
Obcy (seria: Rodzina Treflików), reż. Marek Skrobecki, Polska 2017, 8 min. 30 sek.
Polinka i pajęczynka (seria: Żubr Pompik), reż. Wiesław Zięba, Polska 2017,
7 min.
Ktoś inny (seria: Pamiętnik Florki), reż. Agata Mikina, Polska 2018, 10 min.

KWIECIEŃ

WSZECHŚWIAT I KOSMOS
Księżyc (seria: Rodzina Treflików), reż. Marek Skrobecki, Polska 2018, 8 min.
30 sek.
Wielkie małe gwiazdy (seria: Hip-hip & Hurra), reż. Elżbieta Wąsik, Polska
2013, 13 min.
Agatka i ufoludek (seria: Agatka), reż. Wojciech Wojtkowski, Polska 2015,
10 min.

MAJ

JAK DBAĆ O ZWIERZĘTA?
Basia i upał w ZOO (seria: Basia), reż. Marcin Wasilewski, Polska 2017,
11 min.
Z wizytą u Cioci (seria: Rodzina Treflików), reż. Marek Skrobecki, Polska 2016,
8 min. 30 sek.
Dlaczego wędrując lasem warto pomyśleć czasem? (seria: Kaktus i Mały),
reż. Marta Stróżycka, Polska 2012, 5 min. 21 sek.

CZERWIEC

BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH
Szerokiej drogi (seria: Przygody Bolka i Lolka), reż. Marian Cholerek, Polska
1976, 9 min. 7 sek.
Podróż (seria: Pamiętnik Florki), reż. Jolanta Dudzińska, Polska 2014, 10 min.
Basia i biwak (seria: Basia), reż. Marcin Wasilewski, Polska 2017, 10 min.

LUTY

TO CO CZUJĘ JEST OK. JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI?
Basia i Anielka (seria: Basia), reż. Marcin Wasilewski, Polska 2017, 10 min.
Kłębek (seria Pamiętnik Florki), reż. Anna Wróblewska-Dzwoniarek, Polska
2016, 11 min.
Przyjaźń (seria: Rodzina Treflików), reż. Marek Skrobecki, Polska 2018,
8 min. 30 sek.
8

Pamiętnik Florki, reż. Dorota Cieśla
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CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY
FILMOWE DROGOWSKAZY
Zajęcia edukacyjne realizowane w formie pokazu filmu pełnometrażowego
poprzedzonego 30-minutową prelekcją.

PAŹDZIERNIK

CZY MOŻLIWE JEST ŻYCIE BEZ ZASAD?
Zielona szkoła, reż. Simone van Dusseldorp, Holandia 2016, 80 min.

LISTOPAD

RAZEM MAMY MOC!
Tajemnica sióstr Sprite, reż. Sven Unterwald Jr., Niemcy 2020, 97 min.

GRUDZIEŃ

TRADYCJE ŚWIĄTECZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE
Mikołaj w każdym z nas, reż. Terje Rangnes, Norwegia 2016, 70 min.

KWIECIEŃ

PRZYJAŹŃ TO PRZYGODA!
Niesamowita historia Wielkiej Gruszki, reż. Amalie Næsby Fick, Jørgen
Lerdam, Philip Einstein Lipski, Dania 2017, 82 min.

MAJ

KAŻDA RODZINA JEST INNA. NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ!
Kacper i Emma jadą w góry, reż. Arne Lindtner Næss, Norwegia 2017, 83 min.

CZERWIEC

WAKACJE BEZ MEDIÓW… ZABAWY, KTÓRE UCZĄ
Operacja Mumia, reż. Grethe Bøe-Waal, Norwegia 2021, 74 min.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI
CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY
FILMOWE DROGOWSKAZY
Zajęcia edukacyjne realizowane w formie pokazu filmu pełnometrażowego
poprzedzonego 30-minutową prelekcją.

PAŹDZIERNIK

W ŚWIECIE WARTOŚCI - PRAWDA I DOBRO
Rocca zmienia świat, reż. Katja Benrath, Niemcy 2019, 97 min.

LISTOPAD
Mikołaj w każdym z nas, reż. Terje Rangnes

STYCZEŃ

DO CZEGO MOŻE PROWADZIĆ PRZEMOC W SZKOLE?
Mały gangster, reż. Arne Toonen/Arent Jack, Holandia 2015, 102 min.

JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI?
Superagentka, reż. Karla von Bengtson, Dania 2017, 77 min.

LUTY

CZYM JEST AGRESJA? JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY BEZ UŻYCIA
PRZEMOCY?
Niedoparki, reż. Galina Miklínová, Chorwacja/Czechy/Słowacja 2016, 83 min.

MARZEC

Mały gangster, reż. Arne Toonen

CZY CZŁOWIEK JEST WŁADCĄ PLANETY?
Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię, reż. Moa Gammel Ginsburg, Szwecja
2020, 82 min.
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SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

KINOSZKOŁA

JAK RADZIĆ SOBIE W TRUDNYCH MOMENTACH ŻYCIA?
Szczęściara, reż. John Sheedy, Australia 2021, 98 min.

STYCZEŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII
CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY
FILMOWE DROGOWSKAZY

W ŚWIECIE WARTOŚCI - LOJALNOŚĆ, ODWAGA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy za jednego, reż. Johanne Helgeland, Norwegia 2020, 96 min.

Zajęcia edukacyjne realizowane w formie pokazu filmu pełnometrażowego
poprzedzonego 30-minutową prelekcją.

LUTY

PAŹDZIERNIK

MARZEC

LISTOPAD

KWIECIEŃ

GRUDZIEŃ

JAK WYRAŻAĆ SWOJE UCZUCIA? O SZTUCE KOMUNIKACJI
Miłość pisana Braillem, reż. Michel Boujenah, Belgia/Francja 2018, 85 min.
CO JEST ŚMIESZNEGO W MEMACH O HITLERZE? WOJNA TO NIE GRA
KOMPUTEROWA...
Drogi Panie dyktatorze, reż. Christian Lerch, Niemcy 2020, 94 min.
CZY POTRAFIMY ŻYĆ W ZGODZIE Z NATURĄ I DBAĆ O NASZE DZIEDZICTWO?
Republika dzieci, reż. Jan Jakub Kolski, Polska 2021, 134 min.

MAJ

PRAWA DZIECI I DOROSŁYCH. JAK SIĘ POROZUMIEĆ Z RODZICAMI?
Ratunku, zmniejszyłem rodziców, reż. Tim Trageser, Niemcy 2018, 93 min.

CZERWIEC

WAKACJE Z MEDIAMI, CZY Z... DUCHAMI? O TAJEMNICZYCH MIEJSCACH
W POLSCE
Czarny młyn, reż. Mariusz Palej, Polska 2021, 110 min.
Czarny młyn, reż. Mariusz Palej

DLACZEGO MÓWIENIE O EMOCJACH JEST TAKIE TRUDNE?
Biegnij, Amelio! reż. Tobias Wiemann, Niemcy/Włochy 2017, 97 min.
OD OPINII DO HEJTU. KIEDY ZACZYNA SIĘ PRZEMOC?
Niewidzialny chłopiec, reż. Gabriele Salvatores, Francja/Irlandia/Włochy 2014,
100 min.
W ŚWIECIE CLICKBAITÓW I FAKE-NEWSÓW. MANIPULACJA W MEDIACH
Klub brzydkich dzieci, reż. Jonathan Elbers, Holandia 2019, 91 min.

STYCZEŃ

CZY ZOSTANĘ YOUTUBEREM? MOJE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Madison, reż. Kim Strobl, Austria/Niemcy 2020, 87 min.

LUTY

KIEDY ŻYCIE NAS PRZERASTA… CZYLI JAK RADZIĆ SOBIE ZE SMUTKIEM,
BEZSILNOŚCIĄ I DEPRESJĄ
Była sobie dziewczynka, reż. Mark Monheim, Niemcy 2014, 104 min.

MARZEC

ZABURZENIA W ODŻYWIANIU - ANOREKSJA I BULIMIA
Moja chuda siostra, reż. Sanna Lenken, Niemcy/Szwecja 2015, 105 min.

KWIECIEŃ

WPŁYW OCHRONY PRAW ZWIERZĄT NA EKOLOGIĘ I KLIMAT
Wicher: ostatni rozdział, reż. Lea Schmidbauer, Niemcy 2021, 97 min.

MAJ

CZY EDUKACJA TO NIEZŁA INWESTYCJA?
Moje życie to cyrk, reż. M. M. Bouchard, Kanada 2020, 100 min.
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GRUDZIEŃ

KINOSZKOŁA

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA. O SZACUNKU WOBEC RÓŻNIC KULTUROWYCH
Przygoda Nelly, reż. Dominik Wessely, Niemcy 2016, 97 min.
Przygoda Nelly, reż. Dominik Wessely

Głusza, reż. Patricia Rozema

LUTY

JAK CZERPAĆ RADOŚĆ Z ŻYCIA? O RADZENIU SOBIE ZE SMUTKIEM
I APATIĄ
Babyteeth, reż. Shannon Murphy, Australia/USA 2019, 116 min.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY
FILMOWE DROGOWSKAZY
Zajęcia edukacyjne realizowane w formie pokazu filmu pełnometrażowego
poprzedzonego 30-minutową prelekcją.

PAŹDZIERNIK

HIERARCHIA WARTOŚCI A PRESJA SPOŁECZNA
Moja miłość, reż. Brian Baugh, USA 2018, 112 min.

LISTOPAD

O PRZEŁAMYWANIU WŁASNYCH BARIER
Sokół z masłem orzechowym, reż. Tyler Nilson/Michael Schwartz, USA 2019,
97 min.

MARZEC

W PUŁAPCE NAŁOGÓW - ALKOHOL, NARKOTYKI, DOPALACZE
Najlepszy, reż. Łukasz Palkowski, Polska 2017, 110 min.

KWIECIEŃ

DOKĄD NAS MOŻE ZAPROWADZIĆ CYFROWA REWOLUCJA?
Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci, reż. Werber Herzog, USA 2016,
98 min.

MAJ

MOJE MIEJSCE W RODZINIE
Minari, reż. Lee Isaac Chung, USA 2021, 115 min.

CZERWIEC

PODRÓŻ JAKO SZANSA NA SAMOPOZNANIE
Oto my, reż. Nir Bergman, Włochy/Izrael 2020, 94 min.

GRUDZIEŃ

JAK MYŚLENIE O SOBIE WPŁYWA NA SAMOOCENĘ?
Jestem taka piękna, reż. Abby Kohn/Marc Silverstein, USA 2018, 110 min.

STYCZEŃ

CZŁOWIEK W SYTUACJACH GRANICZNYCH
Głusza, reż. Patricia Rozema, Kanada 2015, 101 min.
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KINOSZKOŁA

CZERWIEC

KLASY FILMOWE

WARSZTATY FILMOWE DLA NAUCZYCIELI

Proponujemy wsparcie dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie
w postaci warsztatów filmowych. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu
w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Zakładamy możliwość przeprowadzenia
warsztatów w wersji on-line, gdy będzie wymagała tego sytuacja.

WROCŁAWSKA PLATFORMA EDUKACYJNA

Wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z materiałów edukacyjnych
publikowanych na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej:
 prezentacji multimedialnych – zawierających informacje z zakresu historii
i teorii filmu;
 filmów edukacyjnych – zawierających wykłady, analizę filmoznawczą i propozycje pedagogiczne związane z wykorzystaniem filmu w edukacji.

KLASY FILMOWE, edycja III
Klasy filmowe to autorski projekt Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęliśmy pilotażową edycję programu,
którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów – poszerzenie wiedzy z zakresu języka filmowego i historii filmu, nabycie umiejętności
jego krytycznej analizy, otwarcie na swobodną dyskusję z wykorzystaniem różnych tekstów kultury, poznanie dolnośląskiego potencjału filmowego (twórcy,
lokacje).
Projekt jest skierowany do nastoletnich kinomanów, uczniów szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych świadomym odbiorem sztuki filmowej i swobodną dyskusją o kinie.

PROGRAM

Program składa się z 8 modułów tematycznych podejmujących zagadnienia
kina polskiego i światowego, języka filmu i interpretacji dzieła filmowego.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Program zawiera propozycje zajęć dodatkowych – warsztatu z animacji lub
spaceru po filmowym Wrocławiu. Uczestnictwo w nich nie jest obligatoryjne.
Po ukończeniu 2 semestrów nauki uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty
uczestnictwa w projekcie.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 do 4 edycji projektu (rok szkolny 2022/2023) można przystąpić w każdym
momencie roku szkolnego 2021/2022, zgłaszając się do koordynatorki programu (Joanna Staszewska, tel. 783 201 185, edukacja@dcf.wroclaw.pl).

CENA BILETÓW

 bilet na 1 spotkanie: 15 zł/1 osoba
Projekt rekomendowany i realizowany przy wsparciu Departamentu Edukacji
Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Komponent praktyczny realizowany jest w Dolnośląskim Centrum Filmowym
w postaci 8 seansów filmowych, które poprzedzone są jedną z interaktywnych
metod nauczania, takich jak prelekcja lub warsztat aktywizujący, a prowadzonych przez filmoznawcę, eksperta z zakresu sztuki filmowej lub zaproszonych
twórców kina polskiego. Spotkanie przed filmem trwa do 30 minut.
Komponent teoretyczny realizowany w szkołach w postaci minimum 30 godzin zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela. Jest on realizowany
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KLASY FILMOWE

w oparciu o kompendium tematyczne, czyli zestaw materiałów edukacyjnych
składających się z prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych.

CYKL DLA MŁODZIEŻY

Jestem Greta, reż. Nathan Grossman, Szwecja 2020, 97’
Nie bądź obojętny wobec zmian klimatycznych

LISTOPAD

Jojo Rabbit, reż. Taika Waititi, Czechy/Niemcy/Nowa Zelandia/USA 2019, 108’
Nie bądź obojętny wobec rodzących się fanatyzmów

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
Cykl dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

GRUDZIEŃ

Green Book, reż. Peter Farrelly, USA 2018, 130’
Nie bądź obojętny wobec łamania praw mniejszości

Cykl zainspirowany słowami Mariana Turskiego – ocalałego z obozu w Auschwitz dziennikarza i historyka – który podczas obchodów 75. rocznicy
wyzwolenia obozu zdefiniował XI przykazanie: Nie bądź obojętny. Jednym
z wyzwań, które stawia przed nami współczesność jest odnalezienie się w niej.
Świat budzi się do nowego myślenia: o przyszłości, o demokracji, o człowieku.
Nasze spotkania to możliwość przyjrzenia się temu, w jaki sposób patrzymy
na świat i inspiracja do rozmów o różnych obszarach rzeczywistości i ich wzajemnych związkach.

STYCZEŃ

Zajęcia realizowane są w formie pokazu filmu pełnometrażowego połączonego z 30-minutowym warsztatem.

Mustang, reż. Deniz Gamze Ergüven, Francja/Niemcy/Turcja/Katar 2015, 97’
Nie bądź obojętny wobec łamania praw kobiet

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU:

 do programu można przystąpić w każdym momencie roku szkolnego zgłaszając się do koordynatorki programu (Joanna Staszewska, tel. 783 202 185,
edukacja@dcf.wroclaw.pl);
 terminy ustalamy na podstawie indywidualnych rozmów z nauczycielem,
z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem
 można wybrać dowolną liczbę wejść na spotkania realizowane od października 2021r. do czerwca 2022r.;

CENY BILETÓW I KARNETÓW:

 bilet na 1 spotkanie: 13 zł/1 osoba
 karnet na minimum 7 spotkań: 70 zł/1 osoba
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Psycholka, reż. Martin Lund, Norwegia 2019, 109’
Nie bądź obojętny wobec własnych potrzeb

LUTY

Sala samobójców. Hejter, reż. Jan Komasa, Polska 2020, 130’
Nie bądź obojętny wobec cyberrelacji

MARZEC

KWIECIEŃ

Aida, reż. Jasmila Žbanić, Austria/Francja/Holandia/Niemcy/Norwegia/Polska/
Turcja/Rumunia/Afganistan/Bośnia i Hercegowina 2020, 104’
Nie bądź obojętny wobec kłamstwa historycznego

MAJ

Jak Bóg szukał Karela, reż. Vít Klusák/Filip Remunda, Czechy/Polska/Słowacja
2020, 98’
Nie bądź obojętny wobec fanatyzmów religijnych

CZERWIEC

Nasze miejsce na ziemi, reż. John Chester, USA 2018, 91’
Nie bądź obojętny wobec potrzeb naszej planety
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CYKL DLA MŁODZIEŻY

PAŹDZIERNIK

JĘZYK OBCY NA EKRANIE

MŁODZIEŻOWY KLUB
FILMOWY

JĘZYK OBCY NA EKRANIE

MŁODZIEŻOWY KLUB FILMOWY

Niemal każdego ucznia od czasu do czasu dopada zniechęcenie i brak
motywacji. W wielu przypadkach jest to efekt monotonnego trybu nauki.
Zapraszamy do skorzystania z alternatywnego sposobu nauczania, czyli
lekcji języka na dużym ekranie. Ofertę kierujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Młodzieżowy Klub Filmowy to cykl dla uczniów, będący okazją do spotkania
i rozmów na temat filmów nowych, wchodzących właśnie na ekrany kin. Daje
możliwość dyskusji o niebanalnych tytułach w gronie nastoletnich kinomanów,
którzy są zainteresowani świadomym odbiorem sztuki.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU:

 do programu można przystąpić w każdym momencie roku szkolnego zgłaszając się do koordynatorki programu (Joanna Staszewska, tel. 783 201 185,
edukacja@dcf.wroclaw.pl);
 terminy ustalamy na podstawie indywidualnych rozmów z nauczycielem,
z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem;
 można wybrać dowolną ilość wejść na spotkania realizowane od października 2021r. do czerwca 2022r.;
 aktualna lista tytułów dostępna na www.dcf.wroclaw.pl/edukacja;
 można zarezerwować seans na życzenie (spoza listy filmów), pod warunkiem dostępności kopii filmowej.

CENA BILETÓW:

 bilet na 1 spotkanie: 13 zł/1 osoba
 minimalna liczba osób: 60.
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MŁODZIEŻOWY KLUB FILMOWY

MŁODZIEŻOWY KLUB
FILMOWY

Zapraszamy w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00, szczególnie
uczniów szkół ponadpodstawowych, a także uczniów ostatnich klas szkół
podstawowych.

PROWADZĄCY

Tadeusz Kokurewicz – film traktuje jako jedną z najwyższych form sztuki,
a jednocześnie jako sposób lepszego zrozumienia świata – odsłaniający pewną
prawdę o człowieku. W kinie pociąga go zarówno filmowy realizm o odcieniach naturalistycznych, np. z wczesnego kina Larsa von Triera, jak i spokojny
artyzm filmów Béli Tarra. Podczas spotkań klubu dyskusyjnego przyjmuje rolę
prelegenta, słuchacza oraz prowadzącego dyskusję.
Bilety: 13 zł za okazaniem legitymacji szkolnej.
W projekcjach mogą też uczestniczyć osoby dorosłe – bilety w cenie regularnej.
Rezerwacja miejsc dla grup: edukacja@dcf.wroclaw.pl.
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warsztaty

WARSZTATY

Warsztaty filmowe organizowane przez Dolnośląskie Centrum Filmowe
to przede wszystkim możliwość poznania praktycznej strony realizacji filmu.
Dzieci i młodzież zapraszamy na plany zdjęciowe, gdzie poznają tajniki kręcenia filmu i pracy z aktorami, a także różne techniki powstawania filmu.
Zapraszamy w wakacje i w roku szkolnym na warsztaty dla osób indywidualnych, jak również grup zorganizowanych.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU:

 na warsztaty można zapisać się w każdym momencie roku szkolnego zgłaszając się do koordynatorki programu (Joanna Staszewska, tel. 783 201 185,
edukacja@dcf.wroclaw.pl);
 terminy ustalamy na podstawie indywidualnych rozmów z nauczycielem,
z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem;
 minimalna liczba osób: 10;
 maksymalna liczba osób: 12.

CENA BILETÓW:
 60 zł/1 osoba

WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO
Warsztaty wpływają na rozwój wyobraźni, kreatywności oraz samodzielności.
Zwiększają wrażliwość i uczą uważności na otaczający nas świat.
Podczas dwugodzinnych zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami poklatkowej techniki animacji. Zrealizują krótki filmik na podstawie autorskiego scenariusza, przygotują scenografię i będą uczestniczyć
w montażu nakręconego materiału. Powstały film będzie można zaprezentować na stronie szkoły.
Warsztaty kierujemy do dzieci powyżej 7 roku życia i młodzieży.
Prowadząca: Aniela Lubieniecka – mistrzyni animacji z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, reżyserka, scenarzystka, scenografka, animatorka.
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WARSZTATY

filmowe

WARSZTATY

Ilustratorka książek dla dzieci m.in. Tato już lato Anny Wareckiej, Recepta
na nudę Zdzisława Szczepaniaka. Twórczyni efektów specjalnych do filmów
fabularnych m.in. do Powrotu wilczycy w reżyserii Marka Piestraka (1991)
i Cudownego miejsca w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego (1995). Autorka
cyklu Miniatury filmowe do muzyki klasycznej, który zdobyły 71 nagród
i wyróżnień na festiwalach międzynarodowych i krajowych, w tym 7 nagród Jury Dziecięcych. Pomysłodawczyni i realizatorka Międzynarodowego
Przeglądu Filmów Animowanych Dzieci i Młodzieży Halo Echo.

WARSZTATY

HALO ECHO

WARSZTATY FILMOWE: KRĘCIMY FILM
To doskonały pomysł na przygodę w magicznym świecie kina. Podczas
15 godzin zajęć dzieci poznają techniki i tajniki tworzenia filmów. Zdobywają
praktyczne umiejętności potrzebne na każdym etapie – od scenariusza, przez
realizację po montaż. Warsztaty kończą się kinową premierą powstałego filmu
fabularnego.

PROGRAM:

 SPECYFIKA OPOWIEŚCI FILMOWEJ – OPOWIADANIE OBRAZEM
 SCENARIUSZ FILMOWY
 REŻYSERIA FILMOWA/PLAN ZDJĘCIOWY
 PLAN ZDJĘCIOWY
 MONTAŻ I PREMIERA KINOWA

PROWADZĄCY

Artur Pilarczyk – scenarzysta i reżyser. Twórca filmów dokumentalnych
i fabularnych, m.in. Swoimi słowami (2006, scenariusz i reżyseria), Kino dworcowe (2010, scenariusz i reżyseria). Drugi reżyser przy filmach Daas (2011)
i Papusza (2013). Autor i realizator wielu warsztatów filmowych dla dzieci
w różnym wieku. Zapraszamy dzieci powyżej 10. roku życia, które dopiero
rozpoczynają swoją fascynację kinem.
ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
 na warsztaty można zapisać się w każdym momencie roku szkolnego,
zgłaszając się do koordynatorki programu (Joanna Staszewska, tel. 783 201
185, edukacja@dcf.wroclaw.pl);
 ofertę kierujemy zarówno do szkół, jak i osób indywidualnych;
 terminy dla szkół ustalamy na podstawie rozmów z nauczycielami,
z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem;
 kalendarz warsztatów dla uczestników indywidualnych publikujemy
na www.dcf.wroclaw.pl w zakładce „edukacja”;
 warsztaty prowadzimy także w okresie wakacyjnym;
 minimalna liczba osób: 12;
 maksymalna liczba osób: 1 klasa.

CENA BILETÓW
 200 zł/1 osoba
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X MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD FILMÓW
ANIMOWANYCH DZIECI I MŁODZIEŻY HALO ECHO 2021
W dniach 17-19 września 2021 odbędzie się jubileuszowy X Międzynarodowy Przegląd Filmów Animowanych Dzieci i Młodzieży HALO ECHO – forum
prezentacji twórczości filmowej najmłodszych autorów tego gatunku kina.
Przegląd HALO ECHO to najpopularniejsze w Polsce forum prezentacji
dziecięcej twórczości filmowej. Do konkursu zgłaszanych jest zwykle około
200 filmów animowanych, których treści ujawniają dziecięce problemy, emocje
i fascynacje. Zrealizowane w różnych technikach i metrażach, stanowią
wyjątkowo atrakcyjne zjawisko artystyczne. Filmy zrealizowane przez dzieci
swoim uniwersalizmem i wdziękiem zyskują uznanie widzów w każdym wieku,
szczególnie zaś dużą estymą cieszą się wśród rówieśników ich twórców.
Od czterech lat Przegląd ma rangę międzynarodowego. Popularność HALO
ECHO wciąż rośnie, przybywa mu uczestników, sympatyków i obserwatorów.
W zeszłorocznej edycji wzięło udział ok. 3500 osób. W tym roku Przegląd
będzie organizowany w kinie oraz w sieci. Filmy prezentowane w trzech kategoriach wiekowych będzie można obejrzeć na stronie www.al-halo-echo.pl
Przegląd HALO ECHO organizuje Europejska Fundacja Edukacji Filmowej
we współpracy z Dolnośląskim Centrum Filmowym (DCF).
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FILMOWY KLUB NAUCZYCIELA

KARTA NAUCZYCIELA

Filmowy Klub Nauczyciela to nowy cykl dedykowany nauczycielom, będący
okazją do spotkania z dobrym kinem i inspirującą rozmową.

Nauczycieli zapraszamy również do skorzystania ze specjalnej oferty
cenowej, jaką przygotowaliśmy dla posiadaczy KARTY NAUCZYCIELA.
Karta upoważnia do zakupu biletów zniżkowych w cenie 14 zł na wszystkie
seanse repertuarowe, premierowe, Magiel Filmowy oraz wybrane wydarzenia towarzyszące – przez cały tydzień.

Zapraszamy w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 16.00 do Piano Baru.
Spotkanie rozpoczniemy warsztatem wpływającym na dobrostan nauczyciela. Zaprosimy gości podejmujących tematy dotyczące myślenia krytycznego i oddolnych inicjatyw środowiskowych. Uczestnicy będą mogli rozwinąć
swoją kreatywność, wymienić się pomysłami, zainspirować do nowych działań.
Budzimy umysły, uruchamiamy zmysły, otwieramy na działania. Zapraszamy do współtworzenia przestrzeni fermentu myśli. Po każdym warsztacie
zapraszamy na porcję dobrego kina. Wybieramy filmy z bieżącego repertuaru, aktualne kino podejmujące tematy ważkie i obecne w dyskusji społecznej. Sięgniemy też po klasyki, arcydzieła, które zyskały popularność i sympatię
widzów.

Wydanie karty jest nieodpłatne, a jej termin ważności obowiązuje od dnia
wydania do dnia 31 sierpnia 2022 r. Formularz oraz Regulamin do pobrania
na www.dcf.wroclaw.pl
Kartę kierujemy do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, którzy zgłosili udział klas/y i biorą
czynny udział w programach KinoSzkoła lub Klasy filmowe.

Cykl będzie realizowany od października 2021 do czerwca 2022 r.
Wstęp bezpłatny.
Obowiązuje rezerwacja miejsc. Zgłoszenia należy wysyłać na adres
edukacja@dcf.wroclaw.pl
Cykl realizowany we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego
Wrocławia.
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KARTA NAUCZYCIELA

FILMOWY KLUB

Dolnośląskie Centrum Filmowe
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław
Joanna Staszewska
Koordynatorka ds. edukacji
tel. 783 201 185
tel. 71/ 783 59 23
joanna.staszewska@dcf.wroclaw.pl
edukacja@dcf.wroclaw.pl
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