




INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM  
EDUKACJI MEDIALNEJ I SPOŁECZNEJ 

„KinoSzkoła”

CELE ZAJĘĆ:

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA powstała na bazie podstawy programowej 
nauczania przedmiotów: j. 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.

 • 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 i rozumieniu problemów 
współczesnego świata.



 • zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
 • otrzyma ciekawą alternatywę zajęć szkolnych;
 • 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 
dokonać 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.

KORZYŚCI DLA UCZNIA:



KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie (online i w kinie);
 • otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych 
prowadzonych na lekcjach;

 • uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy;
 • 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.

 • nauczyciel ma możliwość zapoznania się z filmami przed wyborem zajęć;
 • nauczyciele mają prawny obowiązek pozostania w sali kinowej lub 
wykładowczej podczas trwania zajęć.



TERMINY SPOTKAŃ:

KOSZT KARNETÓW I BILETÓW:

Informacje o terminach spotkań przekazywane są nauczycielom  
w formie mailowej i udostępnione na stronie internetowej kina SOKÓŁ  
w Nowym Sączu: www.kino-sokol.pl

* tylko szkoła podstawowa klasy I-III 

 • karnet na 6 zajęć w kinie: 39 zł
 • karnet na 6 zajęć online: 39 zł*
 • karnet na 3 zajęcia w kinie: 24 zł
 • karnet na 3 zajęcia online: 24 zł
 • bilet na 1 zajęcia w kinie: 10 zł
 • bilet na 1 zajęcia online: 10 zł



INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Udział klas w „KinoSzkole”  
prosimy zgłosić (i wykupić karnet)  
do 14 października 2022 r. 

Liczba miejsc ograniczona.  
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować w celu uzyskania 
dodatkowych informacji i zgłoszenia udziału klasy w „KinoSzkole”, to: 

Marta Witek – Koordynator projektu 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
ul. Długosza 3, Nowy Sącz  
tel. 18 44 82 609  
e-mail: m.witek@mcksokol.pl



ZAJĘCIA Z PROJEKCJĄ FILMU:

Przedstawione tu komponenty edukacyjne zostały wybrane przez 
koordynatora projektu na potrzeby realizacji programu „KinoSzkoła”  
w Nowym Sączu. Pełna ogólnopolska wersja programu znajduje się 
na stronie: www.kinoszkola.pl

DLA UCZNIÓW – zajęcia stacjonarne i online

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 (stacjonarnie w kinie) lub online 
(w szkole i w domu); DYSKUSJA (prowadzona w szkole przez nauczyciela 
z wykorzystaniem przygotowanych materiałów dydaktycznych);

 • CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: ok. 30 minut prelekcji + czas trwania filmu.



O ilości uczestników na zajęciach stacjonarnych i online 
decyduje koordynator w kinie.

W przypadku zajęć online nauczyciele otrzymują drogą mailową 
(ważny przez 7 dni) dostęp do nagranych prelekcji oraz filmów, 
który mogą udostępnić uczniom biorącym udział w „KinoSzkole” online. 

Każdy uczestnik zajęć online powinien mieć założone indywidualne 
konto dostępu do filmów i prelekcji. 

Zaistnienie takiego przedsięwzięcia jak „KinoSzkoła” wymaga 
współpracy trzech grup: organizatorów, dystrybutorów, uczestników 
(czyli prelegentów i widzów). Dokładamy wszelkich starań, aby 
organizacja naszych spotkań przebiegała bez niespodzianek. 
Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmian, jeśli chodzi o terminy, 
tytuły filmów, tematy zajęć w tych wypadkach, kiedy wynikają one 
z przyczyn od nas niezależnych.



17 października 2022
UWIERZ W SIEBIE –  
O ODWADZE I MOTYWACJI
Yakari i wielka podróż*
reż. Xavier Giacometti / Toby Genkel, 
Francja / Niemcy / Belgia 2020, 83 min.

2 grudnia 2022
DLACZEGO WARTO  
PIELĘGNOWAĆ TRADYCJĘ?
Mikołaj w każdym z nas 2*
reż. Andrea Eckerbom, Norwegia 2019,  
70 min.

17 stycznia 2023
TRUDNE EMOCJE –  
LĘK I STRACH 
Nawet myszy idą do nieba*
reż. Jan Bubeníček / Denisa Grimmová,  
Czechy / Francja / Polska 2021, 87 min.

24 lutego 2023
NIE OCENIAJ PO POZORACH!
Ogliki*
reż. Toby Genkel / Jens Møller,  Belgia / 
Niemcy 2021, 85 min.

17 kwietnia 2023
IDŹMY DO LASU!  
CO NAM DAJE KONTAKT  
Z NATURĄ?
Martin i magiczny las*
reż. Petr Oukropec, Czechy / Niemcy / 

Słowacja 2021, 80 min.

7 czerwca 2023
WAKACJE – CZAS POZNAWANIA 
NOWYCH MIEJSC I KULTUR
Pan Patyk i morski potwór*
reż. Tove Undheim, Norwegia 2020,  
71 min.

*film i prelekcja dostępne także online



18 października 2022
JA W GRUPIE
Chłopiec zza szyby*
reż. Samuele Rossi, Włochy / Austria / 
Szwajcaria 2020, 90 min.

16 listopada 2022
JAK SOBIE RADZIĆ W TRUDNYCH 
MOMENTACH W ŻYCIU?
Za duży na bajki
reż. Kristoffer Rus, Polska 2022, 106 min.

27 lutego 2023
JAKA JEST TWOJA SUPERMOC? 
UWIERZ W SIEBIE!
Supa Modo
reż. Likarion Wainaina, Kenia / Niemcy 
2018, 74 min.

*film i prelekcja dostępne także online

17 marca 2023
O STEREOTYPACH 
I UPRZEDZENIACH
Dziki zachód Calamity Jane*
reż. Rémi Chayé, Francja / Dania 2020,  
85 min.

18 kwietnia 2023
CZY MOŻNA OSWOIĆ DZIKĄ 
NATURĘ?
Wiki i jej sekret*
reż. Denis Imbert, Francja 2021,  
87 min.

12 czerwca 2023
WAKACJE – CZAS  
POSZUKIWACZY PRZYGÓD
Władcy przygód. Stąd do Oblivio*
reż. Tomasz Szafrański, Polska 2019,  
101 min.



21 października 2022
JUŻ NIE DZIECKO, JESZCZE 
NIE DOROSŁY. O PROBLEMACH 
NASTOLATKÓW
Za duży na bajki
reż. Kristoffer Rus, Polska 2022, 106 min.

1 grudnia 2022
MOTYWACJA –  
PODSTAWA SUKCESU
Mamy talent!*
reż. Christian Lo, Norwegia / Szwecja 2018, 
94 min.

16 stycznia 2023
O KREOWANIU SIEBIE W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Belle
reż. Mamoru Hosoda, Japonia 2021,  
121 min.

14 marca 2023
TRUDNE EMOCJE –  
GNIEW I ZŁOŚĆ
Kickbokserka*
reż. Joahan Timmers, Holandia 2018,  
84 min.

19 kwietnia 2023
NASZE MIEJSCE W NATURZE. 
O ZNACZENIU BIORÓŻNORODNOŚCI
Animal*
reż. Cyril Dion, Francja 2021, 105 min.

6 czerwca 2023
DO CZEGO MOGĄ PROWADZIĆ 
STEREOTYPY I UPRZEDZENIA?
Gdzie jest Anne Frank?
reż. Ari Folman, Belgia / Francja / Holandia 
/ Luksemburg / Izrael 2021, 99 min.

*film i prelekcja dostępne także online



19 października 2022
CZY CEL UŚWIĘCA ŚRODKI?  
O HIERARCHII WARTOŚCI
Poufne lekcje perskiego*
reż. Vadim Perelman, Niemcy / Rosja / 
Białoruś 2020, 127 min.

9 grudnia 2022
DO CZEGO JESTEŚMY ZDOLNI,  
ŻEBY ZAIMPONOWAĆ INNYM?
Mój brat ściga dinozaury*
reż. Stefano Cipani, Włochy 2019, 101 min.

28 lutego 2023
CZY MIT ROMEA I JULII  
JEST NADAL AKTUALNY?
Marzec ’68
reż. Krzysztof Lang, Polska 2022, 120 min.

15 marca 2023
CZY MŁODZI AKTYWIŚCI  
MOGĄ ZMIENIĆ ŚWIAT?
Bigger than us*
reż. Flore Vasseur, Francja 2021, 95 min.

20 kwietnia 2023
CZYM JEST GODNOŚĆ?
Mistrz
reż. Maciej Barczewski, Polska 2021,  
91 min.

5 czerwca 2023
JAK POSTRZEGAMY 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ?
Sonata
reż. Bartosz Blaschke, Polska 2021,  
118 min.

*film i prelekcja dostępne także online



INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM  
EDUKACJI MEDIALNEJ I SPOŁECZNEJ „KinoSzkoła”

Ogólnopolski program 
złożony z różnorodnych 
form edukacyjnych, których 
zasadniczym celem jest 
wzrost świadomości oraz 
kompetencji medialnych 
i społecznych wśród 
przedszkolaków, uczniów, 
nauczycieli, rodziców 
oraz seniorów i słuchaczy 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku.
Zajęcia prowadzone są 
w formie stacjonarnej 
(w kinach, szkołach, 
instytucjach kultury) 
oraz online.

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 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 warsztatów medialnych 
dla klas 4-8)
mgr Aleksandra Urbanowicz-Nieradko, mgr Łukasz Nieradko 
– edukatorzy (współautorzy cyklu KinoPrzedszkole)



szczegółowy program:

www.kinoszkola.pl



mcksokolkinosokolns

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3

tel. +48 18 448 26 10, kontakt@mcksokol.pl
www.mcksokol.pl
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