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SZANOWNI DYREKTORZY
I NAUCZYCIELE,
już po raz siedemnasty zapraszamy do udziału
w Nowych Horyzontach Edukacji Filmowej. Oddajemy
do Państwa rąk katalog na rok szkolny 2022/2023,
w którym znajdują się wszystkie informacje o naszym
projekcie.
Łącznie przygotowaliśmy blisko 150 filmów
w ramach 17 cykli tematycznych, wśród których znalazło się aż 20 nowości. Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej to program dostosowany do wszystkich
poziomów nauczania: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego
– poza wyjątkowymi tytułami – wyposażamy pedagogów i edukatorów w materiały dydaktyczne takie
jak: prelekcje, karty pracy, scenariusze lekcji oraz
analizy psychologiczne. Na rok szkolny 2022/2023
największe zmiany zaplanowaliśmy dla najstarszych
uczniów ze szkół ponadpodstawowych; dbając o to,
aby nasz program jeszcze bardziej wpisywał się
w potrzeby nauczycieli oraz podopiecznych, zaplanowaliśmy dla tej grupy wiekowej dwa zupełnie nowe
cykle: „Film na maturze” oraz „Ważne tematy”. Ten
pierwszy ma na celu wsparcie uczniów w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
drugi – stanowi przyczynek do rozmów na aktualne
tematy, nurtujące współczesną młodzież. W ramach
wszystkich cykli zapraszamy Państwa na projekcje
filmów, które pojawiły się w ostatnim czasie na
ekranach kin, klasykę kinematografii, a także tytuły,
które są dostępne w Polsce tylko w ramach NHEF-u.
Przygotowany katalog filmowy pozostaje w zgodzie
z podstawą programową Ministerstwa Edukacji
i Nauki, zaś towarzyszące mu materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla pedagogów i edukatorów
w jej realizacji.
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ZESPÓŁ MERYTORYCZNY NOWYCH
HORYZONTÓW EDUKACJI FILMOWEJ
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli oraz
uczniów w roku szkolnym 2022/2023, kontynuujemy
hybrydową formę udziału w projekcie. Oznacza
to, że placówki edukacyjne mogą elastycznie łączyć
projekcje w kinach i domach kultury (których
jest ponad 130 w całej Polsce) z seansami online
w wygodny dla siebie sposób.
Jesteśmy przekonani, że udział w Nowych
Horyzontach Edukacji Filmowej wzbogaci programy
wychowawczo-profilaktyczne przedszkoli i szkół,
a filmy oglądane w domu z udziałem rodziny mogą
stanowić inspirujący punkt wyjścia do dalszej pracy
zarówno w klasie, jak i w domu. Wierzymy bowiem,
że seans filmowy to wspaniała okazja do zdobywania
wiedzy i dzielenia się doświadczeniami, a rozmowy
o kinie rozwijają kompetencje społeczne i emocjonalne, które są dla młodych ludzi bezcenne.
Zapraszamy do udziału w projekcie w wygodnej dla
Państwa formule.
Dział Edukacji
Stowarzyszenia Nowe Horyzonty

KAMILA TOMKIEL-SKOWROŃSKA
dyrektorka programowa Działu Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty
NHEF to dla mnie wyjątkowy projekt. Pierwszy, przy którym miałam okazję pracować, dołączając do zespołu Stowarzyszenia Nowe Horyzonty kilkanaście lat temu.
Przez ten czas NHEF się zmieniał. Od seansów w warszawskim kinie Muranów,
poprzez poszerzanie liczby kin biorących w nim udział, aż po przygotowanie jego
internetowej odsłony w czasie pandemii. Dziś NHEF jest realizowany w ponad stu
kinach i online, ale niezależnie od tego, w ilu miastach i w jakiej formule, sercem
projektu pozostaje dobry film – taki, który opowiada niezwykłą historię, uczy czegoś o świecie i nas samych, a przede wszystkim daje pretekst do rozmów – tych
między rówieśnikami, i tych między uczniami i uczennicami a towarzyszącymi im
nauczycielami i nauczycielkami.
ANNA RÓWNY
koordynatorka merytoryczna projektu NHEF
W NHEF odpowiadam za to, żeby materiały dydaktyczne naszego projektu były
użyteczne dla nauczyciela, dostosowane do podstawy programowej i polityki
oświatowej państwa. Dbam o to, żeby tematy i wątki podejmowane podczas spotkań w kinach odpowiadały na aktualne potrzeby i oczekiwania młodych widzów.
Staram się udowadniać tym samym, że film jest uniwersalnym i odwołującym się
do emocji uczniów tekstem kultury oraz że może wspierać ich w nabywaniu nie
tylko wiedzy o świecie współczesnym, ale i ważnych kompetencji potrzebnych
w rozwoju i dojrzewaniu.
ANNA LUDWINIAK-SURDYN
koordynatorka organizacyjna projektu NHEF
NHEF to niezwykła platforma współpracy łącząca wiedzę, doświadczenie, pasję
i energię ludzi – specjalistów od filmu, nauczycieli i wychowawców, którym bardzo
mocno leży na sercu przygotowanie młodego pokolenia do świadomego odbioru
otaczających ich treści. Towarzysząc bohaterom starannie dobranych filmów,
uczniowie przeżyją niesamowite przygody, doświadczą różnorodnych emocji, zdobędą wiedzę o otaczającym ich świecie, a zbudowana na kanwie filmów dyskusja
da odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań i wskaże różne drogi przezwyciężania pojawiających się trudności.
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STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY
I DZIAŁ EDUKACJI
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt oparty
na projekcjach kinowych odbywających się przez
cały rok szkolny w blisko 100 miastach w Polsce,
realizowany z przekonania o potrzebie kontaktu
z dziełem filmowym już od najmłodszych lat.
Skierowany jest do uczniów na wszystkich poziomach nauczania – zarówno przedszkolaków, którzy
dopiero rozpoczynają przygodę z kinem, jak i wchodzącej w dorosłość młodzieży.
Co roku w programie pojawiają się nowe tytuły,
których jest już blisko 150. Obudowę dydaktyczną
każdego filmu tworzą prelekcje z prezentacjami
multimedialnymi, scenariusze lekcji dla nauczycieli
oraz analizy psychologiczne, z których mogą skorzystać także rodzice i opiekunowie chcący porozmawiać z dziećmi o filmach w domu. Dla najmłodszych
przygotowano dodatkowo warsztaty plastyczne,
tworzone przez filmoznawców, nauczycieli, edukatorów i metodyków edukacji filmowej.

PROJEKTY DZIAŁU EDUKACJI

Organizatorem NHEF jest Dział Edukacji
Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, który od ponad
17 lat aktywnie wpływa na kształt edukacji filmowej
młodych widzów, prowadząc działania upowszechniające wartościowe kino dla dzieci i młodzieży.
NHEF to pierwszy i największy projekt Działu Edukacji
SNH. Przygotowywane cykle filmowe realizowane są
w kinach studyjnych i domach kultury w całej Polsce.
Celem Działu Edukacji SNH jest wsparcie nauczycieli, rodziców i opiekunów, animatorów kultury oraz
pracowników kin, którzy upatrują w filmie wartościowego medium w edukacji dzieci i młodzieży.
Współpraca z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi jest odpowiedzią na realizowanie treści związanych z edukacją filmową w szkolnych postawach
programowych, misją budzenia w młodych widzach
pasji, zainteresowań i poczucia estetyki.

realizuje największy
w Polsce program
edukacji filmowej dla
uczniów i nauczycieli
organizuje
Międzynarodowy
Festiwal Filmowy
Kino Dzieci

organizuje
międzynarodowe
forum koprodukcyjne
filmów i seriali dla
młodej widowni

kids kino lab

organizuje warsztaty
rozwoju scenariusza
dla scenarzystów
i producentów

współtworzył platformę
Nowe Horyzonty VOD

Akademia Nauczyciela
Nowych Horyzontów

kids kino docs

organizuje polsko
‑norweskie warsztaty
rozwoju projektów
dokumentalnych
(filmów i seriali)

organizuje cykliczne,
bezpłatne webinary
dla nauczycieli

jest kinowym
dystrybutorem
filmów dla dzieci
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KOORDYNATORKI LOKALNE
O NOWYCH HORYZONTACH EDUKACJI FILMOWEJ
MARTYNA JAKUBIAK
koordynatorka projektu NHEF w Kinie Muranów w Warszawie
Nie ma nic efektywniejszego niż nauka poprzez zabawę. Dzieci uwielbiają bajki,
a wychowanie od najmłodszych lat w duchu mądrych, ważnych i wartościowych
filmów ma nie tylko ogromny wpływ na kształtowanie empatycznej postawy
życiowej, ale również otwiera świat nieograniczonej wyobraźni i uwrażliwia
młodych odbiorców na artystyczne piękno.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
DLA NAUCZYCIELI
Do wszystkich filmów przygotowaliśmy materiały
dydaktyczne, które można wykorzystać
podczas lekcji z uczniami po seansach w kinie
i online. Każdy materiał został opracowany
przez specjalistów – pedagogów i psychologów.
Materiały są dostępne na stronie nhef.pl.
Wejdź na stronę nhef.pl

JUSTYNA OCZKOWSKA
koordynatorka projektu NHEF w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt, który służy jako doskonały punkt
wyjścia do rozmów oraz okazja dla nauczycieli na urozmaicenie zajęć lekcyjnych.
Myślę, że film stanowi wyjątkowe narzędzie do budowania relacji z uczennicami
i uczniami. Młodzież chętnie rozmawia o filmie, uczy się samodzielnego
wypowiadania i wnioskowania, a wspólne przeżywanie dzieła filmowego na sali
kinowej to wspaniałe doświadczenie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Cały
projekt jest bardzo wartościowy i każdy może z niego wziąć to, czego akurat
najbardziej potrzebuje.

Kliknij w zakładkę Materiały dydaktyczne

Szukaj materiału, klikając
Filtruj bazę filmów np. po tytule filmu

Po znalezieniu filmu wybierz
Podgląd lub Pobierz PDF
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SZKOŁA
PONADPODSTAWOWA
Kafarnaum
Jestem mordercą

dojrzałość
tolerancja
bohaterstwo
historia
sztuka
tradycja
matura

Simona
Bergman – rok z życia

cykle dla SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ:
•
•
•
•
•
•
•

Film na maturze
Filmowa historia Polski
Plastyka w kinie
Świat i my
Ważne tematy 1
Ważne tematy 2
Nowe horyzonty kina

Nie jestem czarownicą

Dziennik z podróży

tu znajdziesz:
• opis dostępnych cykli filmowych;
• powiązanie z podstawą programową;
• podstawowe informacje
o wszystkich tytułach cyklu.
Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie

PAŹDZIERNIK

prelekcja

pojęcia kluczowe

scenariusz lekcji

DEKALOG I

W co wierzy
współczesny
człowiek?

dekalog, sacrum,
profanum, kanon

„Nieważne, gdzie się stawia
kamerę, ważne jest – po co” –
o pytaniach stawianych przez
Krzysztofa Kieślowskiego

CO ROBIMY W UKRYCIU

Wariacje
na tematy
romantyczne

fantastyka,
moralistyka,
wampiryzm, adaptacja,
poetyka grozy
i niesamowitości,
horror

Obecność motywu
wampirycznego w kulturze
romantycznej i współczesnej
– na podstawie filmu Co
robimy w ukryciu oraz
innych tekstów kultury.
Baśń filmowa i romantyczny
thriller – twórcze odczytanie
ballad Adama Mickiewicza we
współczesnym kinie.

ZIEMIA OBIECANA

Kapitalizm
a wartości

kapitalizm, naturalizm, O kondycji moralnej człowieka
antyurbanizm
końca XIX wieku. Analiza
i interpretacja fragmentu
Ludzi bezdomnych Stefana
Żeromskiego i Ziemi obiecanej
w reżyserii Andrzeja Wajdy.

SYN SZAWŁA

Narracja
w filmie

Holocaust, Sonder
kommando, narracja,
naturalizm, bunt

Narracja i jej funkcje w filmie
Syn Szawła

HERBERT. BARBARZYŃCA
W OGRODZIE NOWOŚĆ

Poezja
w świecie
barbarzyńców
– o polskiej
poezji
współczesnej

poezja, poeta,
Zbigniew Herbert,
autotematyzm, życie
prywatne poety

Poezja, to tak łatwo
powiedzieć. O życiowych
i twórczych zmaganiach
Zbigniewa Herberta.

IDA

Warsztat
badawczy
widza

tożsamość, relacje
polsko-żydowskie,
antysemityzm, historia,
ascetyzm formy,
plenery, rekwizyty,
plany filmowe, filmowa
narracja, funkcja
muzyki, kompozycja
kadru

Ida filmem o konfrontacji
dwóch postaw i systemów
wartości oraz o poszukiwaniu
własnych korzeni
i tożsamości.

POKOT

Obraz i słowo thriller, adaptacja,
– związki filmu turpizm, kadr filmowy
i literatury

reż. K. Kieślowski | Polska 1989 | 53’

LISTOPAD

reż. J. Clement, T. Waititi | Nowa Zelandia, USA
2014 | 86’

ŚWITEŹ

reż. K. Polak | Dania, Francja, Kanada, Polska,
Szwajcaria 2010 | 21’

ŚWITEZIANKA

reż. J. Bui Ngoc, M. Bui Ngoc | Polska 2018 | 19’
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KATARZYNA WŁODKOWSKA
doradczyni metodyczna w zakresie język polskiego; nauczycielka
języka polskiego i edukacji medialnej; koordynatorka ogólnopolskich
i międzynarodowych projektów edukacyjno‑humanitarnych;
współpracowniczka czasopisma „Małe Charaktery”; eduentuzjastka;
członkini grupy Superbelfrzy RP. Od 15 lat z powodzeniem
prowadzi klasy medialne, realizując program autorski.

STYCZEŃ

• rozumie teksty o skomplikowanej budowie, dostrzega
sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu;
• w interpretacji tekstów kultury
wykorzystuje wiedzę o kontekstach;
• doskonali umiejętności świadomego odbioru
tekstu kultury na różnych poziomach: dosłownym,
metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym;
• wskazuje związki między różnymi aspektami
utworu (estetycznym, etycznym, poznawczym);
• konfrontuje własne doświadczenia
z sytuacją bohaterów;
• określa motywy, symbole i środki filmowe;
• określa problematykę utworu;
• analizuje sceny z filmu pod kątem tematu;
• prezentuje własne przeżycia wynikające
z kontaktu z tekstem audiowizualnym.

LUTY

uczeń:

• wspiera przygotowania uczniów do
egzaminu maturalnego;
• prezentuje najciekawsze produkcje z ostatnich
lat, zawiera również przykład klasyki filmowej;
• daje szansę przeanalizowania różnych
form i gatunków filmowych;
• wprowadza wiedzę teoretyczną dotyczącą
przygotowania do funkcjonalnej
interpretacji dzieła audiowizualnego;
• umożliwia dyskurs w wielu kontekstach –
w zakresie poetyki, estetyki, problematyki
czy powiązań filmu i literatury;
• daje pretekst do rozważań nad różnymi
aspektami aktywności człowieka;
• jest punktem wyjścia do rozmowy
o wartościach, trudnych wyborach i dylematach
moralnych współczesnego człowieka;
• poszerza perspektywę odbioru tekstów kultury;
• przekazuje wiedzę na temat współczesnych zjawisk,
wydarzeń historycznych czy zachowań społecznych;
• umożliwia uczniom zyskanie nowej perspektywy
poznawczej w kontekście omawianych dzieł.

reż. A. Wajda | Polska 1975 | 140’

reż. L. Nemes | Węgry 2015 | 107’

reż. R. Lewandowski | Polska 2021 | 93’00

reż. P. Pawlikowski I Polska, Dania 2013 I 82’

MARZEC

Cykl:

KWIECIEŃ

Film na maturze

Powiązanie
z podstawą programową

GRUDZIEŃ

Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie

reż. A. Holland | Czechy, Niemcy, Polska,
Szwecja 2017 | 128’

film dostępny:

w kinach

online

Pokot jako „twórcza zdrada”
powieści Olgi Tokarczuk.
O dialogu literatury i filmu.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
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PAŹDZIERNIK

prelekcja

pojęcia kluczowe

scenariusz lekcji

PIŁSUDSKI

Różne
oblicza walki
o niepodległość
Polski

Józef Piłsudski,
rusyfikacja, biopic,
walka o niepodległość,
bohaterstwo,
poświęcenie

Różne oblicza walki
o niepodległość.
Działania zbrojne
Polaków w walce
o wolność na
początku XX wieku.

KAMERDYNER

Dwudziestolecie
międzywojenne
i II Rzeczpospolita

II Rzeczpospolita, traktat
wersalski, zbrodnia
w Piaśnicy, Kaszubi,
państwo wielonarodowe

Nowy podział
Europy po
I wojnie światowej.
Wewnętrzne
i międzynarodowe
uwarunkowania
odzyskania
niepodległości
przez Polskę.

KATYŃ

Zbrodnia katyńska Zbrodnia katyńska,
kłamstwo katyńskie,
zbrodnie systemów
totalitarnych, NKWD

Kłamstwo
katyńskie
jako jeden
z fundamentów
ideologicznych PRL

PIANISTA

reż. R. Polański | Francja, Niemcy, Polska, Wielka
Brytania 2002 | 148’

Holocaust w latach Holocaust, Shoah,
II wojny światowej ludobójstwo,
Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata

Holocaust
jako kluczowe
wydarzenie
społeczne w latach
II wojny światowej

UŁASKAWIENIE

II wojna światowa
i jej skutki

żołnierze wyklęci,
polskie podziemie
antykomunistyczne,
Urząd Bezpieczeństwa,
Ludowe Wojsko Polskie

Topos „matki Polki”
w Ułaskawieniu
Jana Jakuba
Kolskiego i innych
tekstach kultury

JESTEM MORDERCĄ NOWOŚĆ

PRL –
perspektywa
polityczna

Polska Rzeczpospolita
Ludowa, Milicja
Obywatelska, wymiar
sprawiedliwości w PRL,
„wampir z Zagłębia”,
Zdzisław Marchwicki,
śledztwo poszlakowe

Człowiek
w systemie
totalitarnym

BOGOWIE

Schyłek PRL
i perspektywa
społeczna

nauka w PRL,
Zbigniew Religa, kartki
żywnościowe,
reglamentacja

PRL jako
państwo stałych
niedoborów

reż. M. Rosa | Polska 2019 | 103’

LISTOPAD

reż. F. Bajon | Polska 2018 | 141’

DR PIOTR KURPIEWSKI
historyk i filmoznawca; pracownik naukowy Zakładu Filmu
i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego; autor książki Historia
na ekranie Polski Ludowej (2017).
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STYCZEŃ

• zdobywa wiedzę o skomplikowanej historii
Polski ostatnich dwóch stuleci;
• poznaje różne sposoby ekranowego opisu historii;
• potrafi zająć stanowisko wobec racji
politycznych przedstawionych w filmach;
• rozpoznaje i interpretuje wartości etyczne
wpisane w przekaz dzieła filmowego;
• poznaje metody krytycznego odbioru,
analizy i interpretacji tekstu kultury;
• konfrontuje własne doświadczenia
z sytuacją bohaterów;
• doskonali myślenie konkretne oraz abstrakcyjne;
• poszerza rozumienie pojęć etycznych
i wartości pożądanych w społeczeństwie.

LUTY

uczeń:

• uwrażliwia uczniów na pamięć o przeszłości;
• porusza m.in. takie tematy jak: czasy rozbiorów,
nieudane powstania przeciw zaborcom, udział
w dwóch krwawych wojnach światowych
oraz zniewolenie przez totalitaryzmy;
• kładzie nacisk na „rozwijanie myślenia historycznego
oraz wrażliwości moralnej i estetycznej” uczniów;
• poprzez dobór interesujących, wartościowych
i uwrażliwiających na postrzeganie przeszłości obrazów
historycznych stanowi doskonałe uzupełnienie
lekcji historii w szkole ponadpodstawowej;
• uzupełnia wiedzę uczniów przydatną na
lekcjach języka polskiego, podczas których
konteksty historyczne stanowią nieodzowny
element interpretacji tekstów kultury.

reż. A. Wajda | Polska 2007 | 117’

reż. J. J. Kolski | Polska 2018 | 100’

reż. M. Pieprzyca | Polska 2016 | 107’

MARZEC

Cykl:

KWIECIEŃ

Filmowa historia Polski

Powiązanie
z podstawą programową

GRUDZIEŃ

Jestem mordercą

reż. Ł. Palkowski | Polska 2014 | 112’

film dostępny:

w kinach

online

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
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PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
TADEUSZ BANOWSKI
nauczyciel języka polskiego, plastyki i zajęć filmowych w Zespole
Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim;
historyk sztuki; laureat w ogólnopolskim konkursie na
programy nauczania oraz scenariuszy lekcji do języka polskiego
i przedmiotów artystycznych; autor materiałów maturalnych.
42

scenariusz lekcji

WIELKA ARCHITEKTURA

Architektura

architektura, kierunki
współczesnej architektury,
funkcjonalność architektury,
architekt, projekt
architektoniczny

Zawód: architekt…
Na czym polega
tworzenie świata
współczesnej
architektury?

SALVADOR DALÍ.
W POSZUKIWANIU
NIEŚMIERTELNOŚCI

Malarstwo

Salvador Dalí, surrealizm,
nadrealizm, malarstwo, techniki
malarskie, pracownia, atelier,
muza, inspiracje artystyczne,
awangarda, René Magritte,
film, fotografia, plakat, grafika
użytkowa, reklama

Sztuka wiecznie
żywa –
o artyście i jego
oddziaływaniach

CAMILLE CLAUDEL, 1915

Rzeźba

Camille Claudel, rzeźba, secesja, Wchodzenie w formę
we współczesnej
Rodin, techniki rzeźbiarskie,
rzeźbie
tworzywo rzeźbiarskie, rzeźba
kinetyczna, syntetyzm,
ekspresjonizm, sztuka
kinetyczna, minimalizm,
nowa figuracja, hiperrealizm,
postmodernizm, rzeźba
recyklingowa

DZIENNIK Z PODRÓŻY
NOWOŚĆ

Fotografia

Rejestrowanie świata
Tadeusz Rolke, fotografia,
– trudna sztuka
typy fotografii, fotografia
fotografii
dokumentalna, fotografia
reportażowa, fotografia
naturalistyczna, portret,
techniki fotograficzne, fotografia
analogowa, fotografia cyfrowa

WYJŚCIE PRZEZ SKLEP
Z PAMIĄTKAMI

Graffiti, street
art

Banksy, mural, street art, sztuka Sztuka uliczna i jej
ulicy, graffiti, wlepka, szablon,
tematy
estetyka, przestrzeń miejska

PERFORMER

Sztuki
performance, sztuki
performatywne performatywne, działanie
artystyczne, Oskar Dawicki,
Zbigniew Warpechowski,
akcjonizm, happening,
environmen

Przekraczanie
granic w sztuce
performance’u

VAN GOGH.
U BRAM WIECZNOŚCI

Malarstwo
a sztuka
filmowa

Dialog czy
dysharmonia?
O środkach wyrazu
w malarstwie i sztuce
filmowej

reż. K. A. Schröder| Dania 2017 | 85’

reż. D. Pujol | Hiszpania 2018 | 110’

GRUDZIEŃ
STYCZEŃ

• rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki;
• rozumie, że sztuka powstaje w kontekście
innych dziedzin kultury;
• dokonuje opisu i analizy wybranych dzieł sztuki różnych
dyscyplin, odwołując się do właściwej terminologii;
• przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki;
• interpretuje i odczytuje wybrane dzieła
sztuki w kontekście epoki;
• charakteryzuje kierunki działań wybranych
współczesnych awangard i ich twórców.

LUTY

uczeń:

• jest propozycją realizacji podstawy programowej
z przedmiotu plastyka poprzez uzupełnienie przedmiotu
filmami dotyczącymi poszczególnych dziedzin sztuki;
• przybliża życie i twórczość artystów oraz
przełomowe kierunki w sztuce współczesnej,
wykraczającej poza tradycyjne pojęcie sztuki;
• oprócz odwołań do nowoczesności nawiązuje do
przełomowych tendencji XX wieku, mających wpływ
na działalność współczesnych nurtów artystycznych;
• pobudza do refleksji i rozwija kreatywność;
• pomaga w krytycznym postrzeganiu najnowszych
przejawów działalności artystycznej;
• inspiruje do pracy twórczej.

MARZEC

Cykl:

KWIECIEŃ

Powiązanie
z podstawą programową

pojęcia kluczowe

reż. B. Dumont | Francja 2013 | 94’

Dziennik z podróży

Plastyka w kinie

prelekcja

reż. P. Stasik | Polska 2013 | 51’

reż. Banksy | USA, Wielka Brytania 2010 | 87’
reż. M. Sobieszczański | Polska 2015 | 63’

reż. J. Schnabel | Francja, Irlandia,
Szwajcaria, USA, Wielka Brytania 2018 | 110’

film dostępny:

w kinach

online

Vincent van Gogh, film,
malarstwo, inspiracja,
kompozycja, ujęcie, kadr filmowy,
kadr malarski, kolor, światło,
światłocień

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
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PAŹDZIERNIK

• poznaje metody krytycznego odbioru,
analizy i interpretacji tekstu kultury;
• rozwija kompetencje związane z inteligencją
społeczną i emocjonalną;
• poznaje ważne zagadnienia z zakresu
politologii, socjologii i kulturoznawstwa;
• rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną;
• konfrontuje własne doświadczenia
z sytuacją bohaterów;
• kształtuje postawy tolerancji wobec
różnych kultur i religii;
• doskonali umiejętności wyrażania własnych
sądów, argumentacji oraz udziału w dyskusji.
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ELŻBIETA PIOTROWICZ
nauczycielka języka polskiego i edukacji filmoznawczej
w II Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach; autorka scenariuszy
lekcji z zakresu edukacji filmowej; współpracuje z Zespołem
Edukatorów Filmowych ZEF i kinem studyjnym Amok w Gliwicach;
jest członkinią Rady Programowej DKF KaFe In-nI w Rudzie Śląskiej.

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

uczeń:

• stanowi punkt wyjścia do rozmów na temat
swojskości i obcości w kulturze, budowania
wspólnoty i akceptowania odmienności etnicznej
czy kulturowej, asymilacji i poszanowania prawa
do poszukiwania miejsca do godnego życia;
• wzbogaca realizację treści programowych
na zajęciach przedmiotowych z wiedzy
o społeczeństwie, języka polskiego czy historii;
• zwraca uwagę uczniów na poglądy i zachowania
ksenofobiczne, często mające podłoże
narodowo-etniczne czy religijne;
• kształtuje postawy tolerancji i akceptacji;
• pozwala widzom zrozumieć, że inni
(reprezentujący różne kultury i wyznania)
też mają prawo żyć i funkcjonować w kraju,
który nie jest ich krajem urodzenia;
• ukazuje, w jaki sposób religia i kultura kształtują
życie mieszkańców różnych kontynentów.

STYCZEŃ

Cykl:

LUTY

Powiązanie
z podstawą programową

MARZEC

Świat i my

KWIECIEŃ

Simona

prelekcja

pojęcia kluczowe

scenariusz lekcji

KAFARNAUM

Emigracja
ekonomiczna
i polityczna

dzieciństwo, dorosłość,
dojrzałość, rodzina,
wykluczenie, bieda,
odpowiedzialność,
emigracja zarobkowa
i polityczna

Prawo do godnego
życia. Losy
nielegalnych
imigrantów,
wyzyskiwanych
dzieci i ludzi
wykluczonych
przez biedę.

ZESTAW:
OBCOKRAJOWCY W POLSCE:
60 kilo niczego, Obcy na mojej
kanapie, Mały palec

Polska
i Polacy oczami
obcokrajowców

obcokrajowiec, Polak,
Polska, emigranci
zarobkowi, godność, film
krótkometrażowy, film
dokumentalny

Różne sposoby
spojrzenia
na Polaków
z perspektywy
cudzoziemców

COMBAT GIRLS. KREW I HONOR

Przełamywanie
uprzedzeń

uprzedzenia, ksenofobia, Combat Girls
rasizm, szowinizm,
– zagadnienia
nazizm, neonazizm
narodowościowe

MŁODY AHMED

Różne oblicza
islamu

wiara, islam, etyka,
radykalizm, eskalacja,
wierność wartościom

Rozmawiamy
o wartościach
i postawach
bohaterów filmu
Młody Ahmed

MUSTANG

Kobiety w kraju
islamu

emancypacja,
równouprawnienie,
prawa kobiet, islam,
dojrzewanie, wolność

Tożsamości.
Tolerancja wymaga
wiedzy

SIMONA NOWOŚĆ

Ekologia – nasza
wspólna sprawa

ekologia, ekosystem,
Simona Kossak, rodzina
Kossaków, Puszcza
Białowieska, przyroda,
flora i fauna

Simona Kossak
– outsiderka
z Puszczy
Białowieskiej

NIE JESTEM CZAROWNICĄ

Kultura i religia
Afryki

Nie jestem
magia, zabobon,
czarownicą jako
wykluczenie,
współczesna baśń
odpowiedzialność,
Afryka, wartości, wyzysk,
moralność, dziecko
i dorośli

reż. N. Labaki | Liban, USA 2018 | 120’

reż. P. Domalewski, G. Brzozowski, T. Cichoń | Polska
2014−2017 | 104’
reż. D. F. Wnendt | Niemcy 2011 | 103’

reż. J. P. Dardenne, L. Dardenne | Belgia, Francja
2019 | 84’
Film dostępny w programie NHEF dzięki wsparciu
Wallonie-Bruxelles International.
reż. D. G. Ergüven | Francja, Niemcy, Turcja, Katar
2015 | 97’

reż.N. Koryncka‑Gruz / Polska 2021 / 90’

reż. R. Nyoni | Francja, Wielka Brytania| 2017| 90’

film dostępny:

w kinach

online
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PAŹDZIERNIK

• rozwija osobiste zainteresowania i integruje
wiedzę przedmiotową z różnych dyscyplin;
• zdobywa umiejętności formułowania samodzielnych
i przemyślanych sądów, uzasadnia własne i cudze
sądy w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
• łączy zdolności krytycznego i logicznego myślenia
z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;
• rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną;
• rozwija narzędzia myślowe umożliwiające
obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
• rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania
świata, stosując w praktyce zdobyte wiadomości.

STYCZEŃ

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

Uczeń:

• skierowany jest do uczniów klas pierwszych
i/lub drugich szkół ponadpodstawowych;
• wspiera działania wychowawcze i jest propozycją
tematów do omówienia na godzinie z wychowawcą;
• pozwala doskonalić kompetencje
społeczno-emocjonalne uczniów;
• jest punktem wyjścia do rozważań dotyczących
współczesnych problemów społecznych
i psychologicznych, stwarzając okazję do
dyskusji na takie tematy jak: dojrzewanie,
rozwój emocjonalny, społeczeństwo, postawa
społeczna, bezpieczeństwo w internecie, i inne;
• pomaga budować system wartości młodego człowieka.

LUTY

Cykl:

MARZEC

Ważne tematy 1

Powiązanie z preambułą podstawy
programowej kształcenia ogólnego

KWIECIEŃ

Belle

prelekcja

pojęcia kluczowe

scenariusz lekcji

PODRÓŻ KSIĘCIA

Serce kontra
rozum

dojrzewanie, emocje,
rozwój emocjonalny,
uczuciowość,
racjonalizm, rozum,
nauka

Jak konstruktywnie
wyrażać emocje
i uczucia?

MOJE ŻYCIE TO CYRK

Ja i społeczeństwo jednostka społeczna,
społeczeństwo, postawa
społeczna, tożsamość
społeczna, negocjacje,
dojrzałość społeczna

Z nosem klauna
w kieszeni,
czyli negocjacje
z życiem

BELLE

Świat realny
a świat wirtualny

Internetowi idole –
tymczasowa sława
i brak prywatności.
Rozważania po
filmie Belle.

MARONA − PSIA OPOWIEŚĆ

Nasze pieskie życie życie, relacje, stosunek
do zwierząt, filozofia,
sztuka

MADDY MODELKA NOWOŚĆ
reż. J. Magnusson / Szwecja, 2020 /
dokumentalny/ 60’

Ciałopozytywność samoakceptacja,
Tworzymy definicję
stereotypy dotyczące
ludzkiego piękna
wyglądu, Zespół Downa,
modeling, influanserka

Młodzieżowa Liga Mistrzów
NOWOŚĆ

Różne oblicza
rywalizacji

sport, piłka nożna,
Wyznaczanie celów
rywalizacja, zwycięstwa, i droga do ich
porażki
realizacji

LADA DZIEŃ

Wrażliwość
społeczna

społeczeństwo,
wrażliwość społeczna,
empatia, nierówność
społeczna, imigranci,
emigranci, uchodźcy,
azylanci

reż. J. F. Laguionie, X. Picard | Francja 2019 | 77’

reż. M. Bouchard | Kanada 2020 | 100’

reż. M. Hosoda | Japonia 2021 | 121’

reż. A. Damian | Francja 2019 | 92’

reż. L. Hatland / Norwegia, 2021 /
dokumentalny / 89’

reż. H. Ramezan | Finlandia 2020 | 82’

internet, wirtualna
rzeczywistość, media
społecznościowe,
empatia, wrażliwość,
anime

Człowiek
w świecie zwierząt
– zwierzęta
w świecie
człowieka

W oczekiwaniu na
wyrok. Sytuacja
migrantów
i uchodźców
w Europie.

JOANNA GADOMSKA
biolożka; autorka bloga Biologia z Blondynką; Wielkopolski
Nauczyciel Roku 2021 oraz Edukator Roku 2020 w kategorii
Ekologia. Należy do społeczności grupy SuperBelfrzy RP.
Edukatorka z zakresu edukacji ekologicznej oraz profilaktyki
zdrowia. Autorka licznych publikacji edukacyjnych, programów
nauczania, innowacji pedagogicznych, scenariuszy zajęć
i materiałów dydaktycznych, autorka ogólnopolskich projektów
z zakresu edukacji ekologicznej oraz licznych projektów
lokalnych i szkolnych.
46

film dostępny:

w kinach

online
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PAŹDZIERNIK

• rozwija osobiste zainteresowania i integruje
wiedzę przedmiotową z różnych dyscyplin;
• zdobywa umiejętności formułowania samodzielnych
i przemyślanych sądów, uzasadnia własne i cudze
sądy w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
• łączy zdolności krytycznego i logicznego myślenia
z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;
• rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną;
• rozwija narzędzia myślowe umożliwiające
obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
• rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania
świata, stosując w praktyce zdobyte wiadomości.

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

uczeń:

• skierowany jest do uczniów klas drugich, trzecich,
czwartych szkół ponadpodstawowych;
• może być traktowany jako kontynuacja
cyklu WAŻNE TEMATY 1;
• doskonali kompetencje społecznoemocjonalne uczniów;
• zachęca do stawiania pytań i poszukiwania rozwiązań;
• uczy myślenia krytycznego, nazywania problemów,
kształtowania swoich poglądów i wyrażania emocji;
• odwołuje się do systemu wartości.

STYCZEŃ

Cykl:

LUTY

Powiązanie z preambułą podstawy
programowej kształcenia ogólnego

MARZEC

Ważne tematy 2

KWIECIEŃ

Green Book

prelekcja

pojęcia kluczowe

scenariusz lekcji

KOMUNIA

Trudy dojrzewania

dojrzewanie, autyzm,
rodzina, determinacja,
film dokumentalny

Dojrzałość –
trudny temat

GREEN BOOK

Tolerancja

motyw drogi, stereotyp,
rasizm, dyskryminacja,
homofobia, tolerancja,
godność, tożsamość

„Tylko odważni
zmieniają świat” –
o dwóch takich, co
zobaczyli w drugim
człowieka

AMY

Blaski i cienie
sławy

Amy Winehouse,
dokument filmowy,
muzyka, artystka, sława,
kariera, uzależnienia,
depresja, samotność,
presja, rodzina, miłość

„Exegi
monumentum” –
jaki ślad po sobie
zostawi artysta?

MÓJ PIĘKNY SYN

reż. F. V. Groeningen | USA 2018 | 111’

Walka
z uzależnieniem

walka, relacja ojciec–
W drodze na szczyt
syn, miłość ojcowska,
– historia syna
rodzina, empatia, niemoc, i ojca
ból, strach, nałóg,
uzależnienie

CAŁY TEN CUKIER

Manipulacja

cukier, dieta, produkty
cukiernicze, choroby
XXI wieku, uzależnienia

Reklama i jej
język. O funkcjach
i środkach wyrazu
przekazów
reklamowych.

LATO 1993

Żałoba i strata

żałoba, śmierć bliskich,
śmierć w rodzinie

W obliczu straty
kogoś bliskiego

CÓRKA TRENERA

Między
pokoleniami

rodzicielska miłość,
odpowiedzialność,
relacje rodzic−dziecko,
dojrzewanie, szukanie
własnej tożsamości

„Powiesiłem
nad jej kołyską
piłkę tenisową…”
– o trudnych
relacjach
rodzic−dziecko

reż. A. Zamecka | Polska 2016 | 73’

reż. P. Farelly | USA 2018 | 130’

reż. A. Kapadia | USA, Wielka Brytania 2015 | 127’

reż. D. Rameau | Australia 2014 | 90’

reż. C. Simón | Hiszpania 2017 | 96’

reż. Ł. Grzegorzek | Polska 2018 | 93’

DR JOLANTA WRÓBLEWSKA
nauczycielka języka polskiego i autorka programu klasy
medialnej w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 we Wrocławiu;
mentorka w kursach CEO; autorka scenariuszy lekcji z zakresu
edukacji filmowej i medialnej; sekretarz Wrocławskiego Oddziału
Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.
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PAŹDZIERNIK

• kształci umiejętność świadomego odbioru
utworów literackich i tekstów kultury na różnych
poziomach: dosłownym, metaforycznym,
symbolicznym, aksjologicznym;
• doskonali umiejętności wyrażania własnych
sądów, argumentacji i udziału w dyskusji;
• wykorzystuje kompetencje językowe i komunikacyjne
w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
• kształtuje dojrzałość intelektualną,
emocjonalną i moralną;
• kształci się literacko i kulturowo.

50

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

uczeń:

• prezentuje filmy, które swoją formą, treścią
oraz podjętą problematyką często wychodzą
poza tematy kina popularnego;
• ukazuje nowe tendencje w kinie, a przy tym zachęca
widza do poznania innych perspektyw odbiorczych;
• porusza problemy aktualne we współczesnym
świecie (ekologia, dyskurs o historii) oraz
prezentuje środki wyrazu i zabiegi formalne
wykorzystywane w kinie najnowszym;
• wpisuje się w krąg zainteresowań młodzieży
i ma związek z treściami zawartymi w podstawach
programowych przedmiotów: język polski,
historia, wiedza o społeczeństwie;
• inspiruje do dyskusji na języku polskim
i godzinach wychowawczych, w czasie których
uczniowie mogą doskonalić kompetencje
emocjonalne, komunikacyjne i społeczne.

KWIECIEŃ

Cykl:

STYCZEŃ

Powiązanie
z podstawą programową

LUTY

Nowe horyzonty kina

MARZEC

Bergman – rok z życia

prelekcja

pojęcia kluczowe

scenariusz lekcji

BERGMAN – ROK Z ŻYCIA

reż. J. Magnusson | Szwecja, Norwegia 2018 | 117’

Historia i teoria
filmu

historia filmu, teoria
filmu, filmoznawstwo,
kanon kina, Ingmar
Bergman, film
dokumentalny, film
biograficzny

Geniusz na kozetce
czy krzykliwy
marzyciel?
Spotkanie
z mistrzem
światowego kina
w filmie Bergman –
rok z życia

WYSOKA DZIEWCZYNA

O historii inaczej

historia w filmie, film
historyczny, herstoria,
symbolika kolorów

Her War Story
– subiektywne
perspektywy
historyczne
w filmie Wysoka
dziewczyna

ÁGA

Natura i ekologia
w kinie

natura, ekologia, slow
cinema, psychizacja
krajobrazu

Magiczna sztuka
współistnienia –
slow cinema i głosy
natury

NIEPAMIĘĆ

Antyutopia w kinie antyutopia, pandemia,
amnezja, samotność

Konstruowanie
pamięci. Filmowa
antyutopia
w Niepamięci.

PROSTE RZECZY

reż. G. Zariczny | Polska 2020 | 84’

Na granicy
dokumentu
i fabuły

rodzina, relacje,
fabularyzowany
dokument, natura,
afirmacja życia,
dojrzewanie

Kino to emocje.
O czułym
narratorze i czułej
opowieści w filmie
Proste rzeczy.

MAŁA MAMA

Psychologia
w kinie

psychologia, emocje
Od psychologii
w filmie, depresja, żałoba, w kinie
filmoterapia, arteterapia do filmoterapii

ALCARRÀS NOWOŚĆ

Prowincja
i jej mieszkańcy
w kinie

wieś, prowincja,
Katalonia, rolnictwo,
ekologia, rodzina,
konflikty rodzinne,
wartości

reż. K. Bałagow | Rosja 2019 | 137’

reż. M. Lazarov | Francja, Niemcy, Bułgaria 2018 | 96’

reż. Ch. Nikou | Grecja, Polska, Słowenia 2021 | 90’

reż. C. Sciamma | Francja 2021 | 74’

reż. C. Simon | Hiszpania, Włochy 2022 | 120’

ANNA RÓWNY
koordynatorka merytoryczna NHEF; nauczycielka konsultantka
ds. edukacji humanistycznej, filmowej i medialnej w Mazowieckim
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli; trenerka
edukacji filmowej i medialnej; liderka Filmoteki Szkolnej;
członkini grupy Superbelfrzy RP; autorka scenariuszy
metodycznych i publikacji o tematyce filmoznawczej;
współautorka podręcznika do języka polskiego Ponad słowami.

film dostępny:

w kinach

online

Wsi spokojna,
wsi wesoła…

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
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Akademia Nauczyciela Nowych Horyzontów
cykliczne, nieodpłatne webinary dla nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia:
wychowawców, opiekunów świetlic, pedagogów i psychologów szkolnych

Równy
Prowadzenie spotkań: Anna
koordynatorka merytoryczna NHEF
Uczestniczki o webinarach:
Państwa szkolenia są interesujące i inspirujące. Zachęcają mnie do ciągłego rozwoju,
umożliwiają go i ukazują nowe sposoby oddziaływań na uczniów. Pomocne są mi również na
innych płaszczyznach relacji interpersonalnych, które realizuję w realiach pozaszkolnych.
To prawdziwie "Nowe Horyzonty".
Pani Grażyna, nauczycielka z LO w Tarnowie
Serdecznie dziękuję Państwu za webinar. Był to dla mnie niezwykle cenny czas, który ubogacił
merytorycznie mój warsztat do pracy z dziećmi. Mam nadzieję na więcej podobnych z Państwem
spotkań.
Pani Aneta, nauczycielka z SP w Łańcucie

Chcemy wyposażyć nauczycieli, wychowawców, opiekunów
świetlic, pedagogów i psychologów szkolnych w kompetencje
cyfrowe, społeczne i emocjonalne, będące wsparciem
w edukacji zarówno na poziomie nauczyciela, jak i jego uczniów
i wychowanków.

Naszymi gośćmi byli m.in.:
dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski - pedagog, mediator
sądowy, członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej;
dr Maciej Dębski - edukator społeczny, Prezes Fundacji
DBAM O MÓJ Z@SIĘG;
Łukasz Wojtasik - ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w internecie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę;
Aneta Chmielińska - pedagożka leśna prowadząca podcast
"Dzikoprzygody".

MASZ WYBÓR

oglądaj filmy gdzie chcesz i kiedy chcesz

KINO

SZKOŁA

DOM

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W NHEF
→ doskonały pomysł na uatrakcyjnienie → filmowe cykle dopasowane do
szkolnych zajęć poprzez pracę
etapów edukacyjnych oraz tematów
z materiałami audiowizualnymi,
omawianych podczas zajęć lekcyjnych,
→ filmy wartościowe pod względem
artystycznym i poznawczym,
nowości oraz tytuły należące
do kanonu polskiej i światowej
kinematografii,
→ program zgodny z podstawą
programową Ministerstwa
Edukacji i Nauki,
→ przygotowanie do odbioru tekstów
kultury i omawiania nowych
zagadnień z zakresu wielu dziedzin
i przedmiotów,

→ materiały dydaktyczne
(scenariusze lekcji, analizy
psychologiczne) do wykorzystania
przez nauczycieli na lekcji,
→ możliwość wyboru formy uczestnictwa
w programie w czasie całego roku
szkolnego (seanse w kinie, pokazy
w szkole lub indywidualnie w domu
każdego ucznia),
→ inspiracja i pobudzenie ciekawości
świata, rozwijanie zainteresowań
i kompetencji ucznia.

Program NoWE HorYZoNTY EDUKaCJI
FILmoWEJ JEsT PoWIąZaNY Z PoDsTaWą
ProgramoWą Na WsZYsTKICH PoZIomaCH
EDUKaCJI oraZ ZgoDNY Z aKTUaLNYmI
KIErUNKamI PoLITYKI ośWIaToWEJ PańsTWa

Więcej informacji o programie na
→ nhef.pl

Na okładce materiał
graficzny z filmu Belle

organizator

Organizator zastrzega sobie możliwość
wprowadzania zmian w programie.
Aktualne informacje na nhef.pl.

patronat honorowy

współfinansowanie
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

partnerzy

