


KINO W TRAMPKACH W TWOJEJ KLASIE



Szanowni Państwo!

W tym roku wyjątkowo Festiwal Filmowy Kino w Trampkach 
odbywa się w kilku odsłonach. Wyjątkowo też to nie dzieci 
przychodzą do kina na Festiwal, tylko Festiwal w swoich nowych, 
tegorocznych trampkach przychodzi prosto do nich  
– do domu i do szkoły. 

Kino w Trampkach może w tym roku odbyć się również 
w Państwa klasie.



Już od 19. października zapraszamy na Międzynarodowy Konkurs 

Dziecięcych oraz Młodzieżowych Filmów Krótkometrażowych. 

28 krótkometrażowych historii z całego świata, które dotykają wielu tematów 
społecznych, kulturowych i psychologicznych. Zostały pogrupowane według: 

• pięciu kategorii wiekowych (5+, 7+, 9+, 12+, 14+); 
• pięciu kategorii tematycznych (relacje, podejmowanie decyzji i moralność, kwestie 

społeczne, wyobraźnia, człowiek i natura).
Konkurs Filmów Krótkometrażowych będzie dostępny online na stronie 
kinowtrampkach.pl od 19 października do 30  listopada 2020 r. nieodpłatnie.
 
Zapraszamy do wspólnego doświadczenia i refleksji nad filmem. Nie tylko w formie 
dyskusji o znaczeniach, ale także twórczego czasu poświęconego na obycie w przestrzeni 
festiwalowej i artystycznej. Festiwal Filmowy to szansa zetknięcia się z mnóstwem 
możliwości, jakie daje nam ten wizualny wymiar sztuki.  Dla nas – pasjonatów kina 
– szczególnie ważne jest to uwrażliwiające wspólne przeżycie. 



KINO W TRAMPKACH 
W TWOJEJ KLASIE 
może przyjąć różne 
postacie.
 
Oto nasza pełna propozycja:



Lekcje:
· Prowadzą uczniów i nauczyciela od jasno określonych w ramach danego przedmiotu szkolnego 

celów do wyznaczonych, uchwytnych efektów.
· Stymulują rozwój dziecka w czterech obszarach: poznawczym, społecznym, emocjonalnym 

i fizycznym.
· Nadrzędną ideą jest przygotowanie uczniów do samodzielnej eksploracji świata oraz 

do kreatywnego rozwiązywania problemów. Zadania są obmyślone tak, by budować w uczniach 
dojrzałość do dialogu z tekstem kultury.

· Kształtują wrażliwość estetyczną i etyczną. Wykorzystywane metody rozwijają kompetencje 
społeczne.
Zajęcia opisane są w konkretny, przystępny sposób. Zaopatrzone w pakiet materiałów 
i gotowych do użycia zadań. Uwzględniają potrzebę elastyczności w dopasowywaniu ich 
do indywidualnych potrzeb danej grupy.
Bazują na profesjonalnych metodach – takich, które angażują różne style poznawcze 
i strategie uczenia się; są zakotwiczone w potrzebach uczniów, poszerzają zakres ich percepcji 
oraz mają szansę być dla nich atrakcyjne, zachęcające, intrygujące, a przede wszystkim 
– satysfakcjonujące.
Film stanowi równoprawny do literatury, spektaklu, obrazu czy rzeźby tekst kultury. 
Jego atrakcyjność dla młodego widza sprzyja nauczycielowi, daje mu bonus w postaci 
wysokiej motywacji ze strony uczniów. Oferujemy Państwu filmowe arcydzieła starannie 
wyselekcjonowane pod kątem tematów, środków filmowego wyrazu. Kontrpropozycję dla oferty 
komercyjnej. Proponujemy współczesne dziecięce i młodzieżowe kino poruszające całą gamę 
rozmaitych emocji. Zapadające w pamięć. Warte poznania.

Zapraszamy do wspólnej przygody!

KINOTRAMPKOWE LEKCJE

Przygotowaliśmy 10 scenariuszy 
lekcji do wybranych filmów 
konkursowych (po 2 na każdą 
grupę wiekową: 5+, 7+, 9+, 12+, 
14+). Lekcje są dostosowane 
do podstawy programowej, długości 
trwania zajęć i zainteresowań 
uczniów. 

To pakiet scenariuszy lekcji 
opracowany i przetestowany 
przez doświadczonych nauczycieli 
i zarazem kulturoznawców 
oraz animatorów kultury.
Dla Państwa wygody scenariusze 
uwzględniają czas lekcji 
oraz warunki ich realizacji w szkole. 
Są precyzyjnie powiązane 
z Podstawą Programową, dzięki 
czemu stają się znakomitym 
dopełnieniem realizowanych 
w szkole programów nauczania, 
ciekawie je poszerzając 
i wzbogacając.    



Nie możemy być razem w kinie, ale możecie zadbać o festiwalową atmosferę w klasie lub nawet w całej szkole. 

Wspólne oglądanie wszystkich filmów z danej kategorii wiekowej 
w klasie lub na świetlicy – można dotknąć różnych stylów, zobaczyć 
filmy z różnych krajów, porównać, zastanowić który podobał nam się 
najbardziej, który najmniej i dlaczego.

Dyskusyjny Klub Festiwalowy – można porozmawiać po filmie, 
używając naszych kart ćwiczeń. Można też tak po prostu, 
w emocjach po projekcji – dzielić się z innymi..

Można wydrukować plakat festiwalowy i powiesić go w klasie 
lub w szkole (plik dostępny na stronie www.kinowtrampkach.pl).

Można powołać jury i wybrać najlepszy film konkursowy w kategorii 
1. Dzieci, 2. Młodzież. Przygotować dyplom dla nagrodzonego 
reżysera (przekażemy mu).

Można przeprowadzić ogólnoszkolny plebiscyt publiczności 
– przygotować dyplom dla nagrodzonego filmu (przekażemy 
twórcom).

Można przeprowadzić klasowy albo szkolny konkurs na recenzję 
filmową. Najlepsze prace umieścimy na kinotrampkowym  blogu.

Można zorganizować (z naszą pomocą) spotkania online 
z wybranym twórcą /twórcami  filmu konkursowego (np. w ramach 
lekcji języka obcego).

Można zorganizować klasowy /szkolny konkurs plastyczny 
inspirowany technikami i stylem filmów z kategorii WYOBRAŹNIA. 

FESTIWAL W SZKOLE / KLASIE



Psychologia relacji – w tym dziale prezentujemy filmy, 
które dotyczą relacji z rówieśnikami, z rodziną, relacji 
międzypokoleniowych, relacji z tradycją. Dotyczą tematów, 
z którymi młodzi ludzie spotykają się na co dzień w szkole, w domu, 
na podwórku, w sieci.

Decyzje i moralność – ten dział dotyka kwestii moralnych, 
etycznych, odpowiedzialności za siebie i za innych. Filmy z tego 
działu często osadzają wątek decydowania i wyborów w kontekście 
pasji, zainteresowań, realizacji swoich celów, przełamywania lęków 
i ograniczeń.

Kwestie społeczne – osadzone w różnych krajach, kulturach 
i społecznościach historie pokazują te wątki, które młodzi mogą 
kojarzyć z mediów – nierówności społeczne i ekonomiczne, 

przynależność do mniejszości, migracje, inność i obcość, ale też 
pokazują jak rówieśnicy naszych widzów sobie z nimi radzą, w jaki 
sposób przejawia się ich sprawczość.

Wyobraźnia – kolejny dział to wysmakowane wizualnie opowieści, 
które pokazują rolę wyobraźni, kreatywności, w jaki sposób te drogi 
potrafią pomóc w odkrywaniu i kształtowaniu otaczającego nas 
świata. Jaką rolę odgrywa sztuka i twórczość w naszym życiu?

Człowiek i natura – ostatni dział dotyczy bardzo ważnego 
współcześnie problemu, czyli naszych relacji z naturą: czy 
powinniśmy i możemy mieć nad nią kontrolę, czego może nauczyć 
nas nasze harmonijna egzystencja z przyrodą, jaka jest nasza 
odpowiedzialność za zmiany, które przyrodzie wyrządzamy
jako ludzie i co możemy z tym zrobić.

TEMATY



8. edycja Kina w Trampkach 
w Warszawie


