KinoSzkoła w Kino - Teatrze Syrena
i Wieluńskim Domu Kultury
Co to jest „KinoSzkoła”?
Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła” – 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 TrzeciegoWieku.
Nadrzędnym celem programu jest pomoc nauczycielom w szkolnej praktyce
wychowawczej, stąd priorytetowy cykl: „Filmowe drogowskazy”, adresowany jest głównie
do wychowawców i pedagogów szkolnych. Tematy prelekcji oraz dobór filmów w tym cyklu
powstały w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: etyka,
edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na
podstawie autorskich projektów profilaktycznych.
Nagrody i rekomendacje dla Programu:
Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza
w 2014 r. na Festiwalu Filmowym w Gdyni;
Patronat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
Rekomendacja Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi;
Patronat Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu
Śląskiego;
Jaki jest koszt udziału w zajęciach „KinoSzkoły”?
Cena biletu na pojedynczą projekcję filmową z prelekcją wynosi 13 zł. Zakup karnetów na
kilka projekcji umożliwia obniżenie kosztu udziału w zajęciach do 11 zł za osobę (karnety
nie obejmują zajęć warsztatowych).
W jaki sposób skorzystać z oferty „KinoSzkoły”?
Należy wybrać z katalogu interesujący temat oraz terminy nie odpowiadające Państwu
w miesiącu, do którego dany temat jest przypisany – następnie informacje te wpisać do
karty zgłoszenia. W niektórych przypadkach możliwe jest przeniesienie tematu
przypisanego w katalogu do określonego miesiąca na inny, dogodny dla szkoły termin.
Kartę zgłoszenia należy skopiować, jeden z egzemplarzy karty podpisanej i opieczętowanej
dostarczyć z zachowaniem niżej podanego terminu do kina. Dopuszczalne jest przesłanie
skanu karty na adres e-mail kina i dostarczenie w następnej kolejności wersji papierowej
podczas najbliższej wizyty w kinie.
Aby wziąć udział w zajęciach grudniowych należy do 3 listopada wypełnić i dostarczyć (w
postaci papierowej lub skan drogą mailową) kartę zgłoszenia do kina. Wyboru tematów na
następne miesiące można dokonać na tej samej karcie zgłoszenia lub, w terminie do 3
grudnia, na kolejnej karcie zgłoszenia.
Płatności za zajęcia oraz karnety należy dokonać najpóźniej 7 dni przed zajęciami
KinoSzkoły.
Szczegółowych informacji udziela koordynator programu „KinoSzkoła” w Wieluniu –
Wojciech Kusiak pod nr tel: 660 742 790 oraz e-mailowo: kino@wdkwielun.pl.
Kontakt z Kino-Teatrem Syrena pod nr tel. 43 656 44 66

